Bedienings- en
onderhoudshandleiding

WNLAM00180

PC80MR-5
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE
SERIENUMMERS

PC80MR-5

F50003 en hoger

WAARSCHUWING
Onveilig gebruik van deze machine kan ernstige
verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
Bestuurders en onderhoudspersoneel moeten deze
handleiding lezen vooraleer met deze machine te
werken of ze te onderhouden. Deze handleiding
moet in de cabine worden bewaard en regelmatig
worden geraadpleegd door alle personeelsleden die
in contact komen met de machine.

ORIGINELE INSTRUCTIES

VOORWOORD

WAARSCHUWING
Komatsu beveelt aan dat onderdelen gebruikt voor het onderhoud, de reparatie of de vervanging van uitstootregelingsystemen, originele onderdelen van
Komatsu of door Komatsu goedgekeurde heropgebouwde onderdelen of gehelen zijn, of andere onderdelen van gelijkaardige kwaliteit, en dat de machine onderhouden wordt door een erkende Komatsu-dealer. Het niet naleven
van deze aanbevelingen kan leiden tot een ondoeltreffend onderhoud, schade aan het product of veiligheidsrisico's (met inbegrip van persoonlijke of
dodelijke letsels).
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LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

VOORWOORD

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de bediening en inspectie- en onderhoudsmethoden voor deze machine, die
opgevolgd moeten worden om deze machine veilig te kunnen gebruiken. De meeste ongelukken vinden plaats
door het niet navolgen van de veiligheidsregels voor bediening en onderhoud van machines.
Lees, begrijp en volg alle voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen op die in deze gebruiksaanwijzing en op
de machine gegeven worden voordat u met de bediening en het onderhoud begint. Als u dat niet doet, kan dat
ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Komatsu kan niet alle omstandigheden voorzien die een gevaar kunnen opleveren als de machine wordt gebruikt. Het kan daarom zijn dat bepaalde voorzorgsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing of op de machine
ontbreken.
Indien u werkzaamheden, inspecties of onderhoud onder omstandigheden uitvoert die niet beschreven zijn in
deze gebruiksaanwijzing, dient u te weten dat u zelf verantwoordelijk bent voor het nemen van de noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te waarborgen. Werkzaamheden die in deze gebruiksaanwijzing worden verboden mogen in geen geval worden uitgevoerd. Het is gevaarlijk de machine onjuist te bedienen of te
onderhouden. Ernstig letsel of dodelijke ongevallen kunnen het gevolg zijn.
Als de machine wordt verkocht, deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar van de machine geven.
Bewaar deze bedienings- en onderhoudshandleiding altijd in het opbergvak, zodat alle betrokken personeelsleden het te allen tijde kunnen lezen.
Het opbergvak bevindt zich aan de achterkant van de bestuurdersstoel.
Mocht deze gebruiksaanwijzing kwijt of beschadigd raken,
neem dan onmiddellijk contact op met Komatsu of uw Komatsu-dealer, noem de naam van het machinemodel en het serienummer en vraag om een nieuw exemplaar.
Zie de typeplaatje van de machine voor de naam van het machinemodel en het serienummer. Om de juiste bedrijfs- en onderhoudshandleiding te krijgen, moet u het machinemodel en
het serienummer doorgeven.
In deze handleiding worden de internationale eenheden (SI) als
meeteenheden gebruikt. Als referentie zijn ouderwetse eenheden tussen { } weergegeven.
De beschrijvingen, waarden en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing stemmen overeen met de laatste stand
op het moment van publicatie. Nieuwe verbeteringen in het ontwerp van deze machine kunnen leiden tot aanvullende wijzigingen die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen. Raadpleeg Komatsu of uw Komatsudealer over deze gebruiksaanwijzing en over de laatste stand van informatie met betrekking tot uw machine.
De nummers op de afbeeldingen stemmen overeen met de nummers tussen ( ) in de tekst. (Voorbeeld: 1 → (1))
De door Komatsu geleverde machines voldoen aan alle richtlijnen en voorschriften die gelden in het land waarin
de machine is geleverd. Als deze machine in een ander land is gekocht, kunnen bepaalde veiligheidsvoorzieningen en specificaties die in uw land zijn voorgeschreven, ontbreken. Raadpleeg voor inbedrijfstelling van uw machine uw Komatsu-dealer over geldende landelijke regels en richtlijnen.
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VEILIGHEIDSINFORMATIE
Om u toe te laten de machine veilig te gebruiken en om letsels aan bestuurders, onderhoudspersoneel of omstanders te voorkomen, moeten de voorzorgen en waarschuwingen in deze handleiding en de veiligheidslabels
op de machine altijd worden gevolgd.
Ter identificatie van de belangrijke veiligheidsrichtlijnen in de handleiding en op de machinelabels, worden de
volgende signaalwoorden gebruikt.
Het waarschuwingssymbool "Veiligheid" wijst op belangrijke veiligheidsberichten op machines, in handleidingen
en elders. Wanneer u dit symbool ziet, dan bent u alert voor het risico van persoonlijke of dodelijke letsels. Volg
de instructies in het veiligheidsbericht.
k
k

GEVAAR

Dit signaalwoord duidt op een steeds aanwezige gevaarlijke
situatie die, indien ze niet wordt vermeden, zal leiden tot de
dood of ernstige verwonding.

WAARSCHUWING

Dit signaalwoord duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie
die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of
ernstige verwonding.

k

OPGELET

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien ze niet wordt vermeden, kan resulteren in kleine of matige verwondingen. Het kan ook gebruikt worden om te waarschuwen voor onveilige handelingen die materiële schade
kunnen veroorzaken.

De volgende signaalwoorden worden gebruikt om u te wijzen op informatie die moet worden gevolgd om schade aan de machine te vermijden.
OPMERKING

Als de beschreven voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen, kan de machine beschadig geraken of kan de levensduur ervan verkort worden.

OPMERKINGEN

Dit woord wordt gebruikt voor nuttige informatie.
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VEILIGHEIDSLABELS
Veiligheidslabels worden bevestigd op de machine om de bestuurder of onderhoudspersoneel direct te informeren tijdens bedienings- of onderhoudshandelingen die gevaarlijk zouden kunnen zijn.
Deze machine maakt gebruik van 'Veiligheidslabels met pictogrammen' om veiligheidsprocedures aan te duiden.

VEILIGHEIDSLABELS MET PICTOGRAMMEN
Veiligheidspictogrammen gebruiken een beeld om het niveau
van de gevaarsituatie uit te drukken evenredig met het signaalwoord. Deze veiligheidspictogrammen gebruiken beelden die
het de bestuurder of onderhoudspersoneel mogelijk maken altijd de graad en het soort van de gevaarsituatie in te schatten.
Veiligheidspictogrammen tonen het type gevaarsituatie bovenaan links, en de methode om deze gevaarsituatie te vermijden
onderaan rechts. Daarenboven wordt het type gevaarsituatie
afgebeeld binnen een driehoek en de methode om de gevaarsituatie te vermijden binnen een cirkel.
Komatsu kan niet elke omstandigheid voorspellen die een potentieel risico voor gebruik of onderhoud inhoudt. Daarom is het
mogelijk dat de veiligheidsmededelingen in deze handleiding
en op de machine niet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen
voor de veiligheid bevatten.
Indien er een procedure of actie toegepast wordt die niet specifiek aanbevolen of toegelaten wordt in deze handleiding, dan is
het uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid te verzekeren.
In geen enkel geval mag men de in deze handleiding beschreven verboden bewerkingen of acties toepassen.
De verklaringen, waarden en afbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de recentste informatie die
beschikbaar was op dat ogenblik. Voortdurende verbeteringen van het design van deze machine kunnen leiden
tot detailwijzigingen die niet in deze handleiding opgenomen zijn.
Neem contact op met Komatsu of uw Komatsu-dealer voor de meest recente informatie over uw machine of indien u vragen hebt betreffende de informatie in deze handleiding.
De getallen in de afbeeldingen stemmen overeen met de getallen tussen ( ) in de tekst.
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GELUID
Op de machine werden twee labels met het niveau van het machinegeluid bevestigd.
•

Geluidsdrukniveau in bestuurdersplaats, gemeten conform
ISO 6396 (dynamische testmethode, gesimuleerde werkcyclus).
De maximale waarde van de standaardafwijking van het
gemeten tijdgewogen gemiddelde geluidsdrukniveau A op
de bestuurdersplaats is 2,5 dB overeenkomstig ISO 11201.

•

Geluidsdrukniveau van machine gemeten conform ISO
6395 (dynamische testmethode, gesimuleerde werkcyclus).
Dit is de gegarandeerde waarde zoals vastgelegd in Europese richtlijn 2000/14/EC. Deze waarde houdt rekening
met een onnauwkeurigheid van 1,6 dB.
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TRILLINGSNIVEAUS
Wanneer de grondverzetmachine voor het voorziene doel gebruikt wordt, zijn de niveaus van de trillingen die
van de zitplaats van de bediener overgebracht worden lager dan of gelijk aan de trillingen getest voor de betreffende klasse machines, conform de norm ISO 7096.
De reële versnellingswaarde voor de handen en armen is kleiner dan of gelijk aan 2,5 m/s2 m/s², de onzekerheid voor deze waarde is 1,2 m/s2, in overeenstemming met EN12096:1997.
De reële versnellingswaarde voor het lichaam is kleiner dan of gelijk aan 0.5 m/s2, de onzekerheid voor deze
waarde is 0,2 m/s2, in overeenstemming met EN12096:1997.
Deze waarden werden vastgelegd door middel van een representatieve machine en gemeten tijdens de hieronder uitgelegde typische bedrijfsomstandigheden, volgens de meetprocedures vastgelegd in de normen ISO
2631/1 en ISO 5349.

TRILLING - BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Uitgraven (graven-laden-draaien-lossen-draaien)

GIDS OM DE TRILNIVEAUS OP DE MACHINE TE REDUCEREN
De volgende richtlijnen kunnen een bestuurder van deze machine helpen om de trilniveaus over het hele lichaam te reduceren:
1.

Gebruik de correcte uitrusting en hulpstukken.

2.

Onderhoud de machine volgens de instructies in deze handleiding

3.

4.

•

Spanning van rupsen (voor rupsmachines)

•

Rem- en besturingssystemen

•

Bedieningen, hydraulisch systeem en verbindingen

Hou het terrein waar de machine werkt en rijdt in goede staat
•

Verwijder grote stenen of obstakels

•

Vul eventuele greppels en gaten op

•

De sitemanager moet voor de machinebestuurders machines en tijd voorzien om het terrein te onderhouden

Gebruik een zetel die conform ISO 7096 is en hou de zetel onderhouden en afgesteld.
•

Pas de zetel en de vering aan het gewicht en de grootte van de bestuurder aan

•

Draag de veiligheidsgordel

•

Inspecteer en onderhoud de zetelvering- en instelmechanismen.

5.

Stuur, rem, versnel en beweeg de hendels en pedalen van de hulpstukken langzaam, zodat de machine
zacht beweegt.

6.

Pas de machinesnelheid en de te volgen weg aan om het trillingsniveau te minimaliseren

7.

8.
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•

Wanneer u duwt met grijper of blad, vermijdt u plots laden; laad geleidelijk

•

Rij rond obstakels en ruwe terreinomstandigheden

•

Vertraag wanneer u over ruw terrein moet rijden

•

Maak de straal van de bochten zo groot mogelijk

•

Rij langzaam wanneer u scherpe bochten neemt

Minimaliseer trillingen voor lange werkcycli of rijden over lange afstand
•

Vertraag om stuiten te voorkomen

•

Vervoer machines wanneer de werven ver van elkaar liggen

De volgende richtlijnen kunnen doeltreffend zijn om de risico's van onderrugpijn te minimaliseren.
•

Bedien de machine alleen wanneer u in goede gezondheid verkeert.

•

Voorzie pauzes om te vermijden dat u lange tijd in dezelfde houding zit

WNLAM00180
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TRILLINGSNIVEAUS

•

Spring niet naar beneden vanuit de cabine of vanaf de machine

•

Vermijd regelmatig hanteren en hijsen van lasten
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INLEIDING
VOORNAAMSTE GEBRUIK VAN DE MACHINE
Deze Komatsu machine werd in hoofdzaak voor gebruik bij de volgende werkzaamheden ontworpen:
•

Graafwerk.

•

Graven van sloten

•

Laadwerkzaamheden

•

Nivelleringen

Voor details over de werkprocedure, zie BEDIENING “AANBEVOLEN TOEPASSINGEN”.

SLOOPWERKZAAMHEDEN

k

WAARSCHUWING

•

Een sloopmachine is een machine die gebaseerd is op
grondverzetmachines (zie EN ISO 6165) en met inbegrip van uitrustingen en hulpstukken (werkgereedschap - bijv. processor of breker) die speciaal ontworpen zijn om onderdelen van gebouwen of bouwstructuren af te breken, te snijden, los te maken, van elkaar
te scheiden, op te tillen, te transporteren en te verdelen.

•

Deze machine is niet klaar voor gebruik bij sloopwerken.

•

Deze machine gebruiken bij sloopwerken geeft een
verhoogd risico op ernstige verwondingen of de dood.

•

Alle machines van Komatsu die speciaal ontworpen
zijn en gebruikt kunnen worden voor sloopwerken, zullen voorzien zijn van het sloopwerklabel van Komatsu.

•

Als de machine niet voorzien is van dit label en er toch sloopwerken moeten uitgevoerd worden,
neem dan contact op met uw dealer voor informatie in verband met sloopwerkmachines die voldoen
aan de toepasselijke normen.

RICHTINGEN VAN DE MACHINE

(A) Voorzijde
1-8

(B) Achterzijde
WNLAM00180
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INLEIDING

(C) Links

(E) Zitplaats van bediener

(D) Rechts

(F) Aandrijfwiel

In deze handleiding verwijzen de termen voorzijde, achterzijde, links en rechts naar de rijrichting gezien vanaf
de bestuurderszetel, wanneer de bestuurderszetel gericht is naar de voorzijde en het kettingwiel naar de achterzijde van de machine.

ZICHTBAARHEID VANAF BESTUURDERSSTOEL
Deze machine is conform de zichtbaarheidsnorm (ISO 5006).
Vanaf een hoogte van 1,2 m is een punt op 1 m van het buitenoppervlak van de machine zichtbaar, en de machine houdt een zicht voor een straal van 12 m aan.

KS001602

k

OPGELET

•

Wanneer de machine bediend wordt, zal het bewegen van het werktuig (giek/arm) een invloed hebben op het gezichtsveld van de bestuurder. Dit zal sterk beïnvloed worden door het type en de omvang van het geïnstalleerde hulpstuk.

•

Wees hier aandachtig voor en zorg ervoor dat de werkzone vrij is van grondarbeiders of obstakels
alvorens de machine te starten en tijdens de bediening van de machine.

WNLAM00180
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Zichtbaarheidsoverzicht

RKA67870

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Deze machine is uitgerust met een structuur die de bestuurder beschermt (overeenkomstig ISO12117-2:2008
(ROPS) en ISO10262:1998 (OPG).
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PRODUCTINFORMATIE
Bij vraag naar onderhoud of bij het bestellen van vervangingsonderdelen, geeft u uw Komatsu-dealer de volgende gegevens door.

LOCATIE VAN HET PRODUCTIDENTIFICATIENUMMER (PIN)/SERIENUMMER- PLAAT
Bevindt zich aan de rechter voorzijde van de zwenkbeugel.
De vormgeving van het naamplaatje varieert naargelang de regio.

RKA67890

LOCATIE NUMMERPLAAT MOTOR
Bevindt zich aan de zijde van de vulopening.

RKA67880

WNLAM00180

1-11

PRODUCTINFORMATIE

VOORWOORD

GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN
Product bevat gefluoreerde broeikasgassen.
Product contains
fluorinated
greenhouse gases

HFC-134a
GWP

PLAATS VAN DE BEDRIJFSURENTELLER
Wordt op de machinemonitor weergeven.

UW MACHINESERIENUMMERS EN DEALER
Machine serie-nr.
Motor serie-nr.
Product-identificatienummer (PIN)
Naam fabrikant:
Adres:

Komatsu Italia Manufacturing S.p.A
Via Atheste, 4
35042 Este (PD)
Italië

Leverancier
Adres
Onderhoudspersoneel
Tel./fax
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1430

0.9 kg

CO2 eq. 1.29 t
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TYPEPLAATJE

TYPEPLAATJE

A

SERIENUMMER

E

MODEL

B

GEWICHT

F

BOUWJAAR

C

PRODUCTIDENTIFICATIENUMMER

G

MOTORVERMOGEN

D

FABRIKANT

WNLAM00180
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CONFORMITEITSVERKLARING
De fabrikant:
Komatsu Italia Manufacturing S.p.A.
Via Atheste, 4
35042 Este (PD)
Italië
verklaart dat deze machine:
PC80MR-5
voldoet aan alle relevante normen van de volgende EG-richtlijnen:
Machinerichtlijn

2006/42/EG

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit

2014/30/EG

Richtlijn inzake beperking van geluidsemissies in de buitenlucht

2000/14/EG gewijzigd door 2005/88/EG

Richtlijn radioapparatuur

2014/53/EG
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WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u de waarschuwingen in deze handleiding en de veiligheidslabels op de machine leest en begrijpt. Volg deze waarschuwingen strikt op
wanneer u de machine bedient of onderhoudt.
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WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u volledig begrijpt waar de veiligheidslabels zich bevinden, wat ze inhouden en hoe u
het gevaar waar ze op wijzen, kunt vermijden.
Hanteer de op deze machine gebruikte waarschuwingsborden en veiligheidslabels als volgt.
•

Houd de veiligheidslabels altijd proper zodat u ze naar behoren kunt lezen. Gebruik geen organische oplosmiddelen of benzine om de veiligheidslabels schoon te maken. De labels zouden hierdoor los kunnen komen.

•

Als de veiligheidslabels beschadigd worden, verloren raken of niet goed leesbaar zijn, moet u ze vervangen
door nieuwe exemplaren. Zie deze handleiding of het label zelf voor details over de stuknummers voor de
veiligheidslabels, en bestel de labels bij uw Komatsu-dealer.

•

Naast de waarschuwingsbordjes en veiligheidslabels zijn er nog andere labels. Behandel die labels op dezelfde wijze.
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LOCATIE VAN DE VEILIGHEIDSLABELS

RKA67900

(1) Gevaar: het zwenkgebied niet betreden

(2) Gevaar: het zwenkgebied niet betreden
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(3) Voorzorgen voor hete koelvloeistof en hydrauliekolie

(14) Heffen en bevestigen transfers voor transport

(4) Waarschuwing voor het afstellen van de rupsbandspanning

(16) Schema hefcapaciteiten

(5) Waarschuwing stoppen van de rotatie tijdens inspectie en onderhoud
(6) Waarschuwing voor het hanteren van de kabel

(15) Waarschuwing voor het achteruitrijden
(17) Waarschuwing voor overbelasting van de machine
(18) Operationeel functiediagram controlehendels
(19) Let op wanneer u rechtstaat in de bedienercabine

(7) Schakelaar uitsluiting batterij

(20) Let op de voorruit wanneer u rechtstaat

(8) Waarschuwing voor de hantering van de accumulator en van de gasveer

(21) Nooduitgang

(9) Pas op de juiste plaatsing van het ruitenwisserblad

(22) Hulpstukkoppeling met hydraulische snelkoppeling

(10) Waarschuwing voor werf met explosies
(11) Waarschuwingen voor de werking, de controle en
het onderhoud.

(23) Waarschuwing doe altijd de veiligheidsgordel om
(24) Waarschuwing niet starten door te kortsluiten

(12) Waarschuwing wanneer u de bestuurderszetel
verlaat

(25) Waarschuwing voor het hanteren van het ROPSsysteem

(13) Waarschuwing voor hoogspanningskabels

(26) Waarschuwing voor het hanteren van de accu

INHOUD VAN DE VEILIGHEIDSLABELS
(1) Gevaar: het zwenkgebied niet betreden
(09134-A0881)
Buiten de werkzone blijven
•

Dit teken wijst op het gevaar te worden geraakt door de
werkuitrusting van de machine.

•

Blijf uit de buurt van de machine terwijl deze aan het werk
is.

(2) Gevaar: het zwenkgebied niet betreden
(09133-A1681)
•

Het gevaar bestaat dat u gevat wordt wanneer de bovenstructuur zwenkt.

•

De zwenkcirkel niet betreden
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(3) Voorzorgen voor hete koelvloeistof en hydrauliekolie
(09653-A0481)
•

Verwijder de radiatordop nooit wanneer de motor zich op
bedrijfstemperatuur (hoge temperatuur) bevindt. Stoom of
olie op hoge temperatuur die wordt weggeblazen uit de radiator of de hydrauliektank zal letsels en brandwonden veroorzaken.

•

Verwijder nooit de radiatordop of de olievuldop van de hydrauliektank wanneer de temperatuur van het koelwater of
de hydrauliekolie nog hoog is.

(4) Waarschuwing voor het afstellen van de rupsbandspanning
(09657-A0881)
•

Dit teken wijst op het gevaar van een rondvliegende plug
van de rupsbandafstelling die letsels zou kunnen veroorzaken.

•

Neem nauwgezet de richtlijnen in acht die in deze handleiding staan.

(5) Waarschuwing stoppen van de rotatie tijdens inspectie en onderhoud
(09667-A0481)
•

Dit teken wijst op het gevaar van roterende onderdelen,
zoals de riem, de ventilator, enz.

•

Afzetten vóór inspectie en onderhoud.

WNLAM00180
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(6) Waarschuwing voor het hanteren van de kabel
(09808-A0881)
•

Dit teken wijst op het gevaar voor elektrische schokken
door het hanteren van de kabel.

•

Lees de handleiding voor een veilige en correcte procedure.

(7) Schakelaar uitsluiting batterij
(22E-98-21141)

(8) Waarschuwing voor de hantering van de accumulator en van de gasveer
(09659-A057B)
•

Er bestaat gevaar voor explosies die verwondingen veroorzaken

•

Men mag de accumulator niet ontmantelen, er gaten in
maken, erin snijden, eraan lassen, erop slaan, hem verrollen of hem in de nabijheid van een vlam brengen.

(9) Pas op de juiste plaatsing van het ruitenwisserblad
(22B-00-32710)
•

Raadpleeg de handleiding voor het sluiten van de voorruit.

•

Controleer of het ruitenwisserblad in de juiste stand is weggezet alvorens de voorruit te sluiten.
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(10) Waarschuwing voor werf met explosies
(09845-00480)
Waarschuwing voor explosiegevaar, veroorzaakt door een actieve radiotransmitter in de springladingszone
•

Houd de machine op een veilige afstand van de springladingszone en een ontsteker.

(11) Waarschuwingen voor de werking, de controle en het onderhoud.
(09651-A0481)
Lees de handleiding voordat u de machine bedient, inspecteert,
onderhoudt, demonteert, monteert en transporteert.

09651-A0481

(12) Waarschuwing wanneer u de bestuurderszetel verlaat
(09654-A0841)
•

Alvorens op te staan van de bestuurdersstoel.

•

Laat de werkuitrusting op de grond zakken en verplaats de
veiligheidshendel (naast de stoel) in de geblokkeerde
stand, om te vermijden dat niet-geblokkeerde bedieningshendels geraakt worden.

•

Plotse en niet-gewenste machinebewegingen kunnen ernstige verwonding of dood veroorzaken.

WNLAM00180
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(13) Waarschuwing voor hoogspanningskabels
(09801-A0481)
•

Gevaar op elektrocutie als de machine te dicht bij elektriciteitskabels wordt gebracht.

•

Hou een veilige afstand van elektriciteitskabels.

(14) Heffen en bevestigen transfers voor transport
(22P-00-11630)

(15) Waarschuwing voor het achteruitrijden
(09802-A0480)
Voer de volgende werkzaamheden uit alvorens de machine of
zijn accessoires te verplaatsen om te voorkomen dat ERNSTIGE of DODELIJKE VERWONDINGEN ZICH voordoen:
• Gebruik de claxon om personen in de nabijheid te verwittigen.
Zorg ervoor dat niemand zich op of naast de machine of in
de rotatiezone bevindt.
Draai de cabine om een volledig zicht te hebben op het rijpad, als dit op veilige manier kan gebeuren.
Gebruik de verkenner als het zicht verhinderd is.
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Sta om de voorruit of het dakvenster te openen of te sluiten nooit op van de bestuurderszetel voordat u de veiligheidshendel in de lock -stand hebt geplaatst.
Het accidenteel aanraken van de bedieningshendel van een van de werkuitrustingen kan leiden tot
het plots starten van de machine, wat kan leiden tot ernstige verwondingen.

(16) Schema's hefcapaciteiten
Standaardgiek: 22E-98-31150

22E-98-31150

2-delige giek: 22E-98-31170
Zie voor bijzonderheden SPECIFICATIES “UITLEG OVER DIAGRAM VAN HEFVERMOGEN”.

22E-98-31170

(17) Waarschuwing voor overbelasting van de machine
Overschrijd de toelaatbare hefbelasting niet.

WNLAM00180
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Standaardgiek: 22E-98-31160

22E-98-31160

2-delige giek: 22E-98-31180
Zie voor bijzonderheden WERKING “METHODE VOOR HEFFEN VAN VOORWERPEN MET HEFINRICHTING”.

22E-98-31180

(18) Operationeel functiediagram controlehendels
(22E-98-31240)

22E-98-31240

(19) Let op wanneer u rechtstaat in de bedienercabine
(09839-A0481)
•

Wees voorzichtig wanneer u in de bedieningscabine staat.
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Wanneer u opstaat uit de bestuurderszetel (bijvoorbeeld
om de voorruit te openen of te sluiten, om de onderste ruit
uit te nemen of te installeren, of om de zetel af te stellen),
laat dan de werkuitrusting volledig op de grond zakken,
plaats de vergrendelingshendel stevig in de LOCKstand (L)
en schakel de motor uit. Als de bedieningshendels (pedalen) toevallig geraakt worden wanneer ze niet vergrendeld
zijn, kan de machine zich plots verplaatsen en ernstige
verwondingen of materiële schade veroorzaken.

(20) Let op de voorruit wanneer u rechtstaat
(09803-A0481)
•

Dit teken wijst op het gevaar van een dichtvallend raam.

•

Nadat u het raam geopend hebt, vergrendelt u het met de
vergrendelingspinnen.

09803-A0481

WNLAM00180
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(21) Nooduitgang
(09844-00050)

(22) Hulpstukkoppeling met hydraulische snelkoppeling
(22N-98-31930)
Voor details, zie HULPSTUKKEN EN OPTIES, “SNELKOPPELSYSTEEM”.

22N-98-31930

(23) Waarschuwing doe altijd de veiligheidsgordel om
(09848-A0480)
•

Als de machine kantelt, kan de bediener van zijn zitplaats
worden geworpen.

•

Draag steeds de veiligheidsgordel. Lees de handleiding
voor meer bijzonderheden.

(24) Waarschuwing niet starten door te kortsluiten
(09842-A0362)
Verbod om de machine te starten door kortsluiting

09842-A0362
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(25) Waarschuwing voor het hanteren van het ROPS-systeem
(22E-54-22412, 09620-A3001)
•

•

•

ROPS (for H/E) OPG TOP GUARD CERTIFICATION

Als aan de ROPS wijzigingen worden aangebracht, kunnen deze de stevigheid beïnvloeden en niet meer conform
de norm zijn.
Het is mogelijk dat ROPS minder doeltreffend beschermt
als het systeem structureel beschadigd is of over de kop
gegaan is.

This protective structure complies with the standard provided that it is properly equipped on the
machine which mass is less than the specified maximum mass.
ROPS: ISO 12117-2:2008

MODEL
SERIAL No.

TOP GUARD LEVEL I ISO 10262:1998

MACHINE MODEL
MAX MASS

Kg(Lb)

Produced by Komatsu Italia Manufacturing S.p.A. Via Bergoncino 28, 36025 Noventa Vicentina (VI), Italy

22E-54-22412

Draag altijd de veiligheidsgordel tijdens het rijden.

(26) Waarschuwing voor het hanteren van de accu
(09664-60001)

(a) Rook niet en gebruik geen vrije vlammen of vonken in de
buurt van de batterijen.

(b) Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u op de batterijen
werkt.

(c) Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.

KS000327

WNLAM00180
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(d) Waarschuwing - accuzuur.

(e) Lees de handleiding van de bediener alvorens de batterijen
te hanteren.

(f) Let op - explosief gas.
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ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD
Vergissingen bij de bediening, de inspectie of het onderhoud kunnen leiden tot ernstige of dodelijke letsels.
Voordat u de machine bedient, inspecteert of onderhoudt, leest u altijd aandachtig deze handleiding en de veiligheidslabels op de machine, en neemt u de waarschuwingen in acht.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET STARTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN
VEILIGE BEDIENING VERZEKEREN
•

Alleen geschoold en bevoegd personeel mag de machine bedienen en onderhouden.

•

Volg de veiligheidsvoorschriften, voorzorgen en instructies in deze handleiding bij het bedienen, inspecteren of onderhouden van de machine.

•

Als u zich niet lekker voelt of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen, kan uw vermogen om uw
machine te bedienen of te herstellen ernstig afgenomen zijn, zodat u zichzelf en alle andere personen op
de werf in gevaar brengt.

•

Wanneer u met een andere operator werkt, of met de persoon die het verkeer op de werf regelt, dan bespreekt u de operatie vooraf en gebruikt u de afgesproken signalen tijdens de uitvoering ervan.

DE MACHINE BEGRIJPEN
Lees deze handleiding grondig door alvorens de machine te bedienen. Als u eender welk deel van deze handleiding niet begrijpt, dan vraagt u de persoon die belast is met de veiligheid om uitleg.

VOORBEREIDINGEN VOOR VEILIGE BEDIENING
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIGHEIDSGERELATEERDE UITRUSTING
•

Zorg ervoor dat alle beschermplaten en deksels op hun juiste plaats zitten. Repareer ze onmiddellijk als ze
beschadigd zijn.

•

Zorg ervoor dat alle camera's (waar geïnstalleerd) en spiegels op hun juiste plaats zitten. Repareer ze onmiddellijk als ze beschadigd zijn.

•

Zorg ervoor dat u de gebruiksmethode van de veiligheidsvoorzieningen begrijpt en gebruik ze op correcte
wijze.

•

Verwijder nooit enige veiligheidsvoorzieningen. Hou ze steeds in goede bedrijfstoestand.

MACHINE INSPECTEREN
De machine controleren alvorens de werkzaamheden te starten. Als een probleem wordt gevonden, dan bedient u de machine niet tot het probleem werd verholpen.

DRAAG GOED ZITTENDE KLEDIJ EN BESCHERMENDE UITRUSTING
•

Draag geen losse kleding of accessoires. Als een los kledingstuk of accessoire de bedieningshendels of uitstekende delen raken, kan de machine onverwachts in beweging
komen, wat bijzonder gevaarlijk is.

•

Draag altijd een helm en veiligheidsschoenen. Draag een
veiligheidsbril, masker, handschoenen, oordopjes en een
veiligheidsgordel wanneer u de machine bedient of onderhoudt.

•

Lang haar dat van onder uw helm uitkomt, is gevaarlijk
omdat het verstrikt kan geraken in de machine. Bind het
haar op en zorg ervoor dat het niet verstrikt geraakt.

•

Controleer of alle beschermende uitrusting correct werkt voordat u deze gebruikt.

WNLAM00180
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DE MACHINE PROPER HOUDEN
•

Indien u op of van de machine stapt, of indien u een inspectie of onderhoud uitvoert op de machine terwijl
er modder of olie aankleeft, kunt u uitglijden en vallen, en dat is gevaarlijk. Verwijder modder of olie van de
machine. Houd de machine steeds proper.

•

Als er water in het elektrische systeem terechtkomt, zullen
de elektrische uitrustingen defecten veroorzaken, en zal
de machine niet meer goed werken. Wanneer de machine
niet meer goed werkt, kan ze onverwachts bewegen en
ernstige letsels of de dood veroorzaken. Wanneer u de
machine reinigt met water of stoom, zorgt u ervoor dat het
water of de stoom niet rechtstreeks in contact komt met
elektrische onderdelen.

•

Als er met een hogedrukreiniger rechtstreeks water op de
camera wordt gespoten, kan die defect geraken. Zorg er
tijdens het reinigen voor dat het water onder hoge druk
niet rechtstreeks in de camera terecht komt. Verwijder vuil
met een zachte doek.

•

Wanneer u de camera’s (indien aanwezig) en buitenspiegels reinigt, kunt u vallen en letsels oplopen als u
op een onstabiele plaats staat of een onstabiele houding aanneemt. Plaats een trapladder of trede op de
vlakke en stevige ondergrond en maak de camera's (indien aanwezig) en buitenspiegels schoon in een veilige houding.

VOORZORGSMAATREGELEN IN DE BESTUURDERSCABINE
•

Verwijder alle modder en olie van de schoenzolen bij het betreden van de bestuurderscabine.
Wanneer u het pedaal bedient met modder of olie aan de voetzolen, kan uw voet wegglijden wat een ernstig ongeval kan veroorzaken.

•

Laat geen gereedschap of machineonderdelen rondslingeren in de bestuurderscabine. Als gereedschap of
onderdelen in de bedieningselementen terechtkomt, kan dit de werking hinderen en ervoor zorgen dat de
machine onverwacht beweegt, wat leidt tot ernstige persoonlijke letsels of de dood.

•

Kleef geen zuignappen op de raamvensters. Zuignappen werken als een lens en kunnen brand veroorzaken.

•

Maak tijdens het rijden of bedienen van de machine geen gebruik van een gsm. Dit kan leiden tot een verkeerde bediening, wat ernstige of dodelijke letsels kan veroorzaken.

•

Breng nooit gevaarlijke objecten zoals brandbare of explosieve voorwerpen in de bestuurderscabine.

BRANDBLUSAPPARAAT EN EHBO-KIT VOORZIEN
Neem altijd de volgende voorzorgen in acht voordat u bij verwonding, een overlijden of brand actie onderneemt.
•

Controleer of er brandblusapparaten aanwezig zijn en lees
de labels, zodat u weet hoe u ze moet gebruiken in geval
van brand.

•

Voer regelmatig controles en onderhoud uit zodat de
brandblusser altijd gebruiksklaar is.

•

Voorzie een EHBO-doos in de opbergruimte. Controleer
en vul deze regelmatig aan, indien nodig.

,&

BIJ PROBLEMEN
Als u tijdens het werk of het onderhoud een probleem vaststelt (lawaai, trillingen, geur, verkeerde meteraanwijzingen, rook, olielekkage enz. of een abnormaal signaal van de waarschuwingssystemen of controlelampjes),
moet u de verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte brengen en de nodige maatregelen treffen. Gebruik
de machine niet zolang het probleem niet verholpen is.
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VOORZORGSMAATREGELEN OM BRAND TE VOORKOMEN
ACTIE BIJ BRAND
•

Draai de startschakelaar in de OFF-stand, en leg de motor stil.

•

Klim uit de cabine en gebruik daarvoor de handgreep en de rupsband.

•

Spring niet van de machine. Het gevaar bestaat dat u valt en dat u zich ernstig verwondt.

•

De rookdampen die geproduceerd worden bij brand, bevat schadelijke stoffen die en slechte invloed hebben op uw lichaam wanneer u ze inademt.
Adem de dampen niet in.

•

Na een brand kunnen schadelijke onderdelen overblijven. Als uw huid hiermee in contact komt, kan dat
slechte gevolgen hebben voor uw lichaam.
Draag rubberen handschoenen wanneer u na een brand materialen ruimt.
Het aanbevolen handschoenenmateriaal is polychloropreen (neopreen) of polyvinylchloride (in koudere omgevingen).
Als u katoenen handschoenen draagt, moet u daaronder rubberen handschoenen dragen.

BRANDPREVENTIE
Brand door brandstof, olie, koelmiddel of ruitensproeiervloeistof
Houd open vuur uit de buurt van ontvlambare stoffen zoals
brandstof, olie, koelmiddel of ruitensproeiervloeistof. Er bestaat
brandgevaar. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Rook niet en kom niet met open vuur in de buurt van
brandstof of andere ontvlambare stoffen.

•

Leg de motor stil voordat u brandstof tankt.

•

Verlaat de machine niet tijdens het bijvullen met brandstof
of olie.

•

Maak alle brandstof- en oliedoppen stevig vast.

•

Mors geen olie op hete oppervlakken of onderdelen van
het elektrische systeem.

•

Wrijf eventuele gemorste brandstof of olie weg na het bijvullen.

•

Stop vettige doeken en andere ontvlambare materialen in
een veilige container om de veiligheid op de werkplek te
waarborgen.

•

Gebruik niet-ontvlambare olie voor de reiniging van onderdelen met olie. Gebruik geen diesel of benzine. Ze kunnen
vlam vatten.

,&

,&

•

Gebruik geen lasapparaat of snijbrander aan leidingen die
een ontvlambare vloeistof bevatten.

•

Wijs goed geventileerde plaatsen aan voor de opslag van olie en brandstof. Bewaar olie en brandstof op de
gespecificeerde plaats. Ontzeg onbevoegde mensen de toegang.

•

Berg bij slijp- of laswerkzaamheden aan de machine alle ontvlambare materialen veilig op alvorens met de
werkzaamheden te beginnen.

Brand door verzameling van ontvlambaar materiaal
Verwijder alle droge bladeren, splinters, stukken papier, kolenstof of andere ontvlambare materialen op, in of
rond de uitlaat van de motor, de uitlaatdemper, accu of onder afdekkingen.

Brand afkomstig van de elektrische bedrading
Kortsluitingen in het elektrisch systeem kunnen brand veroorzaken. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen altijd proper en stevig bevestigd blijven.
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Controleer de bedrading dagelijks op losse componenten of beschadiging. Sluit losgekomen stekkers opnieuw aan of maak losgekomen draadklemmen opnieuw vast. Herstel of vervang beschadigde draden of
aansluitingen.

Brand die wordt veroorzaakt door leidingen
Controleer of alle slang- en buisklemmen, afschermingen en dempende onderdelen stevig zijn bevestigd.
Als ze loszitten, kunnen ze tijdens de werking gaan trillen en tegen andere onderdelen wrijven. Hierdoor kunnen
de slangen worden beschadigd en kan olie onder hoge druk naar buiten spuiten met brand en ernstige lichamelijke letsels als mogelijke gevolgen.

Brand rond de machine door sterk verhitte uitlaatgassen
Deze machine is voorzien van een roetfilter (hierna KDPF).
KDPF is een systeem waarmee roet uit het uitlaatgas wordt gehaald. De uitlaatgastemperatuur kan stijgen tijdens het zuiveringsproces (regeneratie). Breng geen brandbare stoffen in de buurt van de uitlaatpijp.
Wanneer zich huizen met een strodak, droge bladeren of stukken papier in de buurt van de werf bevinden,
schakelt u de nabehandelingsinrichtingen uit om brandgevaar door uitlaatgassen die tijdens de regeneratie van
de inrichtingen voor nabehandeling sterk worden verhit, te voorkomen.
Tref de juiste maatregelen om brand te voorkomen.

Explosie door verlichtingsuitrusting
Gebruik bij het controleren van brandstof, olie, elektrolyt of koelvloeistof altijd verlichting die geen explosie kan
veroorzaken.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET OP OF VAN DE MACHINE STAPPEN
HANDGREPEN EN TREE GEBRUIKEN BIJ HET BETREDEN OF VERLATEN VAN
DE MACHINE
Let op het volgende om letsel door uitglijden of naar beneden vallen te voorkomen.
•

Gebruik de handgrepen en de tree zoals pijlen in de afbeelding rechts is aangegeven bij het betreden of het verlaten van de machine.

RKA67910

•

Pas voor uw veiligheid altijd de driepuntsregel toe. De driepuntsregel houdt in dat drie van uw vier lichaamsdelen
continu de handgreep en de tree raken (twee handen en
een voet of twee voeten en een hand).

•

Verwijder olie en modder altijd van de handgreep en tree
om te voorkomen dat uw handen en voeten wegglijden bij
het betreden of verlaten van de machine. Draai losse bouten van de handgreep stevig vast.
Als de handgreep beschadigd of verbogen is, moeten deze onmiddellijk hersteld worden. Vraag uw Komatsu-dealer
deze werkzaamheden uit te voeren.

,&

•

Houd u niet vast aan de bedieningshendels of de vergrendelingshendel wanneer u de machine betreedt of
verlaat.

•

Klim bij het ontbreken van antislippads nooit op de motorkap of op afdekkingen.
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Betreed of verlaat de machine niet met gereedschap in de hand.

NIET OP OF VAN DE MACHINE SPRINGEN
Op of van de machine stappen kan ernstige of dodelijke letsels veroorzaken. Neem de volgende voorzorgen
altijd in acht.
•

Spring nooit op of van de machine. Betreed of verlaat nooit een rijdende machine.

•

Als de machine zonder bestuurder in beweging komt, spring dan niet op de machine om ze tot stilstand te
brengen.

HIJSEN VAN PERSONEEL VERBODEN
Deze machine mag in geen enkel geval worden gebruikt om personeel op te hijsen.

GEEN PERSONEN OP DE HULPSTUKKEN
Laat nooit iemand op de werkuitrusting of andere hulpstukken meerijden. Het gevaar bestaat dat de persoon
valt en zich ernstig of dodelijk verwondt.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET OPSTAAN UIT DE BESTUURDERSZETEL
Laat de werkgereedschappen naar de grond zakken, plaats de
vergrendelingshendel in de stand VERGRENDELING (L) en
zet de motor af, voordat u de zitplaats van de bestuurder verlaat om de voorruit te openen of sluiten of de bestuurdersstoel
te verstellen.
Indien de bedieningshendels per ongeluk geraakt worden, kan
de machine plots gaan bewegen, wat kan leiden tot ernstige of
dodelijke letsels.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET VERLATEN VAN DE MACHINE
Indien niet de nodige maatregelen worden genomen wanneer de machine wordt geparkeerd, kan de machine
plots uit zichzelf wegrijden, wat tot ernstige of dodelijke letsels kan leiden. Neem de volgende voorzorgen altijd
in acht.
Wanneer u de machine verlaat, moet u de werkuitrusting altijd
volledig op de grond laten zakken, de vergrendelingshendel in
de LOCK-stand (L) plaatsen en de motor uitschakelen. Vergrendel bovendien alle plaatsen en neem de sleutel mee om
hem in de hiertoe voorziene locatie te bewaren.
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NOODUITGANG UIT BESTUURDERSCABINE
•

Als het onmogelijk is om de deur van de cabine te openen, slaat u het venster in met de hamer die werd
meegeleverd en gebruikt u het raam als nooduitgang.

•

Verwijder bij het ontruimen eerst alle glasscherven uit het ruitframe en wees voorzichtig opdat u zich niet
snijdt aan het glas. Waak er ook over dat u niet uitglijdt op de glasscherven die rond de machine verspreid
liggen.

ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
Wanneer de machine gebruikt wordt in de buurt van een bron van hoge elektromagnetische storing, zoals een
radarstation, kunnen er zich de volgende abnormale fenomenen voordoen.
•

Het beeldscherm op het controlepaneel kan zich vreemd gedragen.

•

De alarmzoemer kan afgaan.

Deze fenomenen duiden niet op een defect en de machine zal zich terug normaal gedragen van zodra de storingsbron uit de buurt is.

NIET GEGREPEN WORDEN DOOR DE WERKUITRUSTING
De vrije zone rond de werkuitrusting wijzigt in functie van de beweging van de verbinding. Als u gegrepen wordt,
kan dat tot ernstige letsels of de dood leiden. Laat niemand in de buurt van de roterende of uitschuivende delen
komen.

VOORZORGSMAATREGELEN
STRUCTUREN

BETREFFENDE

DE

BESCHERMINGS-

De cabine van de bediener is voorzien van een structuur (ROPS, OPG), die speciaal bestudeerd is ter bescherming van de bediener, die de energie van de impact absorbeert.
De machine is voorzien van een ROPS. De ROPS kan niet correct werken als het gewicht van de machine (de massa) de gespecificeerde waarde (gegeven op het TYPEPLAATJE van de
OMROLBEVEILIGING (ROPS)) overschrijdt. Overschrijd het
gespecificeerde gewicht van de machine niet door de machine
te wijzigen of accessoires op de machine te installeren.
De veiligheidsinrichtingen kunnen de bestuurder niet beschermen en dus kan de bestuurder letsel oplopen als de werking
van de veiligheidsinrichtingen wordt verhinderd. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.

,&

•

Verwijder de beschermende structuur niet van de machine
en verricht geen werkzaamheden zonder deze structuur als de machine daarvan is voorzien.

•

De sterkte van de beschermende structuur kan afnemen als eraan gelast wordt of gaten in geboord worden
of wanneer de structuur op een andere wijze wordt aangepast. Wijzigingen zijn verboden.

•

Als de beschermende structuur beschadigd of vervormd is door vallende objecten of door te kantelen, kan
hij minder stevig worden en niet meer geschikt zijn om zijn functie doeltreffend uit te voeren. Contacteer in
dergelijke gevallen uw Komatsu-dealer.

•

Zelfs als de beschermende structuur geïnstalleerd is, maakt u altijd uw veiligheidsgordel vast wanneer u de
machine bedient. Als u uw veiligheidsgordel niet goed vastmaakt, kan hij geen uitwerking hebben.
Gebruik altijd de veiligheidsgordel wanneer u met de machine werkt.
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BESCHERMING TEGEN VALLENDE, RONDVLIEGENDE OF BINNENDRINGENDE VOORWERPEN
Op werkplekken waar een gevaar bestaat voor vallende, rondvliegende of indringende voorwerpen die de bestuurderscabine
kunnen raken of binnendringen, moet u de werkomstandigheden bestuderen en de nodige beschermingen installeren om de
bestuurder te beschermen.
•

•

Wanneer gewerkt wordt in mijnen of steengroeven waar
het gevaar voor vallende rotsblokken bestaat, installeer
FOPS en een voorste bescherming, en breng een gelaagde bescherming aan op de voorruit (aan de binnenkant).
Sluit altijd de voorruit om de hierboven opgesomde werkzaamheden uit te voeren. Controleer altijd of er zich niemand buiten de bediener zelf bevindt in de omgeving. Ze
kunnen geraakt worden door vallende of rondvliegende
voorwerpen.
Tijdens de werking van de breekhamer moet een volledig
doorschijnende gelaagde bescherming aangebracht worden op de voorruit (aan de binnenkant). Houd alle ruiten
gesloten wanneer u met de machine werken uitvoert en
controleer steeds of niemand zich, behalve de bestuurder,
in de omliggende zone van de machine bevindt. Ze kunnen geraakt worden door rondvliegende voorwerpen.

,&

,&

De eerder vermelde aanbevelingen vooronderstellen standaardbedrijfscondities, maar het kan nodig zijn om extra beveiligingen aan te brengen afhankelijk van de bedrijfscondities op de werkplek. Contacteer altijd uw Komatsu-dealer voor advies.
In zo'n geval gebruikt u de machine niet zonder bijkomende beveiliging. Overleg met uw Komatsu-dealer over
welke beveiligingen nodig zijn.

NIET TOEGESTANE WIJZIGINGEN
•

Komatsu zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen, defecten aan producten, ongevallen,
defecten of andere schade, of impact op het milieu te wijten aan wijzigingen die zonder toestemming van
Komatsu werden aangebracht.

•

Wijzigingen doorgevoerd zonder de toelating van Komatsu kunnen risico's opleveren. Raadpleeg daarom
uw Komatsu-dealer vooraleer u wijzigingen doorvoert.

VOORZORGSMAATREGELEN BETREFFENDE HULPSTUKKEN EN OPTIES
•

Mogelijke persoonlijke letsels, defecten aan producten, ongevallen of schade, of impact op het milieu als
gevolg van het gebruik van niet-toegestane hulpstukken of onderdelen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Komatsu.

•

Wanneer u optionele onderdelen of hulpstukken installeert, neemt u contact op met uw Komatsu-dealer
voor advies betreffende potentiële problemen of veiligheidskwesties en wettelijke vereisten.

•

Het machinegewicht zal niet groter zijn dan de gecertificeerde waarde van de ROPS zolang de optionele
hulpstukken die in de tabel met hulpstukcombinaties beschreven zijn, geïnstalleerd zijn. Wanneer u optionele onderdelen of hulpstukken installeert die niet in deze handleiding beschreven worden, mag het gewicht van de machine de gecertificeerde ROPS-waarde niet overschrijden. Neem steeds contact op met uw
Komatsu-dealer voordat u opties of hulpstukken installeert.

•

Het installeren van bepaalde combinaties van werkuitrustingen kan interferentie en schade met de cabine
of andere onderdelen van de machine veroorzaken tijdens het werken, en kan leiden tot ernstige of dodelijke letsels. Controleer steeds potentiële, interferentie tijdens de bediening van de machine voordat u enige
werkuitrusting gebruikt waarmee u niet vertrouwd bent. Zorg altijd voor de veiligheid van de bestuurder
wanneer met niet-vertrouwde uitrusting wordt gewerkt.

•

Bij de installatie en het gebruik van optionele hulpstukken moet u steeds de bedieningshandleiding voor die
hulpstukken lezen alsook de algemene informatie in deze handleiding die daarmee verband houdt.
WNLAM00180
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VOORZORGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE CABINERUIT
•

Als het cabineglas breekt tijdens de werkzaamheden, stopt u de werkzaamheden en repareert u het cabineglas onmiddellijk.

•

Als het cabineglas aan de zijde van de werkuitrusting gebroken is, bestaat het gevaar dat de bestuurder
rechtstreeks geraakt wordt of meegesleurd wordt door de werkuitrusting. Als het glas gebroken is, stopt u
onmiddellijk met werken en vervangt u het glas.

•

Het dakraamp is gemaakt van plastic. Als het krassen heeft, zal het zicht slecht worden en bestaat het gevaar dat het breekt. Als het dakraam gekrast is, vervangt u het zo snel mogelijk door een nieuw exemplaar.
Als het dakraam gekrast is en niet vervangen wordt, bestaat het gevaar dat eventuele vallende rotsen het
raam breken, waardoor de bestuurder gewond kan raken.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET LATEN DRAAIEN VAN DE MOTOR IN EEN GEBOUW
De motoruitlaatgassen bevatten stoffen die uw gezondheid
kunnen schaden of zelfs dodelijk kunnen zijn. Start of bedien
de motor op een goed geventileerde plaats. Tref passende
maatregelen zodat de uitlaatgassen afgevoerd worden en voldoende frissen lucht ingevoerd wordt, wanneer de machine in
een gebouw of onder de grond moet werken op een plaats
waar onvoldoende ventilatie aanwezig is. Verricht de werkzaamheden in een goed geventileerde ruimte met open ramen
en deuren wanneer brandstof, reinigingsolie en lak hanteert.
,&
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEDIENING
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE WERF
CONTROLEER EN BEVESTIG DE CONDITIES VAN DE WERKPLAATS
Op de werkplaats zijn er verschillende verborgen gevaren die kunnen leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen of zelfs de dood. Vooraleer het werk aan te vatten, controleer altijd het volgende om te bevestigen dat er
geen gevaar is op de werkplaats.
•

Ga altijd voorzichtig te werk vlakbij materialen zoals strodaken, droge bladeren of droog gras, omdat die
heel makkelijk vlam vatten.

•

Controleer het terrein en de toestand van de bodem op de werkplaats en bepaal de veiligste werkmethode.
Werk niet op een gevaarlijke plaats waar grondverschuivingen kunnen voorvallen of stenen kunnen vallen.

•

Als de waterlijnen, gasleidingen of elektrische hoogspanningslijnen begraven kunnen zijn onder de werkplaats,
contacteer dan de relatieve maatschappij om te weten
waar die juist liggen, zodat ze niet per ongeluk beschadigd
worden.

•

Het is voor ieder ander dan de bediener verboden om in
de buurt van de machine te komen tijdens de controles.

•

Vooral als u op straat werkt dient u de voetgangers en de
auto's te beschermen, duid iemand aan om het verkeer te
regelen of plaats hekken rond de werkplek.

•

Wanneer te werk gegaan wordt in ondiep water of op een
zachte bodem, controleer dan de diepte van het water, de snelheid van de stroming en de condities en
vorm van de bodem vooraleer te werk te gaan. Vermijd plaatsen die het rijden belemmeren.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET WERKEN OP LOSSE ONDERGROND
•

Vermijd het rijden met en bedienen van de machine in de nabijheid van ravijnen, wegranden en diepe greppels. De ondergrond kan zwak zijn in die zones. Als de grond inzakt onder het gewicht of de trillingen van
de machine, bestaat het gevaar dat de machine naar beneden valt of kantelt. Denk eraan dat de ondergrond in deze zones broos is na hevige regenval, na een explosie of na aardbevingen.

•

Wanneer u op dijken of dichtbij uitgegraven sleuven werkt, bestaat het gevaar dat het gewicht en de trillingen van de machine de grond doen inzakken. Neem vóór het begin van de werkzaamheden maatregelen
om te controleren of de grond veilig is en om te voorkomen dat de machine kantelt of valt.

HOOGSPANNINGSKABELS VERMIJDEN
Rij of werk niet in de buurt van elektrische kabels. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken die kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood. Op werkplekken waar de machine in de buurt van elektrische kabels komt, als
volgt te werk gaan.
•

Alvorens met de werkzaamheden in de buurt van elektrische kabels wordt begonnen, het plaatselijke elektriciteitsbedrijf raadplegen over maatregelen die moeten worden
genomen.

•

Zelfs werken in de buurt van hoogspanningskabels kan
elektrische schokken veroorzaken. Houd altijd een veiligheidsafstand aan (zie tabel) tussen de machine en de
elektrische kabels. Neem in overleg met het plaatselijke
elektriciteitsbedrijf maatregelen en controleer de spanning
op de kabels, alvorens met de werkzaamheden te beginnen.
Spanning op kabels

Veiligheidsafstand

100 V, 200 V

Min.2 m
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Veiligheidsafstand

6600 V

Min.2 m

22000 V

Min.3 m

66000 V

Min.4 m

154000 V

Min.5 m

187000 V

Min.6 m

275000 V

Min.7 m

500000 V

Min.11 m

•

Voor alle zekerheid rubberen schoenen en handschoenen dragen. Leg een rubberen mat onder de bestuurdersstoel. Raak het chassis niet aan.

•

Vraag iemand om te waarschuwen als de machine te dicht in de buurt van de elektrische kabels komt.

•

Bij werkzaamheden in de omgeving van hoogspanningskabels geen onbevoegden in de buurt van de machine laten komen.

•

Als de machine te dicht in de buurt van de kabels komt of de kabels aanraakt, mag de bestuurder de cabine niet verlaten, wegens gevaar op elektrische schok, tot er is bevestigd dat de elektriciteit is uitgeschakeld. Laat ook geen derden in de buurt van de machine komen.

VOOR EEN GOEDE ZICHTBAARHEID ZORGEN
Hoewel deze machine is voorzien van spiegels en camera's (indien aanwezig) om een goed zicht te verzekeren,
zijn er plaatsen die niet zichtbaar zijn vanuit de bestuurdersstoel. Ga voorzichtig te werk.
Wanneer u met de machine rijdt of werkt op plaatsen met een beperkte zichtbaarheid, kan dat voor gevaar zorgen en ernstige verwondingen of de dood veroorzaken omdat het moeilijk is obstakels en de staat van de werf
te controleren. Wanneer u werkt of rijdt op plaatsen met een beperkte zichtbaarheid, houdt u zich steeds strikt
aan wat volgt.
•

Duid een seingever aan voor werkzaamheden op een werf als er zones met beperkte zichtbaarheid zijn.

•

Slechts één seingever mag seinen geven.

•

Wanneer u op donkere plaatsen werkt, moet u de op de machine geïnstalleerde werk- en koplampen aansteken, en indien nodig bijkomende verlichting voorzien in de werkzone.

•

Stop de werkzaamheden wanneer de zichtbaarheid beperkt wordt door mist, sneeuw, regen of opvliegend
stof.

•

Wanneer u de spiegels controleert die op de machine geïnstalleerd zijn, dan verwijdert u alle vuil en past u
de hoek van de spiegels aan om een goed zicht te garanderen.

•

Veeg eventueel vuil weg van de lens van de camera's die op de machine geïnstalleerd zijn, en zorg ervoor
dat de camera's een helder beeld doorsturen.

DE SEINEN EN TEKENS VAN DE SEINGEVER CONTROLEREN
Als signalen en labels niet duidelijk zijn, kunnen ernstige letsels het gevolg zijn van een neerwaartse slip, kanteling of abusievelijk contact met mensen of obstakels in de buurt. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Plaats labels om te waarschuwen voor wegbermen en losse grond. Plaats indien nodig een seingever als
het zicht niet goed is. De bestuurder moet zeer veel aandacht besteden aan de labels en de aanwijzingen
van de seingever volgen.

•

Slechts één seingever mag seinen geven.

•

Waak erover dat alle personeelsleden de betekenis van alle seinen, tekens en labels begrijpen vóór u begint te werken.
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LET OP VOOR ASBESTSTOF
Asbeststof in de lucht kan longkanker veroorzaken als het
wordt ingeademd. Er is gevaar voor inademing van asbest bij
afbraakwerken of bij werkzaamheden op werven waar industrieel afval verwerkt wordt. Let altijd op het volgende.
•

Sproei water om te voorkomen dat het stof gaat opwaaien.

•

Gebruik geen perslucht.

•

Als het gevaar bestaat dat er asbeststof in de lucht zit, dan
bedient u de machine met de wind in de rug en zorgt u ervoor dat alle arbeiders eveneens altijd aan de windzijde
werken.

,&

•

Alle personeelsleden moeten een goedgekeurd stofmasker dragen.

•

Verbied iedereen, behalve de bestuurder, om in de nabije buurt van de machine te komen terwijl ze bediend wordt.

•

Respecteer altijd de regels van de werf en de milieunormen.

Deze machine bevat geen asbest, maar elk niet-origineel onderdeel kan asbest bevatten. Gebruik steeds originele Komatsu-onderdelen.

STARTEN MOTOR
WAARSCHUWINGSBORDJES GEBRUIKEN
Als een waarschuwingsbord “GEVAAR! NIET bedienen!” is bevestigd, betekent dat dat iemand de machine inspecteert en
onderhoudt. Als het waarschuwingsbord wordt genegeerd en
de machine wordt bediend, kan de persoon die de machine inspecteert of onderhoudt, vast komen te zitten in de roterende
of bewegende onderdelen. Dit is gevaarlijk en kan ernstige of
dodelijke letsels veroorzaken. Start de motor niet en raak de
hendels niet aan.

CONTROLES EN INSTELLINGEN VOOR HET STARTEN
Voer voor elke start aan het begin van het dagelijkse werk de volgende controles uit om te controleren of er
geen probleem met de werking van de machine is. Als deze controles niet correct worden uitgevoerd, dan kunnen problemen optreden bij de bediening van de machine en bestaat het gevaar dat dit tot ernstige of dodelijke
letsels leidt.
•

Vensters reinigen voor een goed zicht.

•

Voer de visuele controle rond de machine uit.
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•

Verwijder al het vuil van de koplampen en werklampen en controleer of ze correct functioneren.

•

Controleer het niveau van de koelvloeistof, de brandstof en de olie in het motorcarter, controleer of de
luchtfilter niet verstopt is en of de elektrische bedrading niet beschadigd is.

•

Controleer of er zich geen modder of stof rond de bewegende delen van de pedalen heeft opgehoopt, en
controleer of de pedalen correct functioneren.

•

Zet de bestuurdersstoel in een positie waarin de machine gemakkelijk kan worden bediend, en controleer
op slijtage of beschadigingen van de veiligheidsgordel of de bevestigingsklemmen.

•

Juiste werking van de meters controleren. Stand van de spiegel controleren. Controleren of de bedieningshendels zich allemaal in NEUTRAL (Vrijstand) bevinden.

•

Voordat u de motor start, controleert u of de vergrendelingshendel zich in de LOCK-stand (L) bevindt.

•

Stel de buitenspiegels zo af dat de achterkant van de machine goed te zien is vanuit de bestuurdersstoel.

•

Stel de hoek van elke camera (indien geïnstalleerd) zo in
dat de omgeving goed te zien is vanuit de bestuurdersstoel.

•

Plaats de armleuning in een positie waarin het gemakkelijker werken is en zet deze stevig vast. Werken in een onjuiste positie kan ernstige of dodelijke letsels veroorzaken.

•

Controleer of er zich geen personen of voorwerpen boven, onder of rond de machine bevinden.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET STARTEN VAN DE MOTOR
De machine kan plots wegrijden en dat kan tot ernstige of dodelijke letsels leiden. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen altijd in acht.
•

Start de motor alleen terwijl u in de bestuurderszetel zit.

•

Claxonneer bij wijze van verwittiging wanneer u de motor start.

•

Verbied ander personeel om de machine te betreden.

•

Probeer niet om de motor te starten door het startcircuit van de motor te kortsluiten. Dit kan brand en ernstige of dodelijke letsels veroorzaken.

IN KOUD WEER
•

Als de opwarming niet grondig uitgevoerd wordt en de werkuitrusting toch bediend wordt, dan zal de reactie
van de werkuitrusting op de bediening van de hendels en pedalen traag zijn en zal de beweging misschien
niet zijn zoals de bestuurder bedoelde. Voer steeds de opwarmingsprocedure uit. Vooral bij koud weer
moet u de opwarming volledig uitvoeren.

•

Als de accuvloeistof bevroren is, laad de accu dan niet op of start de motor dan niet met een andere
stroombron. Het gevaar bestaat dat de accu hierdoor vuur zal vatten en dat de accu ontploft.
Voordat u de motor met een andere stroombron laadt of start, doet u de accuvloeistof smelten en controleert u op lekkage van accuvloeistof.

STARTEN VAN DE MOTOR MET EEN STARTKABEL
Als in de methode voor het aansluiten van de startkabels een fout wordt gemaakt, kan de accu ontploffen.
Neem dus altijd het volgende in acht.
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•

Draag steeds een veiligheidsbril en rubberen handschoenen bij het starten van de machine met startkabels.

•

Wanneer u een draaiende machine door middel van startkabels aansluit op een machine met startproblemen, gebruik dan een draaiende machine met dezelfde accuspanning als de te starten machine.

•

Het starten met startkabels dient met twee personen te gebeuren (één op de bestuurdersstoel en de andere bij de
accu).

•

Bij het starten via een andere machine, moet u opletten
dat de normale machine niet met de defecte machine in
aanraking komt.

•

Bij het aansluiten van de startkabels zet u de startschakelaar op OFF, zowel op de normale machine als op
de defecte machine. Als de probleemmachine over een schakelaar voor acculoskoppeling beschikt, zet u
de schakelaar in de OFF-stand en zet u hem weer aan nadat u de kabels aangesloten hebt.
De machine kan in beweging komen wanneer de stroom wordt aangesloten en dat is gevaarlijk.

•

Zorg ervoor dat u eerst de positieve (+) klem aansluit wanneer u de startkabels installeert. Koppel eerst de
minkabel (-) (massa) los wanneer u de startkabels verwijdert.

•

Bij het verwijderen van de startkabels let u erop dat de startkabelklemmen elkaar niet raken of dat de klemmen de machine niet raken

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEDIENING
CONTROLES VOOR HET BEGIN VAN DE WERKZAAMHEDEN
Als de controles voor het starten niet correct uitgevoerd worden, zal de machine niet met vol vermogen kunnen
werken. Dit is gevaarlijk en kan ernstige of dodelijke letsels veroorzaken.
Verplaats de machine voor de controles naar een brede zone zonder obstakels, en besteed bijzondere aandacht aan de nabije omgeving. Verbied ander personeel om in de nabije buurt van de machine te komen terwijl
er controles uitgevoerd wordt.
•

Klik de veiligheidsgordel vast. Wanneer bruusk geremd
wordt, kan de bestuurder ui de bestuurderszetel geslingerd
worden. Dit is gevaarlijk en kan lichamelijke letsels veroorzaken.

•

Controleer of de beweging van de machine overeenstemt
met het display op de kaart van het bedieningspatroon.
Als dat niet het geval is, vervang dan de kaart onmiddellijk
door een correct exemplaar.

•

Controleer de werking van de machine, de werkuitrusting,
het rij- en zwenksysteem.

•

Controleer of er problemen zijn met betrekking tot het geluid, de trilling, de temperatuur en de reuk van de machine, en of er problemen zijn met instrumenten. Controleer ook of er geen olie- of brandstoflekken zijn.

•

Herstel eventuele problemen onmiddellijk.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VOOR- EN ACHTERUIT RIJDEN EN
VOOR HET ZWENKEN
•

Wanneer met de machine gereden wordt, dient het kettingwiel (1) zich aan de achterzijde van de machine te bevinden. Als het kettingwiel (1) zich vooraan bevindt, zal de
werking van de rijhendels tegengesteld zijn aan de werkelijke rijrichting. Het gevaar bestaat dan dat de machine in
een onverwachte richting rijdt, wat tot ernstige letsels of de
dood kan leiden.

•

Vergrendel altijd alle deuren en vensters van de stuurcabine, ongeacht of ze open of gesloten zijn.
Sluit steeds alle vensters en deuren op werven waar er gevaar is voor rondvliegende brokstukken, en voor dingen
die de bestuurderscabine zouden kunnen binnendringen.

•

Verbied iedereen, behalve de bestuurder, om de machine te betreden.

•

Als zich in de zone rond de machine personen bevinden, bestaat het gevaar dat ze geraakt worden of gegrepen worden door de machine, wat tot ernstige of dodelijke letsels kan leiden. Voordat u begint te rijden
of te zwenken, zorgt u ervoor dat u het volgende in acht neemt.
•

Ga altijd in de bestuurderszetel zitten om de machine
te besturen.

•

Voordat u de machine in beweging zet, controleert u
nogmaals of er zich geen personen of hindernissen
rond de machine bevinden.

•

Claxonneer vóór u wegrijdt om de mensen in de buurt
te verwittigen.

•

Ga na of het rij-alarm en de andere alarmen goed
werken.

•

,&

Als een zone achter de machine niet zichtbaar is, dan
plaatst u een seingever. Wees uiterst voorzichtig zodat u geen personen of voorwerpen raakt, en rij of
zwenk langzaam.

Voer bovenvermelde voorzorgen altijd uit, zelfs als de machine
met spiegels en camera's is uitgerust.

,&

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET RIJDEN
Het kantelen van de rijdende machine of ongewild contact kan tot ernstige of dodelijke letsels leiden. Neem de
volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Rijd de machine niet met overmatige snelheid, stop plotseling en start plotseling. Het is best gevaarlijk.

•

Tijdens het rijden of het uitvoeren van werkzaamheden, blijft u altijd op een veilige afstand van mensen,
structuren of andere machines, om te voorkomen dat u deze zou raken.
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•

Als u op een vlakke ondergrond rijdt, houdt u de werkuitrusting ongeveer 40 tot 50 cm cm (a) boven de grond. Als
die hoogte tussen de werkuitrusting en de grond niet wordt
aangehouden, kan de werkuitrusting in de grond vast komen te zitten en kan de machine kantelen.

•

Rijd zo weinig mogelijk over hindernissen. Indien de machine over een hindernis moet rijden, hou de werkuitrusting dan laag tegen de grond en rij langzaam. De machine
valt makkelijk om naar rechts of links. Rij niet over hindernissen die de machine ruimschoots naar rechts of links laten overhellen.

•

Wanneer met de machine over een ruw terrein gereden
wordt, minder de snelheid en draai niet bruusk aan het
stuurwiel. Het gevaar bestaat dat de machine kantelt. De
werkuitrusting kan tegen de grond botsen en de machine
kan het evenwicht verliezen of kan de machine of structuren in de omgeving beschadigen.

•

Wanneer de machine gebruikt wordt moet men, teneinde ernstige persoonlijke letsels of de dood veroorzaakt door de werkuitrusting of het kantelen van de machine te wijten aan overbelasting te voorkomen, de
machine niet gebruiken buiten de toegelaten prestatiegrenzen van de machine, zoals de maximaal toegelaten belasting van de structuur van de machine.

•

Als u over bruggen of structuren moet rijden, controleert u eerst of de structuur sterk genoeg is om het gewicht van de machine te dragen. Als u op de openbare weg rijdt, gaat u dit eerst na bij de bevoegde autoriteiten en volgt u hun richtlijnen.

•

Ga langzaam te werk bij bedrijf in tunnels, onder bruggen, onder stroomkabels of op andere plaatsen met
beperkte hoogte en wees heel voorzichtig zodat de machinebehuizing of de werkuitrusting niets raken.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET RIJDEN OP HELLINGEN
Volg altijd de onderstaande aanwijzingen om te voorkomen dat de machine kantelt of zijdelings wegglijdt.
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•

Houd de werkgereedschappen op een hoogte (a) van 20
tot 30 cm boven de grond. In geval van nood laat u de
werkuitrusting onmiddellijk tot op de grond zakken om de
machine te helpen bij het stoppen.

•

Bij het besturen van de machine op hellingen de bestuurderscabine bergopwaarts zetten, bij afdalingen de bestuurderscabine bergafwaarts zetten. Controleer altijd de veiligheid van de grond onder de voorkant van de machine tijdens het rijden.

•

Bij het besturen van de machine op een steile helling de
werkapparatuur aan de voorzijde uitstrekken, om de balans te verbeteren, de werkapparatuur op een hoogte (a)
van 20 tot 30 cm boven de grond houden en op lage snelheid rijden.

•

Tijdens het besturen van de machine bergafwaarts het motortoerental verlagen, de rijhendel dicht bij de NEUTRALE
stand houden en op lage snelheid rijden.

VEILIGHEID

Draai de kettingwielzijde naar beneden en rij in de stand
die op de afbeelding gegevens is met een laag toerental
de helling af wanneer u met de machine een steile helling
van 15 ° of meer moet afrijden.

•

Bestuur de machine altijd recht omhoog of omlaag op een
helling. Het besturen van de machine in een hoek of over
de helling is uiterst gevaarlijk.

•

Draai niet op hellingen of rijd niet over hellingen. Ga altijd
naar een vlakke plaats om de positie van de machine te
veranderen en rijdt het daarna weer op de helling.

•

Laat de machine niet rijden op een helling die bedekt is met staalplaten. Zelfs bij een klein hellingspercentage bestaat het gevaar dat de machine wegglijdt.
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•

Rij met de machine aan een lage snelheid op gras of gevallen bladeren. Zelfs bij een klein hellingspercentage bestaat het gevaar dat de machine wegglijdt.

•

Als de motor afslaat tijdens het afrijden van een helling, plaats dan onmiddellijk de bedieningshendels in de
NEUTRALE stand, zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand en start de motor opnieuw.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET WERKEN OP HELLINGEN
•

Bij te werken op hellingen bestaat het gevaar dat de machine het evenwicht verliest en omvalt tijdens het
zwenken of bedienen van de uitrustingen. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood. Voorzie altijd een stabiele plek om deze handelingen uit te voeren en ga voorzichtig te werk.

•

Zwaai de werkuitrusting met geladen grijper niet van de
opwaartse zijde naar de neerwaartse zijde. Deze handeling is gevaarlijk en kan de machine doen omvallen.

•

Indien de machine op een helling moet gebruikt worden
moet men de aarde ophopen om een soort platform (A) te
maken waarop de machine zo horizontaal mogelijk kan
staan.

•

Werk niet op een helling bedekt met staalplaten. Zelfs bij
een klein hellingspercentage bestaat het gevaar dat de
machine wegglijdt.

VERBODEN HANDELINGEN
Als de machine kantelt of valt, of als de grond op de werklocatie instort, kan dat tot ernstige of dodelijke letsels
leiden. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Het is gevaarlijk om onder een overhangend gedeelte te
werken. Er kan aarde verschuiven of er kunnen rotsen
naar beneden vallen, of het overhangende gedeelte kan
inzakken. Voer nooit graafwerkzaamheden uit onder een
overhangend gedeelte.

•

Voer geen te diepe graafwerkzaamheden uit onder de
voorkant van de machine. De grond onder de machine kan
instorten, waardoor de machine zou kunnen vallen.
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•

Om in geval van nood snel te kunnen ontsnappen, plaatst
u de rupsbanden onder een rechte hoek t.o.v. de wegrand
of klip met het kettingwiel aan de achterzijde bij het uitvoeren van werkzaamheden.

•

Verplaats de grijper niet over de hoofden van andere medewerkers of boven de bestuurderscabine van
werfvrachtwagens of andere transportuitrusting. Het gevaar bestaat dat u de lading verliest of dat de grijper
tegen de kiepwagen stoot en ernstige of dodelijke letsels veroorzaakt.

•

Normaal gezien zal de machine gemakkelijker omkantelen wanneer de werkuitrusting aan de zijkant staat,
dan wanneer deze zich aan de voorkant of aan de achterkant van de machine bevindt.
Wees bijzonder voorzichtig wanneer u de werkuitrusting van de zij- of de achterkant van de machine
zwenkt terwijl die een last draagt. Het gevaar bestaat dat de machine kantelt.

•

Bij gebruik van een breker of een andere zware werkuitrusting bestaat het gevaar dat de machine haar
evenwicht verliest en omkantelt. Tijdens werkzaamheden met de machine op vlakke grond en op hellingen
neemt u het volgende in acht.

•

•

Schakel de zwenkinrichting niet plotseling in of uit, laat ze niet bruusk neer.

•

De giekcilinder mag niet plotseling worden uitgestrekt of ingetrokken. Het gevaar bestaat dat de machine door de impact omkantelt.

Bij werkzaamheden met de vork of poliepgrijper probeert u
niet om met de punten een voorwerp op te heffen.
Het opgeheven voorwerp kan er makkelijk afglijden. De
machine kan erdoor worden beschadigd of het kan lichamelijke letsels of de dood tot gevolg hebben.

VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS WERKEN OP SNEEUW OF BEVROREN
OPPERVLAKKEN
•

Besneeuwde of bevroren oppervlakken zijn glad. Wees uiterst voorzichtig bij het rijden of werken met de
machine, en bedien de hendels niet bruusk. De machine kan wegglijden, zelfs op een lichte helling. Wees
bijzonder voorzichtig bij het werken op hellingen.

•

Bevroren ondergrond wordt zacht wanneer de temperatuur stijgt, en de machine kan kantelen of vast komen te zitten. Wees bijzonder voorzichtig bij het werken op bevroren ondergrond.

•

Met de machine in diepe sneeuw rijden is gevaarlijk. De machine kan kantelen of bedolven worden onder
de sneeuw. Wees voorzichtig zodat u niet van de weg geraakt of vast komt te zitten in een opeenhoping
van sneeuw.

•

Bij het ruimen van sneeuw worden de weg en voorwerpen naast de weg ingegraven en zijn ze niet meer
zichtbaar. Wees voorzichtig.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET PARKEREN VAN DE MACHINE
Onverwachte bewegingen van de geparkeerde machine kunnen ernstige of dodelijke persoonlijke letsels veroorzaken. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
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•

Parkeer de machine op stevig, vlak terrein.

•

Kies een plek zonder gevaar op aardverschuivingen, vallende rotsblokken of overstromingen.

•

Laat de werkuitrusting volledig op de grond zakken.

•

Plaats bij het verlaten van de machine de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L) en zet vervolgens de motor
af.

•

Sluit altijd de deur van de stuurcabine en vergrendel alle
uitrustingen met de sleutel om te voorkomen dat onbevoegde personen de machine bedienen. Verwijder altijd de
sleutel, neem deze mee en bewaar het op de aangegeven
plaats.

•

Als de machine op een helling geparkeerd moet worden,
volg dan de onderstaande richtlijnen.
•

Plaats de werkuitrusting aan bergafzijde en en graaf
ze in.

•

Vergrendel ook de rupsbanden tegen bewegen.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET TRANSPORT
Wanneer de machine getransporteerd wordt op een oplegger, kan een ongeluk tijdens het transport tot ernstige
of dodelijke letsels leiden. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Controleer de afmetingen van de machine altijd zorgvuldig. Afhankelijk van de geïnstalleerde werkuitrusting
en optionele voorzieningen, kunnen het gewicht van de machine, de transporthoogte en de algemene lengte verschillen.

•

Controleer vooraf of alle bruggen en andere structuren op de transportroute sterk genoeg zijn om het gecombineerde gewicht van het transportvoertuig en de vervoerde machine te dragen.

•

Afhankelijk van de regelgeving is het mogelijk dat deze machine onderverdeeld moet worden in componenten om vervoerd te worden. Raadpleeg uw Komatsu-dealer voor het transport van de machine.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET LADEN EN AFLADEN
Wanneer de machine getransporteerd wordt op een oplegger, kan een ongeluk tijdens het transport tot ernstige
of dodelijke letsels leiden. Dit vereist bijzondere aandacht. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Voer de laad- en loswerkzaamheden alleen uit op een stevige, vlakke ondergrond. Vermijd de wegrand of
plaatsen in de buurt van een klif.

•

Gebruik nooit de werkuitrusting om de machine op of af te laden. Het gevaar bestaat dat de machine valt of
kantelt.
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Gebruik altijd voldoende sterke oprijplanken. Zorg ervoor
dat de oprijplanken breed, lang en dik genoeg zijn om een
veilige laadhelling te garanderen. Neem de nodige maatregelen om te voorkomen dat de oprijplanken verschuiven of
loskomen.
(1) Wielblokken
(2) Laadbrug
(3) Laadbrugbreedte
(4) Hoek van oprijplank Max. 15 °
(5) Blok

•

Zorg ervoor dat het oppervlak en het platform van de oplegger proper zijn en dat er geen vet, olie, ijs en
andere losse materialen aan vastkleven. In voorkomend geval verwijdert u deze. Verwijder vuil rond het onderstel van de machine. Wees bij regenweer extra voorzichtig, omdat het oppervlak van de oprijplanken
dan glad is.

•

Laat de motor tegen laag stationair toerental draaien en rij langzaam.

•

Wanneer de machine zich op de loopplank bevindt mag men enkel de besturingshendel bedienen (vooruiten achteruitrijden).

•

Voer NOOIT een stuurcorrectie uit op de oprijplanken. Indien nodig moet u terug van de oprijplanken op de
grond rijden, de rijrichting corrigeren en opnieuw de oprijplanken oprijden.

•

Het zwaartepunt van de machine zal plots wijzigen aan de verbinding tussen de oprijplanken en het laadplatform, en dan bestaat het gevaar dat de machine haar evenwicht verliest. Rij traag over dit punt.

•

Waak er bij het laden of lossen op een kade of platform over dat de kade of het platform voldoende breed,
sterk en effen is.

•

Wanneer u de bovenstructuur laat zwenken op het laadplatform, laat dan de werkuitrusting neer, trek ze in,
en doe dit langzaam.

•

Sluit op machines met een cabine altijd de deur af na het laden van de machine. Zo vermijdt u dat de deur
open slaat tijdens het transport.

•

Zorg ervoor dat de handgreep niet verliest wanneer deze verwijderd moet worden.
Zorg ervoor dat u de handgreep stevig vastzet wanneer u deze opnieuw aanbrengt.

SLEPEN EN GESLEEPT WORDEN
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR SLEPEN EN GESLEEPT WORDEN
Gebruik altijd de correcte sleepuitrusting en sleepmethode. De keuze voor een verkeerde draadkabel of sleepstang of voor een verkeerde sleepmethode van een defecte machine, kan tot ernstige of dodelijke letsels leiden.
•

Controleer altijd of de draadkabels of trekstang sterk genoeg zijn voor het gewicht van de te slepen machine.

•

Gebruik nooit een kabel met gebroken strengen (A), een
verminderde diameter (B) of kinken (C). De draadkabel
zou kunnen breken tijdens het slepen.

•

Draag altijd lederen handschoenen wanneer u draadkabels hanteert.

•

Sleep nooit een machine op een helling.

•

Ga tijdens het slepen nooit tussen de slepende en de gesleepte machine staan.
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HIJSWERKZAAMHEDEN MET BEHULP VAN GRIJPER MET HAAK
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HIJSWERKEN
Ladingen die neervallen en machines die omvallen kunnen ernstige letsels of de dood veroorzaken. Neem de
volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Voer geen hijswerkzaamheden uit op hellingen, mulle grond of op andere plaatsen waar de machine niet
stabiel staat.

•

Gebruik draadkabel die aan de specificaties voldoet.

•

Hijs geen lasten op die meer wegen dan gespecificeerd is. Daardoor kan een ernstig ongeval, zoals het
omrollen van de machine, worden veroorzaakt.

•

Spreek te gebruiken signalen af en plaats een seingever.

•

Verbied de toegang tot plaatsen waar gevaar voor contact met een gehesen last of gevaar voor een vallende last bestaat.

•

Het gevaar bestaat dat de gehesen lading een medewerker of structuur treft. Wanneer u de zwenk- of
werkuitrusting gebruikt, controleert u altijd voorzichtig dat de omliggende zone veilig is.

•

Schakel de zwenkinrichting niet plotseling in of uit. Het gevaar bestaat dat de gehesen last gaat slingeren.

•

Gebruik de werkuitrusting niet, of zwenk niet, om de last in
een richting te trekken. Het gevaar bestaat dat de haak
breekt en de lading lost, waardoor de werkuitrusting plots
zou bewegen en lichamelijke letsels veroorzaken.

•

Tijdens het hijsen van de last verlaat u de bestuurdersstoel
niet.

HEFEN MET EEN HEFINRICHTING (OPTIONELE UITRUSTING)
De graafmachine die wordt gebruikt voor het verplaatsen van voorwerpen moet in overeenstemming zijn met de
geldende plaatselijke normenstelsels, en moet voorzien zijn van veiligheidskleppen en een signalering van de
overbelasting met inachtneming van EN 474-5.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HIJSWERKEN
Ladingen die neervallen en machines die omvallen kunnen ernstige letsels of de dood veroorzaken. Neem de
volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Spreek te gebruiken signalen af en plaats een seingever.

•

Voer geen hijswerkzaamheden uit op hellingen, mulle grond of op andere plaatsen waar de machine niet
stabiel staat.

•

Verbied de toegang tot plaatsen waar gevaar voor contact met een gehesen last of gevaar voor een vallende last bestaat.

•

Alle onderdelen van de lastlijn (bv. kettingen, schakels, enz.) moeten geschikt zijn voor de te hijsen last.
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De bediener belast met het vastmaken van de stroppen dient het heftoestel van de aansluiting van de grijperbak en alle bestanddelen van de laadlijn visueel te inspecteren (kettingen, aansluitingen, enz.) om te controleren op schade, vervorming en slijtage.
Beschadigde, vervormde of versleten onderdelen mogen niet worden gebruikt en moeten worden vervangen.
•

Wanneer u de zwenk- of werkuitrusting gebruikt, controleert u altijd voorzichtig of de omliggende zone vrij is
van voorwerpen, structuren of personen die rond de machine werken.

•

Verlaag tijdens het heffen de motorsnelheid en voer de werkzaamheid uit in de L-modus.

•

Rij nooit met de machine terwijl u een last heft.

•

Bedien de zwenk- of werkuitrusting nooit bruusk. Het gevaar bestaat dat de lading hierdoor gaat slingeren
en dat de machine onstabiel wordt of kantelt.

•

Tijdens het hijsen van de last verlaat u de bestuurdersstoel niet.

•

De RLL (Rated Lifting Load = nominaal hefvermogen) van
de hefaansluiting en het onderdeelnummer (A) zijn op de
aansluiting gedrukt, zie afbeelding. Wees er altijd zeker
van dat u heft binnen de betreffende heflimieten en de RLL
niet overschrijdt.

•

Gebruik de werkuitrusting niet, of zwenk niet, om de last in een richting te trekken.
Het gevaar bestaat dat het hijsoog beschadigd wordt door
de abnormale belasting, waardoor het onveilig wordt om te
hijsen.
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•

Waar mogelijk moet de hijsbewerking worden uitgevoerd
met ingetrokken grijper, om het zicht te verbeteren en te
voorkomen dat de strop of de ketting geblokkeerd komt te
zitten of weg van de verticale stand afbuigt.

•

Als last tot een hoogte moet worden gehesen waar dit niet
mogelijk is, dan mag de strop of ketting alleen worden geleid door de achterwand van de grijper, en niet door een
ander onderdeel van de machine.
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VOORZORGEN VOOR HET STARTEN VAN INSPECTIE EN ONDERHOUD
WAARSCHUWINGSBORD AANBRENGEN TIJDENS INSPECTIE EN ONDERHOUD
Breng tijdens inspectie en onderhoud altijd het waarschuwingsbord “GEVAAR!NIET bedienen!” aan.
Als een waarschuwingsbord “GEVAAR! NIET bedienen!” is bevestigd, betekent dat dat iemand de machine inspecteert en
onderhoudt. Als het waarschuwingsbord wordt genegeerd en
de machine wordt bediend, kan de persoon die de machine inspecteert of onderhoudt, vast komen te zitten in de roterende
of bewegende onderdelen. Dit is gevaarlijk en kan ernstige of
dodelijke letsels veroorzaken. Start de motor niet en raak de
hendels niet aan.
Plaats indien nodig ook waarschuwingsborden rond de machine.
Waarschuwingsbord onderdeelnr. 09963-A1640
Wanneer u het waarschuwingslabel niet gebruikt, bewaart u het
in de gereedschapskist. Bewaar het in de etui van de bedieningshandleiding als er geen gereedschapskist is.

HOUD DE WERKPLAATS SCHOON EN ORDELIJK
Laat op de werkplaats geen hamers of ander gereedschap rondslingeren. Verwijder alle vet, olie of andere substanties waardoor u zou kunnen uitglijden. Houd de werkplaats altijd schoon en ordelijk, zodat u de werken veilig kunt uitvoeren.
Als de werkplaats niet schoon en ordelijk wordt gehouden, kunt u struikelen, uitglijden of vallen en uzelf bezeren.

EEN GESCHIKTE LOCATIE KIEZEN VOOR INSPECTIE EN ONDERHOUD
•

Breng de machine tot stilstand op een stevige, vlakke ondergrond.

•

Kies een plaats waar geen gevaar bestaat voor vallende stenen, grondverschuivingen of overstroming.

ALLEEN BEVOEGD PERSONEEL
Zolang het onderhoud van de machine duurt, laat u niet toe dat onbevoegden dichterbij komen. Ze kunnen onverwachts letsels oplopen, bijvoorbeeld door de machine aan te raken. Laat niemand behalve de betrokken
werknemers in de buurt komen. Laat indien nodig iemand op wacht staan.

STEL EEN LEIDER AAN ALS U MET ANDEREN SAMENWERKT
Bij het herstellen van de machine of bij het verwijderen of installeren van de werkuitrusting, stelt u een leider
aan en volgt u tijdens de handeling zijn/haar richtlijnen om persoonlijke letsels, door te worden meegesleept of
gekneld te raken, te voorkomen.
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ZET DE MOTOR AF VOORALEER INSPECTIE EN ONDERHOUD UIT TE VOEREN
Wanneer u gegrepen wordt door of gekneld komt te zitten tussen de werkuitrusting tijdens de werken, of blootgesteld wordt aan hete vloeistoffen of vloeistoffen onder hoge druk, zorgt dat voor gevaar en kan dat ernstige of
dodelijke letsel veroorzaken. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Zet de werkuitrusting op de grond en stop de motor voordat u de inspectie en het onderhoud uitvoert.

•

Zet de startschakelaar in de ON-stand. Bedien de bedieningshendel van de werkuitrusting een paar keer volledig
van achter naar voor en van links naar rechts om de resterende interne druk in het hydraulische circuit af te laten.
Zet vervolgens de vergrendelingshendel in de stand LOCK
(L) en draai de startschakelaar in de stand OFF.

•

Controleer of het accurelais uit staat en de hoofdstroom
niet wordt geleid. (Nadat u de startschakelaar in de OFFstand hebt gezet, wacht u ongeveer 1 minuut en drukt u op
de claxonschakelaar. Als de claxon niet weerklinkt, wordt
de stroom niet geleid.) Als de claxon niet weerklinkt, wordt
de stroom niet geleid.)

•

Blokkeer de rupsbanden zodat ze niet meer kunnen bewegen.

TWEE MEDEWERKERS VOOR ONDERHOUD BIJ DRAAIENDE MOTOR
Om ongevallen te voorkomen, voert u geen onderhoud uit terwijl de motor draait. Indien het noodzakelijk is om
het onderhoud uit te voeren terwijl de motor draait, let dan altijd op het volgende.
•

De ene moet op de bestuurdersstoel zitten en te allen tijde de motor kunnen uitzetten. Iedereen moet met
elkaar in contact staan.

•

Roterende onderdelen zoals de ventilator en de ventilatorriem zijn gevaarlijk omdat ze gemakkelijk een lichaamsdeel of een voorwerp dat iemand draagt, kunnen grijpen.
Zorg ervoor dat u niet in de buurt van roterende onderdelen komt.

•

U mag nooit gereedschap of andere voorwerpen in de
ventilator, de ventilatorriem of roterende onderdelen brengen of laten vallen. Deze kunnen de roterende onderdelen
raken en breken, of kunnen worden weggeslingerd. Dat is
gevaarlijk.

WNLAM00180

,&

2-39

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET ONDERHOUD

VEILIGHEID

•

Als de automatische actieve regeneratie van de KDPF start tijdens onderhoudswerkzaamheden, wordt de
omgeving rond de KDPF heet.

•

Laat de resterende druk in het hydraulische systeem af en
zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).

•

Raak de bedieningshendels of pedalen niet aan. Wanneer
het nodig is om de bedieningshendels of pedalen te bedienen, geeft u uw collega's altijd een signaal, zodat ze naar
een veilige plaats kunnen worden geëvacueerd.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET INSTALLEREN, VERWIJDEREN OF
OPSLAAN VAN HULPSTUKKEN
•

Duid een leider aan voordat u hulpstukken verwijdert of installeert.

•

Bewaar de verwijderde hulpstukken in een stabiele toestand, zodat ze niet kunnen vallen. En neem maatregelen
om te voorkomen dat onbevoegde personen de opbergruimte betreden.

,&

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET WERKEN OP HOGE PLAATSEN
Wanneer u op hooggelegen plaatsen werkt, gebruikt u een ladder of een ander middel waarmee het werk veilig
kan worden uitgevoerd.
Het gevaar bestaat dat u van een hoogte valt, wat tot ernstige of dodelijke letsels kan leiden.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET WERKEN AAN DE MACHINE
•

Wanneer u onderhoudswerken op de machine uitvoert,
houdt u het steunpunt voor de voet schoon en ordelijk, om
te voorkomen dat u valt. Neem het volgende altijd in acht.
•

Vermijd het morsen van olie en vet.

•

Laat het gereedschap niet slingeren.

•

Kijk waar u uw voeten neerzet wanneer u rond de machine loopt.

•

Verwijder modder en vet van de schoenzool.

•

Spring nooit van de machine. Bij het opstappen op en afstappen van de machine, kijkt u altijd naar de machine en behoudt u minstens drie contactpunten (beide
voeten en een hand of een voet en beide handen) met de handgrepen, de opstapjes en de rupsbanden om
u ervan te verzekeren uzelf te ondersteunen.

•

U moet over de toegangsgang lopen om te controleren of er antislip aangebracht is. Klim nooit op de motorkap en het deksel, om letsels ten gevolge van het vallen of verlies van voetsteun te voorkomen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR WERKZAAMHEDEN ONDER DE MACHINE
OF WERKUITRUSTING
De machine of de werkuitrusting kan vallen, wat tot ernstige of dodelijke letsels kan leiden. Neem de volgende
voorzorgen altijd in acht.
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•

Zorg ervoor dat de hijsstukken of hydraulische vijzels die u gebruikt, in goede staat zijn en voldoende sterk
om het gewicht van het component te dragen. Gebruik nooit een hydraulische vijzel op plaatsen waar de
machine beschadigd, gebogen of verdraaid is. Gebruik deze nooit wanneer de draad van de draadkabel
van het element uitgerafeld, verdraaid of samengedrukt is. Gebruik nooit gebogen of vervormde haken.

•

Het is bijzonder gevaarlijk om onder de machine te werken
als de rupsbanden zich boven de grond bevinden en de
machine alleen door de werkuitrusting wordt ondersteund.
Als u per ongeluk één van de bedieningshendels aanraakt,
of als er schade aan de hydraulische leidingen is, kan de
werkuitrusting of de machine plots naar beneden komen.
Voer nooit werkzaamheden uit onder de werkuitrusting of
de machine.

•

Als u de werkuitrusting of de machine omhoog moet bren,&
gen en er vervolgens onder moet om controles of onderhoud uit te voeren, ondersteun dan de werkuitrusting en
de machine stevig met blokken en steunen die sterk genoeg zijn om het gewicht van de werkuitrusting of
de machine te dragen.
Als de werkuitrusting en de machine niet worden ondersteund, kunnen ze naar beneden komen, wat tot
ernstige of dodelijke letsels kan leiden.

•

Gebruik nooit betonblokken als ondersteuning. Betonnen blokken kunnen zelfs onder lichte ladingen breken.

GEPAST GEREEDSCHAP GEBRUIKEN
Gebruik het gereedschap dat bestemd is voor de uit te voeren
taak en gebruik het op correcte wijze. Het gebruik van gereedschap dat beschadigd is, vervormd is of van lage kwaliteit is, of
verkeerd gebruik van gereedschap, kan ernstige of dodelijke
letsels veroorzaken.

,&

VOORZORGEN VOOR CONTROLE EN ONDERHOUD
DE SCHAKELAAR VOOR ACCULOSKOPPELING IN DE OFF-STAND ZETTEN
In de volgende gevallen zet u de startschakelaar op OFF en controleert u of het verklikkerlampje voor systeemwerking uit is. Zet vervolgens de schakelaar voor acculoskoppeling in de OFF-stand en trek de startsleutel uit.
Als u de accu controleert en hanteert zonder de schakelaar voor acculoskoppeling in de OFF-stand te zetten,
kunt u ernstige of dodelijke letsels, bijvoorbeeld door een elektrische schok, oplopen.
•

Wanneer de machine voor lange tijd (langer dan 1 maand) opgeslagen wordt

•

Wanneer het elektrische systeem hersteld wordt

•

Wanneer elektrische laswerkzaamheden uitgevoerd worden

•

Wanneer de accu behandeld wordt

•

Wanneer een zekering vervangen wordt, enz.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET LASSEN
Laswerken moeten altijd door een gekwalificeerde lasser worden uitgevoerd op een plaats waar de geschikte
uitrusting beschikbaar is. Tijdens het lassen bestaat het gevaar op het vrijkomen van gas, brand of elektrische
schok. Laat dus nooit niet-gekwalificeerd personeel laswerken uitvoeren.
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HANTEREN VAN DE BATTERIJ
Alvorens de batterij te inspecteren of te hanteren, draai de sleutel in de startschakelaar naar de UIT-stand en
controleer of de systeemlamp uitstaat. Zet vervolgens de batterijschakelaar in de UIT-stand en verwijder de
sleutel van de schakelaar.

Gevaar op ontploffing van de batterij
Wanneer de batterij wordt opgeladen, komt ontvlambare waterstof vrij die kan ontploffen. Het elektrolyt in de
batterij bevat bovendien verdund zwavelzuur. Fouten tijdens het hanteren kunnen ernstige letsels, explosie of
brand veroorzaken, neem dus altijd het volgende in acht.
•

Gebruik of laad de accu niet als het niveau van de accuvloeistof onder de lijn LOWER LEVEL staat. Dit zou
een explosie kunnen veroorzaken. Voer altijd periodieke inspecties van het elektrolytpeil in de batterij uit en
voeg gezuiverd water toe (bijv. in de handel te verkrijgen batterijvloeistof) tot aan het BOVENSTE PEILstreepje.

•

Gebruik geen droge doek om de accu schoon te maken. Een natte doek voorkomt brand of explosie door
statische elektriciteit.

•

Rook niet en zet geen onbeschermde vlammen in de buurt
van de batterij.

•

Waterstofgas wordt gegenereerd wanneer de batterij wordt
opgeladen; verwijder dus de batterij uit de machine, breng
het naar een goed verluchte plaats, verwijder de batterijkappen en voer vervolgens het opladen uit.

•

Maak na het opladen de batterijkappen stevig vast.

Gevaar veroorzaakt door verdund zwavelzuur
Wanneer de batterij wordt opgeladen, komt ontvlambare waterstof vrij die kan ontploffen. Het elektrolyt in de batterij bevat bovendien verdund zwavelzuur. Fouten tijdens het hanteren kunnen ernstige letsels, explosie of brand veroorzaken. Neem de
volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Draag altijd een beschermende bril en rubberen handschoenen wanneer u de batterij hanteert.

•

Als batterij-elektrolyt in uw ogen terecht komt, spoel dan
uw ogen onmiddellijk met veel vers water. Raadpleeg
daarna onmiddellijk een arts.

•

,&

Als het batterij-elektrolyt op uw kleding of huid terecht
komt, spoel het dan onmiddellijk af met veel water.

Gevaar veroorzaakt door vonken
Er kunnen vonken ontstaan die brand kunnen veroorzaken. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Laat geen gereedschap of andere metalen voorwerpen in contactkomen met de accuklemmen. Laat geen
gereedschappen in de buurt van de batterij liggen.

•

Draai bij verwijdering van de batterijkabels de startschakelaar naar de UIT-stand en, na controle of de systeemlamp uitgaat, zet de sleutel van de batterijschakelaar in de UIT-stand en trek hem uit.
Verwijder bij verwijdering van de batterijkabels eerst de aardingskabel (negatieve (-) kabel). Sluit tijdens de
installatie eerst de positieve (+) kabel aan en vervolgens de aarding.

•

Draai de uiteinden van de batterijkabels stevig vast.

•

Plaats de batterij voorzichtig op de aangeduide plek. Wees voorzichtig zodat de fittings niet in contact komen van de aansluiting.

•

Installeer de afdekplaat op de batterij zodat het de batterij omhult en niet kantelt.
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Als de afdekplaat beschadigd is, vervang het onmiddellijk.
•

Als chloride zich ophoopt op het bovenste oppervlak van de batterij en rond de aansluitingen, maak ze dan
schoon met warm water van ongeveer 40 °C, droog ze grondig af en verbind ze met de batterijkabel.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN HAMER
Als u een hamer gebruikt, kunnen pennen weggeslingerd worden of metaaldeeltjes rondvliegen. Dit is gevaarlijk
en kan ernstige of dodelijke letsel veroorzaken. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
•

Wanneer u op pennen of grijpertanden klopt, kunnen stukjes wegvliegen, en verwondingen veroorzaken bij
mensen in de omliggende zone. Controleer altijd of niemand zich in de omgeving bevindt.

•

Als hardmetalen onderdelen zoals pennen, grijpertanden,
snijranden of lagers met een hamer worden bewerkt, kunnen stukjes rondvliegen en ernstige of dodelijke letsels
veroorzaken. Draag altijd een veiligheidsbril en handschoenen.

•

Als u krachtig met een hamer op de pen slaat, kan de pen
eruit vliegen en personen in de omgeving verwonden. Laat
niemand toe binnen de omliggende zone.
,&

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HETE KOELVLOEISTOF
Om brandwonden, veroorzaakt door naar buiten spuitend kokend water of stoom wanneer de koelvloeistof wordt gecontroleerd of afgelaten, te vermijden, wacht u tot de koelvloeistof is
afgekoeld tot een temperatuur waarop de radiatordop met de
hand kan worden aangeraakt. Maak de dop dan langzaam los
om de druk in de radiator te lossen en verwijder hem vervolgens.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HETE OLIE
Om brandwonden, veroorzaakt door hete olie of door het aanraken van hete onderdelen wanneer de olie wordt gecontroleerd of afgelaten, te vermijden, wacht u tot de olie is afgekoeld
tot een temperatuur waarop de dop met de hand kan worden
aangeraakt. Draai de dop dan langzaam los om de interne druk
te lossen, en verwijder vervolgens de dop.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HETE ONDERDELEN
Om brandwonden ten gevolge van het aanraken van hete onderdelen te voorkomen, controleert u, wanneer u
controles of onderhoud uitvoert na het stilleggen van de motor, of de onderdelen afgekoeld zijn en u ze met de
blote hand kunt aanraken voordat u de controle of het onderhoud uitvoert.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR OLIE ONDER HOGE DRUK
Het hydraulisch systeem staat altijd onder inwendige druk. Bovendien is er ook een interne druk aanwezig in de
brandstofleiding wanneer de motor draait, en onmiddellijk nadat de motor werd stilgelegd. Als u leidingen of
slangen inspecteert of vervangt, controleert u altijd of de interne druk uit het circuit werd gelaten. Als dat niet het
geval is, kan dat tot ernstige of dodelijke letsel leiden. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
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•

Voer geen controles of vervangingen uit wanneer het circuit onder druk staat.

•

Als de leidingen of slangen lekken, zal het omliggende gebied nat zijn. Zoek dus naar barsten in de leidingen en slangen en voor zwellingen in de slangen.
Draag tijdens deze controle altijd veiligheidsuitrusting zoals een veiligheidsbril en lederen handschoenen.

•

Olie onder hoge druk die uit kleine openingen naar buiten
komt, is gevaarlijk omdat ze in uw huid kan dringen of
blindheid veroorzaken als ze rechtstreeks in contact komt
met uw huid of ogen. Indien u geraakt wordt door een oliestraal onder hoge druk, en gewond bent aan de huid of de
ogen, dan moet u de betrokken zone met een grote hoeveelheid zuiver water wassen en daarna een dokter raadplegen voor een medische behandeling.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BRANDSTOF ONDER HOGE DRUK
Terwijl de motor draait, wordt in de brandstofslangen van de motor een hoge druk gegenereerd. Als u probeert
de leidingen te demonteren voordat de interne druk afgelaten is, dan kunt u ernstige of dodelijke letsels oplopen. Wanneer u de brandstofleidingen inspecteert of onderhoudt, legt u de motor stil en wacht u minstens 30
seconden voordat u de werkzaamheden start, zodat de interne druk kan dalen.

HOGEDRUKSLANGEN EN LEIDINGEN HANTEREN
Indien olie of brandstof lekt uit hogedrukslangen of -leidingen, kan dit brand of defecten veroorzaken. Dit is gevaarlijk en kan ernstige of dodelijke letsel veroorzaken. Als slangen of leidingen loszitten of als olie of brandstof
uit de aansluiting lekt, dan stopt u de werkzaamheden en haalt u aan tot het opgegeven aanhaalmoment.
Als u beschadigde of vervormde slangen of leidingen aantreft, neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.
Vervang de slang als één van de volgende problemen zich voordoet.
•

Beschadigde slang of vervormde hydraulische koppeling.

•

Uitgerafelde of gescheurde afdekking of blootliggende versterkingsdraad.

•

Op bepaalde plaatsen opgezwollen afdekking.

•

Verdraaid of geplet beweegbaar deel.

•

Vreemd materiaal in afdekking.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HOOGSPANNING
Wanneer de motor draait en onmiddellijk nadat deze werd stilgelegd, wordt binnenin de motorcontroller en de motorinjector
hoogspanning gegenereerd en bestaat het gevaar op een elektrische schok. Raak nooit de binnenkant van de motorcontroller- of injector aan. Als het nodig blijkt de binnenkant van de
motorcontroller of -injector aan te raken, neemt u contact op
met uw Komatsu-dealer.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR LAWAAI
Gebruik oorbeschermers of oordoppen als u tijdens het onderhoud van de motor langdurig aan hoge geluidsniveaus wordt blootgesteld.
Als er teveel lawaai is, kan dit tijdelijke of blijvende gehoorstoornissen tot gevolg hebben.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VET ONDER HOGE DRUK BIJ HET AANPASSEN VAN DE RUPSBANDENSPANNING
•

In het aanpassingssysteem van de rupsband wordt onder
hoge druk olie ingespoten. Wanneer de gespecificeerde
onderhoudsprocedure niet wordt gevolgd bij de aanpassing, kan het aftapventiel voor het vet (1) weg gekatapulteerd worden en kan deze ernstige schade of dodelijke
verwondingen veroorzaken.

•

Draai de aftapdop (1) van de smeerinrichting nooit meer
dan één slag los om de rupsbandspanning te verminderen.
Draai de aftapdop voor het vet langzaam los.

•

Breng uw gezicht, handen, voeten of enig ander lichaamsdeel nooit dichtbij de aftapdop van de smeerinrichting (1).

DE VEER VAN DE SPANWIELGELEIDER NIET LOSMAKEN
Demonteer nooit de veer van de spanwielgeleider.
De krachtige veer van de spanwielgeleider wordt gebruikt om
de impact op de spanrol te verminderen. Als hij per vergissing
wordt gedemonteerd, kan de veer naar buiten springen en ernstige of dodelijke letsels veroorzaken. Wanneer deze moet worden gedemonteerd, vraagt u uw Komatsu-dealer om dit te
doen.

ACCU EN GASVEER HANTEREN
Deze machine is uitgerust met een accumulator. Zelfs nadat de motor is stilgelegd, daalt de werkuitrusting onder het eigen gewicht wanneer de bedieningshendel van de werkuitrusting in de richting voor het neerlaten van
de werkuitrusting wordt geduwd nadat de motor werd stilgelegd.
Na het uitschakelen van de motor, plaatst u de vergrendelingshendel in de LOCK-stand.
De accumulator en de gasveer zijn gevuld met stikstofgas onder hoge druk. Als de accumulator foutief gehanteerd wordt, kan hij een explosie veroorzaken. Dit is gevaarlijk en kan ernstige of dodelijke letsel veroorzaken.
Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.
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•

Niet demonteren.

•

Breng hem niet bij een vlam en gooi hem niet in het vuur.

•

Doorboor of las hem niet, en gebruik geen snijbrander.

•

Sla niet op de accumulator, rol hem niet en stel hem niet
aan schokken bloot.

•

Vóór u zich van de accumulator ontdoet, moet u het gas
laten ontsnappen. Vraag uw Komatsu-dealer om deze werken uit te voeren.

VEILIGHEID

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR PERSLUCHT
•

Tijdens reinigingswerkzaamheden met perslucht kunnen rondvliegende deeltjes of rondvliegend stof ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken.

•

Wanneer u perslucht gebruikt om het filterelement of de radiator te reinigen, draag dan altijd een veiligheidsbril, een stofmasker, handschoenen en andere beschermende uitrusting.

ONDERHOUD VAN DE AIRCONDITIONER
Als u koelmiddel van de airconditioner in de ogen krijgt, kan dit blindheid veroorzaken. Contact met de huid kan
tot bevriezingsletsels leiden. Maak nooit onderdelen van het koelcircuit los.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VERWIJDEREN VAN AFVAL
Besteed nauwlettende zorg aan de behandeling van afvalmaterialen.
•

Tap de olie van uw machine altijd af in een opvangbak.
Laat olie en koelvloeistof nooit rechtstreeks op de grond
stromen en loos ze niet in de riolering, een rivier, de zee of
een meer.

•

Neem de betreffende wetsvoorschriften en reglementen in
acht bij de verwijdering van gevaarlijke onderdelen zoals
olie, brandstof, koelmiddelen, oplosmiddelen, filters en accu's.

Vermijd blootstelling aan brandend rubber of plastic, want dat kan giftige gassen produceren die schadelijk zijn
voor mensen.
•

Wanneer u rubberen of plastic onderdelen (slangen, kabels en omhulsels) weggooit, zorg er dan voor dat u
steeds de lokale voorschriften volgt voor het weggooien van industrieel afval.

METHODE VOOR KIEZEN RUITENSPROEIERVLOEISTOF
Gebruik ruitensproeiervloeistof op basis van ethylalcohol.
Ruitensproeiervloeistof op basis van methylalcohol kan de ogen irriteren. Gebruik dergelijke producten niet.

PERIODIEKE VERVANGING VAN ONDERDELEN MET VASTE LEVENSCYCLUS
•

Om de machine langdurig op een veilige manier te gebruiken, voert u altijd de periodieke vervanging uit
van onderdelen met vaste levenscyclus, zoals de slangen en de veiligheidsgordel.
Vervanging van de onderdelen met vaste levenscyclus: Zie “PERIODIEKE VERVANGING VAN ONDERDELEN MET VASTE LEVENSCYCLUS”.

•

Het materiaal van deze componenten ondergaat mettertijd veranderingen. Veelvuldig gebruik leidt tot slijtage en materiaalmoeheid. Hierdoor kunnen deze componenten defect raken en ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken. Het is moeilijk de resterende duur van deze componenten visueel of op het gevoel
in te schatten tijdens hun gebruik. Houd u daarom altijd aan de voorgeschreven termijnen.

•

Vervang of herstel onderdelen met vaste levenscyclus wanneer u een defect vaststelt, zelfs als ze de voorgeschreven vervangingstermijn nog niet hebben bereikt.
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Lees het deel over de VEILIGHEID en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt
voor u dit deel begint te lezen.
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BENAMING MACHINE-UITRUSTING
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(1) Bak

(14) Cabineportier

(2) Bakcilinder

(15) Zwaailicht (indien aanwezig)

(3) Arm

(16) Werklamp

(4) Armcilinder

(17) Werklamp op arm (indien aanwezig)

(5) Giek

(18) Werklamp op arm

(6) Giekcilinder

(19) Afdekking

(7) Blad

(20) Achterste afscherming motor

(8) Bladcilinder

(21) Accuscheidingsschakelaar

(9) Spanrol

(22) Verklikkerlampje voor systeemwerking

(10) Rupsband

(23) Gereedschapskisten

(11) Rupsbandframe

(24) Smeltverbinding

(12) Kettingwiel

(25) Accu

(13) Afdekking accu-hoofdschakelaar

(26) KDPF
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BENAMINGEN BESTURINGEN EN METERS

RKA67940

(1) Vergrendelingshendel

(9) Machinemonitor

(2) Linker werktuigbedieningshendel

(10) Rechter bedieningshendel werktuig

(3) Bedieningspedaal 2-delige giek (indien aanwezig)

(11) Keuzeschakelaar rijsnelheid

(4) Schakelaar ruitenwissers

(12) Bladbedieningshendel

(5) Rijpedaal

(13) Temperatuurregelaar

(6) Rijhendel

(14) Keuzeschakelaar luchtdebiet

(7) Afscherming zwenkvergrendeling

(15) Airconditionerschakelaar

(8) Bedieningspedaal giekzwenking

(16) Brandstofregelingsschijf
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(17) Lichtschakelaar

(26) Bedieningsschakelaar breker

(18) Startschakelaar

(27) Schakelaar cabineverlichting

(19) Activeringsschakelaar snelkoppeling (indien aanwezig)

(28) Tweede aanzetschakelaar pomp

(20) Schakelaar zwaailicht (indien aanwezig)

(29) Schakelaar voor automatische ontgrendeling vergrendelingshendel

(21) Snelkoppelingschakelaar (indien aanwezig)

(30) Tweede schakelaar voor motoruitschakeling

(22) Proportionele schakelaar 2e hulpstuklijn (indien
aanwezig)

(31) Schakelaar voor acculoskoppeling

(23) Niet gebruikt

(33) Selectiehendel lucht FRESH/RECIRC (FRIS/
RECIRC)

(24) Claxon

(32) Verklikkerlampje voor systeemwerking

(25) Proportionele schakelaar 1e hulpstuklijn

BENAMING UITRUSTING MACHINEMONITOR

(1) Berichtenweergave

(6) Brandstofverbruiksmeter

(2) Meter motorkoelvloeistoftemperatuur

(7) ECO-meter

(3) Weergave werkmodus

(8) Weergave rijsnelheid

(4) Bedrijfsurenteller/klok

(9) Functieschakelaars “F1” tot “F8”

(5) Brandstofmeter

(10) Waarschuwingslampje brandstofpeil
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(11) Controlelampje automatische toerentalbegrenzing

(16) Controlelampje voorgloeiing

(12) Hulppictogram

(17) Controlelampje voor automatische ontgrendeling
vergrendelingshendel

(13) Waarschuwingslampje temperatuur motorkoelvloeistof
(14) Controlelamp regeneratie nabehandelingsinrichtingen

(18) Controlelampje vergrendelingshendel
(19) Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

(15) Controlelamp deactiveren regeneratie nabehandelingsinrichtingen
OPMERKINGEN
De afbeelding hierboven toont niet alle symbolen van waarschuwingslampjes.
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ANDERE UITRUSTINGSNAAM

RKA67980

(1) Voorruit

(7) Noodhamer

(2) Dakvenster

(8) Schuifraampje

(3) Deur

(9) Bekerhouder

(4) Ontgrendelingshendel deur

(10) Asbak (indien aanwezig)

(5) Stroomaansluiting

(11) Smeltverbinding

(6) Zekering

(12) Gereedschapskisten
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VERKLARING ONDERDELEN
Hier volgt een verklaring van de inrichtingen nodig voor de bediening van de machine.
Om de nodige handelingen correct en veilig uit te voeren, is het van belang de bedieningsmethodes van de uitrusting en de betekenis van de displays goed te begrijpen.

VERKLARING UITRUSTING MACHINEMONITOR

AA: standaardscherm, BB: Waarschuwings- of foutmeldingsscherm
(1) Meterweergave

(4) Weergave begeleidingspictogram

(2) Controleweergave

(5) Functieschakelaars (“F1” tot “F8”)

(3) Waarschuwingsweergave

BASISFUNCTIES VAN DE MACHINEMONITOR
BASISWERKING VAN MACHINEMONITOR BIJ STARTEN VAN DE MOTOR ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN

•

Wanneer de startschakelaar in de ON-stand wordt geplaatst, wordt het openingsvenster CC weergegeven.

•

Nadat het openingsscherm CC gedurende 2 seconden werd weergegeven, schakelt het scherm over naar
het standaardscherm AA.
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OPMERKINGEN
Bij het starten van de motor kan de accuspanning abrupt vallen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur of
toestand van de accu. De machinemonitor kan een herstart uitvoeren, dit is echter geen fout.

BASISWERKING VAN DE MACHINEMONITOR BIJ STARTEN MOTOR TERWIJL
DE TWEEDE SCHAKELAAR VOOR MOTORUITSCHAKELING AAN STAAT
Als de secundaire schakelaar voor motorstop AAN staat (de
motor staat stil) stand (a), wanneer de startschakelaar op AAN
staat, wordt het scherm getoond op de afbeelding weergegeven en de motor start niet.
Als de secundaire schakelaar voor motorstop UIT staat (normaal) stand (b), schakelt de machinemonitor over naar het
standaardscherm, en u kunt de motor starten door de startschakelaar naar de stand START te draaien.

BASISWERKING VAN DE MACHINEMONITOR WANNEER DE MOTOR STILGELEGD WORDT IN EEN NORMALE SITUATIE

Wanneer de startschakelaar in de OFF-stand wordt geplaatst, wordt eindscherm DD gedurende 5 seconden
weergegeven. Daarna gaat het display uit.
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Eindscherm wanneer er een bericht ontvangen werd
Als er een bericht van uw Komatsu-dealer is, dan wordt dit op
het eindscherm weergegeven.
In dit geval draait u de startschakelaar in de ON-stand om het
bericht opnieuw te lezen en als een antwoord gevraagd wordt,
dan verstuurt u dat.

BASISWERKING VAN DE MACHINEMONITOR WANNEER DE MOTOR GESTART
WORDT IN EEN ABNORMALE SITUATIE
Als er een tijdswaarschuwing is voor onderhoud bij het starten van de motor

•

Als er een tijdswaarschuwing is voor onderhoud bij het starten van de motor, schakelt het openingsscherm
CC over naar het waarschuwingsscherm onderhoudsinterval EE.

•

Als het openingsscherm CC 2 seconden weergegeven is, schakelt het scherm over naar het waarschuwingsscherm onderhoudsinterval EE.

•

Als het waarschuwingsscherm onderhoudsinterval EE 30 seconden weergegeven is, schakelt het scherm
terug naar het standaardscherm AA.
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Als er onregelmatigheden zijn bij het starten van de motor

•

Als er onregelmatigheden zijn bij het starten van de motor, schakelt het openingsscherm CC over naar het
waarschuwingsscherm BB.

•

Als het openingsscherm CC 2 seconden weergegeven is, schakelt het scherm over naar het waarschuwingsscherm BB.

•

Als het waarschuwingsscherm BB-(1) en (3) 2 seconden weergegeven zijn, schakelt het scherm automatisch over naar het waarschuwingsscherm BB-(2).

Bij een fout wordt “!” weergegeven boven schakelaar “F3”.
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Voor de controle van de details van de fout, druk op de functieschakelaar “F3” en het scherm met de lijst met bestaande fouten wordt weergegeven.

BASISWERKING MACHINEMONITOR WANNEER EEN PROBLEEM OPTREEDT
TERWIJL MACHINE IN WERKING IS

•

Als tijdens de werking onregelmatigheden optreden, schakelt het standaardscherm AA over naar het waarschuwingsscherm BB.

•

Als het waarschuwingsscherm BB-(1) en (3) 2 seconden weergegeven zijn, schakelt het scherm automatisch over naar het waarschuwingsscherm BB-(2) en (4).
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Bij een fout wordt “!” weergegeven boven schakelaar “F3”.

Voor de controle van de details van de fout, druk op de functieschakelaar “F3” en het scherm met de lijst met bestaande fouten wordt weergegeven.

WEERGAVE WAARSCHUWING
OPMERKING
Wanneer de actieniveaus “L01” tot “L04” op de machinemonitor weergegeven worden, dan wijst dat erop dat er een probleem op de machine is.
Neem de gepaste maatregelen conform de lijst van actieniveauweergaves en vereiste acties.
Het waarschuwingslampje dat rood oplicht wanneer een actieniveau wordt weergegeven, waarschuwt
de bestuurder om de machine dringend stil te leggen, en de huidige bewerking te stoppen of te onderbreken.
Als er geen actie wordt ondernomen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de machine. Onderneem
onmiddellijk de nodige acties.

(1) Actieniveauweergave

(4) Waarschuwingslampje brandstofpeil

(2) Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

(5) Waarschuwingslampje temperatuur motorkoelvloeistof

(3) Waarschuwingslampje

Standaardscherm
Als 1 type waarschuwing wordt gegenereerd, wordt het weergegeven op het waarschuwingslampje (3).
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Als 2 of meer typen alarm worden gegenereerd, worden ze weergegeven afwisselend met een interval van 2
seconden weergegeven op het waarschuwingslampje (3).

ACTIENIVEAUWEERGAVE
Deze weergave geeft aan hoe dringend het huidige probleem
in de machine is, met “L01” tot “L04”.
Hoe hoger het cijfer, des te ernstiger zijn de gevolgen van de
onregelmatigheden als deze onopgelost blijven.
Als de machinemonitor een actieniveau aangeeft, dan controleert u het bericht dat op de machinemonitor weergegeven
wordt.
Met een druk op de functieschakelaar “F3” op het standaardscherm terwijl het actieniveau weergegeven wordt, wordt de
lijst van de onregelmatigheden die momenteel optreden weergegeven.
Onderneem de gepaste acties door het bericht dat op de machinemonitor weergegeven wordt, op te volgen.

Lijst van handelingsniveau-weergaves en vereiste handelingen
Urgen- Actienitiegraad veau
Hoog

Zoemer

Waarschuwingslamp

Vereiste actie

L04

Weerklinkt ononderbroken

Gaat rood
branden

Stop de machine onmiddellijk en neem contact op met uw
Komatsu-dealer voor inspectie en onderhoud.

L03

Weerklinkt met
tussenpozen

Gaat rood
branden

Stop de werkzaamheden, breng de machine naar een veilige
plaats en vraag uw Komatsu-dealer om inspectie en onderhoud uit te voeren.

L02

Weerklinkt met
tussenpozen

Gaat rood
branden

Stop de werken en laat de motor tegen middelhoog toerental
onbelast draaien, of leg hem stil.

↑
│
│
│
│
│

Als de toestand niet verbetert, vraagt u uw Komatsu-dealer
om de inspectie en het onderhoud uit te voeren.

↓
Laag
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L01

Weerklinkt niet

Gaat geel
branden

Van een aantal functies kan het gebruik beperkt zijn, maar de
machine kan worden bediend. Laat na voltooiing van de
werkzaamheden altijd de vereiste inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Vraag uw Komatsu-dealer eventueel om de nodige inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
uit te voeren.
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LIJST MET WAARSCHUWINGSLAMPEN
OPMERKING
•

Deze waarschuwingslampen garanderen de toestand van de machine niet.
Betrouw niet volledig op de waarschuwingslamp bij de controle vóór het starten (inspectie voor het
starten). Stap altijd van de machine af en ga zelf naar het betreffende item kijken.

•

Als de waarschuwingslamp rood wordt weergegeven, kan de machine ernstig beschadigd raken als
er geen actie wordt ondernomen.
Onderneem onmiddellijk actie.

•

Het motorvermogen of het motortoerental is beperkt en de werksnelheid van de machine kan vertragen, afhankelijk van de inhoud van de waarschuwing.

Waarschuwingslampen en weergavekleuren
Symbool

Type waarschuwingslamp

Weergavekleur/machinetoestand (actieniveau)
Rood

Geel

Wit

Blauw

Hoge temperatuur

-

Lage temperatuur

Normaal

Laag peil

-

-

Normaal

Waarschuwingslamp systeem

Abnormaal

Abnormaal

(L04/L03)

(L01)

-

-

Waarschuwingslampje hydraulieksysteem

Abnormaal

Abnormaal

(L04/L03)

(L01)

-

-

Waarschuwingslamp KDPFsysteem

Abnormaal

Abnormaal

(L04/L03)

(L01)

-

-

Waarschuwingslamp roetaccumulatie KDPF-systeem

Abnormaal

Opgehoopt

(L03)

(L01)

-

-

Waarschuwingslamp motorsysteem

Abnormaal

Abnormaal

(L04/L03)

(L01)

-

-

Waarschuwingslamp motoroliedruk

Te lage oliedruk

-

-

-

Verstopt

-

-

Waarschuwingslamp koelvloeistoftemperatuur motor

Waarschuwingslamp brandstofpeil

Waarschuwingslamp luchtfiltervervuiling

(L02)

(L03)

-
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Weergavekleur/machinetoestand (actieniveau)
Rood
Abnormaal
(L03)

Geel

Wit

Blauw

-

-

-

Waarschuwingslampje hydraulische snelkoppeling

Lage druk hydraulisch snelkoppelsysteem
(L03)

Waarschuwingslamp onderhoudsinterval

Einddatum is
verstreken

Mededeling

-

-

Waarschuwingslampje overbelasting

Overbelasting

-

-

-

Waarschuwingslamp veiligheidsgordel

Veiligheidsgordel
is niet vastgegespt.

-

-

-

RKA51950

Voor de betekenis van elk waarschuwingslampje en de te ondernemen actie, zie het deel over elk waarschuwingslampje.

DISPLAY LIJST ACTUELE ONREGELMATIGHEDEN
Bij actuele onregelmatigheden wordt “!” weergegeven boven de
functieschakelaar “F3”.
Wanneer u op de functieschakelaar “F3” drukt wanneer “!”
weergegeven wordt, schakelt het machinemonitorscherm over
naar het scherm “Actuele onregelmatigheden”.
Neem de in het bericht op de monitor genoemde tegenmaatregelen.

Bediening op het scherm “Actuele onregelmatigheden”
Op het scherm “Actuele onregelmatigheden” kunt u met de
functieschakelaars “F1”, “F2” en “F3” de volgende handelingen
uitvoeren.

Functieschakelaar “F1”
Geeft de volgende pagina weer. Wanneer de laatste pagina is
bereikt, wordt de eerste pagina weergegeven.

Functieschakelaar “F2”
geeft de vorige pagina weer. Wanneer de eerste pagina is bereikt, wordt de laatste pagina weergegeven.

Functieschakelaar “F3”
Ga terug naar het standaardscherm.
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WAARSCHUWINGSLAMPJE TEMPERATUUR MOTORKOELVLOEISTOF
Het waarschuwingslampje voor de temperatuur van de motorkoelvloeistof waarschuwt voor toestanden die worden veroorzaakt door de temperatuur van de koelvloeistof.

Bij problemen
Het waarschuwingslampje licht rood op en geeft actieniveau
“L02” aan.
De motorkoelvloeistoftemperatuur is abnormaal hoog.
Wanneer dit lampje oplicht, wordt het oververhittingspreventiesysteem automatisch ingeschakeld en daalt het motortoerental.
Stop de werken en laat de motor tegen laag stationair toerental
draaien tot het waarschuwingslampje de normale kleur (blauw) heeft, bij een geschikte temperatuur.

Wanneer de temperatuur te laag is:
Het waarschuwingslampje licht wit op.
De motorkoelvloeistoftemperatuur is laag.
De motor moet opgewarmd worden.
Voer de opwarming van de motor uit tot het waarschuwingslampje de normale kleur (blauw) krijgt, bij een geschikte temperatuur.

Wanneer de temperatuur correct is:
Het waarschuwingslampje licht blauw op.

WAARSCHUWINGSLAMP BRANDSTOFPEIL
Waarschuwingslamp
brandstofpeil.

brandstofpeil

waarschuwt

voor

laag

Wanneer het brandstofpeil laag is
Het waarschuwingslampje licht rood op.
Het resterende brandstofpeil is 20 ℓof minder.
Tank zo snel mogelijk brandstof bij.

Indien normaal
Het waarschuwingslampje licht blauw op.

WAARSCHUWINGSLAMPJE SYSTEEM
Het waarschuwingslampje van het systeem meldt onregelmatigheden in het machinesysteem, ook in de sensoren.

Wanneer actieniveau “L04” weergegeven wordt
Het waarschuwingslampje licht rood op en de alarmzoemer
weerklinkt onafgebroken.
Stop de machine onmiddellijk en neem contact op met uw
Komatsu-dealer voor inspectie en onderhoud.

Wanneer actieniveau “L03” weergegeven wordt
Het waarschuwingslampje licht rood op en de alarmzoemer
geeft een onderbroken signaal.
Stop de werken, en rijd de machine naar een veilige locatie, leg vervolgens de motor stil en vraag uw Komatsudealer om de inspectie en het onderhoud uit te voeren.

Wanneer actieniveau “L01” weergegeven wordt
Het waarschuwingslampje licht geel op.

WNLAM00180
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In sommige gevallen kunnen sommige van de functies hierboven beperkt zijn. Dit heeft echter geen invloed op
uw werken.
Voer altijd de inspectie en het onderhoud uit nadat u de werkzaamheid heeft beëindigd.
Vraag uw Komatsu-dealer indien nodig om de inspectie en het onderhoud uit te voeren.

WAARSCHUWINGSLAMPJE HYDRAULIEKSYSTEEM
Het waarschuwingslampje van het hydraulieksysteem waarschuwt voor een probleem met het hydraulieksysteem.

Wanneer actieniveau “L04” weergegeven wordt
Het waarschuwingslampje licht rood op en de alarmzoemer
weerklinkt onafgebroken.
Stop de machine onmiddellijk en neem contact op met uw
Komatsu-dealer voor inspectie en onderhoud.

Wanneer actieniveau “L03” weergegeven wordt
Het waarschuwingslampje licht rood op en de alarmzoemer
geeft een onderbroken signaal.
Stop de werken, en rijd de machine naar een veilige locatie, leg vervolgens de motor stil en vraag uw Komatsudealer om de inspectie en het onderhoud uit te voeren.

Wanneer actieniveau “L01” weergegeven wordt
Het waarschuwingslampje licht geel op.
In sommige gevallen kunnen sommige van de functies hierboven beperkt zijn. Dit heeft echter geen invloed op
uw werken.
Voer altijd de inspectie en het onderhoud uit nadat u de werkzaamheid heeft beëindigd.
Vraag uw Komatsu-dealer indien nodig om de inspectie en het onderhoud uit te voeren.

WAARSCHUWINGSLAMP KDPF-SYSTEEM
Het waarschuwingslampje van het KDPF-systeem waarschuwt
voor een probleem met het KDPF-systeem.

Wanneer actieniveau “L04” wordt weergegeven.
Het waarschuwingslampje licht rood op en de alarmzoemer
weerklinkt onafgebroken.
Stop de machine onmiddellijk en neem contact op met uw
Komatsu-dealer voor inspectie en onderhoud.

Wanneer actieniveau “L03” wordt weergegeven.
Het waarschuwingslampje licht rood op en de alarmzoemer
geeft een onderbroken signaal.
Stop de werkzaamheden, breng de machine naar een veilige plaats en vraag uw Komatsu-dealer om inspectie
en onderhoud uit te voeren.

Wanneer actieniveau “L01” wordt weergegeven.
De waarschuwingslamp brandt geel.
Van een aantal functies kan het gebruik beperkt zijn, maar de machine kan worden bediend.
Laat na voltooiing van de werkzaamheden altijd de vereiste inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
Vraag uw Komatsu-dealer eventueel om de nodige inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

3-18

WNLAM00180

BEDIENING

VERKLARING ONDERDELEN

WAARSCHUWINGSLAMP ROETOPHOPING KDPF-SYSTEEM
Het waarschuwingslampje voor roetophoping in de KDPF
waarschuwt dat zich roet in de KDPF heeft opgehoopt of dat de
filterfunctie van de KDPF abnormaal is afgenomen.
Om het alarm te annuleren, voert u de manuele stationaire regeneratie van de KDPF uit.

Bij problemen
Het waarschuwingslampje licht rood op en het actieniveau
“L03” wordt weergegeven.
De alarmzoemer geeft een onderbroken signaal.
Er heeft zich veel roet in de KDPF opgehoopt of er is een systeemstoring zoals een afname van de filterwerking van de KDPF opgetreden.
Er is een snelle oplossing vereist.
Breng de machine onmiddellijk naar een veilige locatie en voer de manuele stationaire regeneratie uit.
De manuele stationaire regeneratie kan automatisch starten om het KDPF-systeem te beschermen.

Wanneer zich roet heeft opgehoopt
De waarschuwingslamp licht geel op en het actieniveau “L01” wordt weergegeven.
Er heeft zich veel roet opgehoopt in de KDPF, maar de werken kunnen worden uitgevoerd.
Breng de machine na het einde van het werk naar een veilige plaats, en voer de handmatige stationaire regeneratie uit.

WAARSCHUWINGSLAMPJE MOTORSYSTEEM
k

OPGELET

Als de werken voortgezet worden terwijl het rode waarschuwingslampje brandt, worden de ophoping en
verbranding van het roet in de KDPF versneld, waardoor de temperatuur van de KDPF en de uitlaatgassen sterk kunnen toenemen. Zet de motor onmiddellijk af.
Het waarschuwingslampje van het motorsysteem waarschuwt
voor een probleem met het motorsysteem.

Wanneer actieniveau “L04” weergegeven wordt
Het waarschuwingslampje licht rood op en de alarmzoemer
weerklinkt onafgebroken.
Stop de machine onmiddellijk en neem contact op met uw
Komatsu-dealer voor inspectie en onderhoud.

Wanneer actieniveau “L03” wordt weergegeven
Het waarschuwingslampje licht rood op en de alarmzoemer
geeft een onderbroken signaal.
Stop de werken, en rijd de machine naar een veilige locatie, leg vervolgens de motor stil en vraag uw Komatsudealer om de inspectie en het onderhoud uit te voeren.

Wanneer actieniveau “L01” wordt weergegeven
Het waarschuwingslampje licht geel op.
Van een aantal functies kan het gebruik beperkt zijn, maar de machine kan worden bediend.
Wanneer u de werken afrondt, zorgt u er altijd voor dat de inspectie en het onderhoud uitgevoerd worden.
Vraag uw Komatsu-dealer om de inspectie en het onderhoud zoals nodig uit te voeren.
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WAARSCHUWINGSLAMPJE MOTOROLIEDRUK
Het waarschuwingslampje van de motoroliedruk waarschuwt
voor een probleem met de druk van de motorsmeerolie.

Wanneer de oliedruk te laag is:
Het waarschuwingslampje licht rood op en geeft actieniveau
“L03” aan.
De alarmzoemer geeft een onderbroken signaal.
Stop de werken, en rijd de machine naar een veilige locatie, leg
vervolgens de motor stil en vraag uw Komatsu-dealer om de inspectie en het onderhoud uit te voeren.

WAARSCHUWINGSLAMPJE LAADSTROOM
Het waarschuwingslampje voor de laadstroom wijst op een probleem in het laadsysteem terwijl de motor draait.

Bij problemen
Het waarschuwingslampje licht rood op en geeft actieniveau
“L03” aan.
Het alarm gaat afwisselend af.
De alarmzoemer geeft een onderbroken signaal.
Het laden wordt niet op de normale manier uitgevoerd terwijl de
motor draait.

WAARSCHUWINGSLAMP LUCHTFILTERVERVUILING
Waarschuwingslamp luchtfiltervervuiling waarschuwt bij vervuiling van het luchtfilter.

Indien vervuild
De waarschuwingslamp brandt geel.
Het luchtfilter is verstopt.
Schakel de motor uit, controleer het luchtfilter en reinig deze.
Voor details, zie ONDERHOUD “METHODE VOOR CONTROLEREN, SCHOONMAKEN EN VERVANGEN VAN HET
LUCHTFILTER”.

WAARSCHUWINGSLAMPJE ONDERHOUDSINTERVAL
Het waarschuwingslampje voor onderhoud geeft waarschuwingen en alarmen over het onderhoudsinterval weer.
Deze lamp gaat aan als de startschakelaar op ON (Aan) wordt
gedraaid. Het gaat na 30 seconden uit en het scherm springt
weer terug naar het standaardscherm.

Wanneer de resttijd verstreken is
Het waarschuwingslampje licht rood op.
Het onderhoudsinterval is ten einde.
Als geen actie ondernomen wordt, zal de machine minder goed
presteren en zal de levensduur ervan verkorten.
Doe zo snel mogelijk het nodige.

Wanneer wordt geïnformeerd over de einddatum
De waarschuwingslamp brandt geel.
Het tijdstip van het onderhoud nadert.
Bereid de nodige onderdelen op het onderhoud voor.
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OPMERKINGEN
•

U kunt de te onderhouden items controleren in het menuscherm “Onderhoud” door op functieschakelaar “F4” in het
waarschuwingsscherm voor het onderhoudsinterval weergegeven in de afbeelding of in het standaardscherm.

•

De melding van het onderhoudsinterval (geel) is standaard
ingesteld op 30 uren, maar dit kan gewijzigd worden.
Neem contact op met uw Komatsu-dealer om de instelling
te wijzigen.

•

Voor bedieningen op het menuscherm “Onderhoud”, zie
“INSTELLING ONDERHOUDSSCHERM”.

WAARSCHUWINGSLAMPJE OVERBELASTING
Het waarschuwingslampje voor overbelasting geeft aan dat de
machine waarschijnlijk zal omver kantelen als gevolg van de lading (er weerklinkt ook een geluidssignaal); laat de lading zakken indien dit zo is.
Raadpleeg de tabel met hefcapaciteiten voor het bepalen van
een veilige lading.

WAARSCHUWINGSLAMPJE HYDRAULISCH SNELKOPPELSYSTEEM
Dit lampje geeft aan dat het hydraulische snelkoppelsysteem
storingen vertoont.

In het geval van onregelmatigheden:
Het waarschuwingslampje licht rood op, de zoemer weerklinkt
en het actieniveau “L03” wordt weergegeven.
Stop de machine onmiddellijk en neem contact op met uw
Komatsu-dealer voor inspectie.
OPMERKINGEN
Het lampje licht ook rood op tijdens het aan-/loskoppelen van
de snelkoppeling. In dit geval geeft het waarschuwingslampje
een continu geluidssignaal en wordt het actieniveau niet op de
monitor weergegeven. In dit geval is er dus geen sprake van
een alarm wegens een storing of onregelmatigheden. Voor details, zie HULPSTUKKEN EN OPTIES, “SNELKOPPELSYSTEEM”

WNLAM00180
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WAARSCHUWINGSLAMPJE VEILIGHEIDSGORDEL
Het waarschuwingslampje van de veiligheidsgordel licht op
wanneer de veiligheidsgordel niet vastgegespt is. Het lampje
gaat uit zodra de gordel vastgemaakt wordt.
Zet de veiligheidsgordel altijd vast tijdens het gebruik omdat
een mogelijk gevaar bestaat.

WEERGAVE CONTROLELAMPJE EN METERWEERGAVE

Weergave controlelampje
(1) Controlelamp regeneratie nabehandelingsinrichtingen

(6) Berichtenweergave

(2) Controlelamp deactiveren regeneratie nabehandelingsinrichtingen

(8) Weergave rijsnelheid

(3) Controlelampje voorgloeiing

(7) Weergave werkmodus
(9) Controlelampje automatische toerentalbegrenzing

(4) Controlelampje vergrendelingshendel
(5) Controlelampje voor automatische ontgrendeling
vergrendelingshendel
Meterweergave
(10) Meter motorkoelvloeistoftemperatuur

(13) Brandstofverbruiksmeter

(11) Bedrijfsurenteller/klok

(14) ECO-meter

(12) Brandstofmeter

CONTROLESCHERM
Het controledipslay bestaat uit de controlelampjes om de werking van elke functie te bevestigen.
Wanneer de startschakelaar in de ON-stand staat, zal het controlescherm oplichten wanneer de displayitems
werken.
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CONTROLELAMPJE VOORGLOEIING
Het voorverwarmingslampje brandt terwijl de motor vóór het
starten warm draait.
Wanneer de voorgloeiing bij lage temperatuur (bij koud weer)
automatisch wordt geactiveerd, licht het controlelampje van de
voorgloeiing op. Wanneer het voorgloeien beëindigd is dooft
het.
De automatische voorgloeiing duurt maximaal ongeveer 15 seconden.

CONTROLELAMPJE AUTOMATISCHE TOERENTALBEGRENZING
Het controlelampje van de automatische toerentalbegrenzing
geeft weer of de automatische toerentalbegrenzing in- of uitgeschakeld is.
Het controlelampje werkt als volgt wanneer de schakelaar van
de automatische toerentalbegrenzing wordt bediend.

Controlelampje
brandt

automatische

toerentalbegrenzing

Automatische afremming ON

Controlelampje automatische toerentalbegrenzing gaat
uit
Automatische afremming OFF

WEERGAVE BEDRIJFSWIJZE
De bedrijfswijze geeft de instellingen van de bedrijfswijze weer.
De bedrijfswijze wordt als volgt weergegeven.

“P”
P-modus (voor zware werken)

“E”
E-modus (voor werkzaamheden waarbij een laag brandstofverbruik een prioriteit is)

WNLAM00180
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“L”
L-modus (voor ophijsen)

RKA63180

“B”
B-modus (voor het gebruik van de breekhamer) (Voor machines die klaar zijn voor de installatie van accessoires)

“ATT/P”
ATT/P-modus (voor operatie van 2-wegshulpstukken zoals een
verbrijzelaar) (voor machines die klaar zijn voor de installatie
van accessoires)

“ATT/E”
ATT/E-modus (Voor werken waarbij de nadruk ligt op het
brandstofverbruik met 2-wegsaccessoires zoals de steenbreker) (voor machines die klaar zijn voor de installatie van accessoires)

RIJSNELHEIDSWEERGAVE
De geselecteerde rijsnelheid wordt weergegeven op het display van de rijsnelheid.
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“Lo”
Beweging aan lage snelheid

“Hi”
Met hoge snelheid rijden

OPMERKINGEN
Elke keer dat u met de keuzeschakelaar van de rijsnelheid naar een andere rijsnelheid overschakelt, wordt dit
geel midden op het display van de motor en 2 seconden later weer blauw weergegeven.

BERICHTENDISPLAY
Deze monitor licht op om de bestuurder te melden dat een bericht van Komatsu werd ontvangen.
Om het bericht te lezen, zie “CONTROLEBERICHT”.

Groen licht
Er is een ongelezen bericht

Blauw licht
Er is een bericht dat moet worden beantwoord

OFF
Er is geen bericht.

WNLAM00180
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CONTROLELAMP REGENERATIE NABEHANDELINGSINRICHTINGEN
k

OPGELET

•

Tijdens de regeneratie van de inrichtingen voor nabehandeling kan de temperatuur van de uitlaatgassen hoger zijn dan bij de vorige modellen.
Blijf uit de buurt van de uitlaatpijpopening om te voorkomen dat u brandwonden oploopt.
Houd ontvlambare materialen uit de buurt van de uitlaat om brand te voorkomen.

•

Mochten zich met stro gedekte daken, droge bladeren of stukken papier dichtbij de werkplek bevinden, schakel de regeneratie dan uit, om brandgevaar door zeer hete uitlaatgassen te voorkomen tijdens de regeneratie van de nabehandelingsinrichting.

De controlelamp deactiveren regeneratie nabehandelingsinrichtingen gaat branden tijdens regeneratie van de nabehandelingsinrichting voor uitlaatgas.
Ze dooft als de regeneratie stopt.

CONTROLELAMP UITSCHAKELEN REGENERATIE NABEHANDELINGSINRICHTINGEN
Controlelamp deactiveren regeneratie nabehandelingsinrichtingen gaat branden als de nabehandelingsinrichtingen niet op regeneratie zijn ingesteld.
OPMERKINGEN
Zelfs als de regeneratie van de inrichtingen voor nabehandeling uitgeschakeld is, zal het waarschuwingslampje voor roetophoping in de KDPF oplichten wanneer een manuele stationaire regeneratie nodig is. Als het waarschuwingslampje voor roetophoping in de KDPF oplicht, annuleert u de instelling om de
regeneratie uit te schakelen, en voert u de manuele stationaire
regeneratie uit.

CONTROLELAMPJE VERGRENDELINGSHENDEL
Het controlelampje van de vergrendelingshendel licht op wanneer de vergrendelingshendel in de LOCK-stand
staat.
Het dooft wanneer de vergrendelingshendel van de werkuitrusting in de VRIJE stand wordt gezet.
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STUURLAMP AUTOMATISCH SLOT VERGRENDELING
Het controlelampje voor het annuleren van de automatische
vergrendeling van de hendels licht op wanneer de knop voor
het annuleren van de automatische vergrendeling van de hendels in de ANNULEREN-stand wordt gezet.

METERDISPLAY
KOELVLOEISTOFTEMPERATUURMETER
Het instrument van de motorkoelmiddeltemperatuur geeft de
motorkoelmiddeltemperatuur weer op een schaal met 19
schaalverdelingen.
Wanneer de aanwijzer tijdens de werking in de groene zone (B)
staat, is de temperatuur normaal.
Wanneer de aanwijzer tijdens de werking in de rode zone (A)
staat, wordt het oververhittingsbeveiligingssysteem ingeschakeld en het controlelampje van de motorkoelmiddeltemperatuur
(D) licht rood op.

Rode veld: Abnormaal
Het oververhittingsbeveiligingssysteem wordt ingeschakeld.
De schaalverdeling van de aanwijzer is rood.
Het controlelampje van de motorkoelmiddeltemperatuur (D) licht rood op.

Groene veld: Normaal
De schaalverdeling van de aanwijzer is groen.
Het controlelampje van de motorkoelmiddeltemperatuur (D) licht blauw op.

Witte veld: Lage temperatuur
De schaalverdeling van de aanwijzer is wit.
Wanneer de aanwijzer verder dan de witte zone (C) staat, wordt de kleur groen.
Het controlelampje van de motorkoelmiddeltemperatuur (D) licht wit op.

UIT : Abnormaal
Als er een communicatiefout is of de gegevens worden niet ontvangen, gaat de schaalverdeling van het meetinstrument uit.
OPMERKINGEN
•

Het oververhittingsbeveiligingssysteem wordt ingeschakeld wanneer de aanwijzer in de rode zone (A)
staat.
De motor draait aan het lage stationaire toerental.
Het controlelampje van de motorkoelmiddeltemperatuur (D) licht rood op.
De alarmzoemer gaat af.
Het blijft afgaan totdat de aanwijzer van het meetinstrument terug in de groene zone (B) staat.

•

Wanneer de motor start, als het instrument van de motorkoelmiddeltemperatuur in de witte zone (C) staat
en de controlelampje van de motorkoelmiddeltemperatuur (D) wit oplicht, heeft het motorkoelmiddel een lage temperatuur. Voer bijgevolg het opwarmen uit.
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BRANDSTOFMETER
De brandstofmeter geeft het brandstofpeil met 19 markeringen
weer.
Als de wijzer van de meter tijdens de werking in het groene bereik (A) staat, is het peil normaal.
Wanneer de wijzer van de meter tijdens de werking het rode
bereik (B) betreedt, is het resterende brandstofpeil in de tank
20 ℓof minderControleer het brandstofpeil en vul de brandstof
bij.

(A) Groen bereik: Normaal
Het resterende brandstofpeil is hoger dan20 ℓ.
Het waarschuwingslampje brandstofpeil (C) licht blauw op.

(B) Rood bereik: Het resterende brandstofpeil is laag
Het resterende brandstofpeil is 20 ℓof minder.
Het waarschuwingslampje brandstofpeil (C) licht rood op.

UIT: Abnormaal
De wijzer van de meter gaat uit in het geval van een communicatiefout of als geen gegevens worden ontvangen.
OPMERKINGEN
•

Het is mogelijk dat, gedurende een korte periode bij het inschakelen van het contact, de wijzer van de meter niet het correcte peil weergeeft. Dit is geen afwijking.

•

Het is mogelijk dat, gedurende een korte periode wanneer de machine op een helling werkt of gestopt is,
de wijzer van de meter niet het correcte peil weergeeft. Dit is geen afwijking.

BEDRIJFSURENTELLER / KLOK
De bedrijfsurenteller / klok geeft de totale bedrijfstijd van de machine of de huidige tijd weer.
De bedrijfsurenteller loopt terwijl de motor draait, zelfs wanneer de machine niet in beweging is.
De bedrijfsurenteller gaat met 0,1 eenheid vooruit voor elke 6 minuten in werking, ongeacht het motortoerental.
•

Weergave bedrijfsurenteller

•

Klokweergave (12-uursweergave)
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Klokweergave (24-uursweergave)

Als u in het standaardscherm op de functieschakelaar “F2”
drukt, kunt u overschakelen van de weergave van de klok naar
de weergave van de bedrijfsurenteller en omgekeerd.
OPMERKINGEN
•

Als de accu langere tijd niet aangesloten is geweest in verband met opslag e.d., kan de klok stil zijn blijven staan.

•

Klokweergave (12- of 24-urenweergaves zijn mogelijk)

•

Voor het instellen en aanpassen van de tijd, zie “INSTELLEN KLOK”.

ECO-METER
De ECO-meter geeft het momentane brandstofverbruik weer.
Het momentane brandstofverbruik staat voor het verbruik op
elk moment. Dit verbruik varieert naar aanleiding van de werkbelasting en het motortoerental.

(A) Groene bereik
Het momentane brandstofverbruik bevindt zich op een goed tot
middelmatig niveau.

(B) Geel bereik
Het momentane brandstofverbruik bevindt zich op een slecht
niveau.
OPMERKINGEN
Zelfs als de wijzer van de meter het gele bereik betreedt, is er geen sprake van onregelmatigheden op de machine. Ter bescherming van het milieu dient u echter het motorvermogen te beperken tot een punt waarop de
werking niet wordt benadeeld en dient u energiebesparende handelingen binnen het groene bereik te verrichten.
Verlaag de rijfrequentie. Ook dit bevordert energiebesparende handelingen. Beoordeel de beste werkwijze om
energie te besparen.
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MONITORSCHAKELAARS

(1) Functieschakelaars

FUNCTIESCHAKELAARS EN BEGELEIDINGSPICTOGRAMMEN
•

Er bevinden zich 8 functieschakelaars (1) (“F1” tot “F8”)
rechts en onderaan op de monitordisplay. De functie van
elke schakelaar verschilt naargelang de inhoud van elk
scherm.

•

Op elk scherm kunt u de functie van de functieschakelaars
(1) bevestigen via de begeleidingspictogrammen (2).

•

Als begeleidingspictogram (2) niet weergegeven wordt,
werkt functieschakelaar (1) niet, zelfs indien deze wordt ingedrukt.

•

Zelfs als begeleidingspictogram (2) wordt ingedrukt, zal hij
niet werken. Druk op functieschakelaar (1) behorende bij
het begeleidingspictogram (2) om de functie te bedienen.

Wanneer de monitordisplay het standaardvenster weergeeft,
dan zijn de begeleidingspictogrammen en de functies van de
functieschakelaars de volgende:
Voor de details over elke functie raadpleegt u de gedetailleerde
uitleg over elk item.

Functieschakelaar “F1”
Schakelen tussen weergeven/niet weergeven van het controlelampje van de automatische toerentalbegrenzing.

Functieschakelaar “F2”
Schakelen tussen weergave meter en weergave klok.

Functieschakelaar “F3”
De actuele onregelmatigheden worden weergegeven.
(Alleen wanneer het waarschuwingslampje brandt)

Functieschakelaar “F4”
Het gebruikersmenu wordt weergegeven.

Functieschakelaar “F5”
Het scherm Werkmodusinstelling wordt weergegeven.
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Functieschakelaar “F8”
De zoemer wordt uitgeschakeld.
(Alleen wanneer de zoemer is ingeschakeld)

Wanneer het monitordisplay het gebruikersmenuscherm weergeeft
De typen begeleidingspictogrammen en de functies van de
functieschakelaars verschillen van de inhoud van het weergegeven scherm, maar de frequent gebruikte representatieve begeleidingspictogrammen en hun functies zijn de volgende:

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar het item eronder (vooruit).
(Verplaatst u naar de eerste regel wanneer u zich op de laatste
regel bevindt)

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het item erboven (achteruit).
(Verplaatst u naar de laatste regel wanneer u zich op de eerste regel bevindt)

Functieschakelaar “F3”
annuleert elke wijziging en keert terug naar het vorige scherm.

Functieschakelaar “F4”
Zet zich in de te wijzigen selectie en inhoud, en schakelt het scherm door naar het volgende scherm.

Functieschakelaar “F6”
gaat naar het linker item.
(Wanneer deze zich helemaal links bevindt, gaat hij naar het rechter uiteinde.)

Functieschakelaar “F7”
gaat naar het rechter item.
(Wanneer deze zich helemaal rechts bevindt, gaat hij naar het linker uiteinde.)
OPMERKINGEN
•

Zelfs als bepaalde pictogrammen er identiek uitzien, kunnen hun displayposities en overeenstemmende
functieschakelaars verschillen, afhankelijk van de weer te geven schermen.

•

Voor de begeleidingspictogrammen en hun functies die eerder niet uitgelegd werden, zie de pagina's waar
de bedieningsmethodes van de respectievelijke schermen uitgelegd worden.

FUNCTIESCHAKELAARS
De bediening van de functieschakelaars in het standaardvenster

FUNCTIE AUTOMATISCHE TOERENTALBEGRENZING
Stel de functie automatische toerentalbegrenzing in na het starten van de motor.
Wanneer de automatische toerentalbegrenzing aan staat, en als de bedieningshendel van het werktuig en de
rijhendel terug in de NEUTRALE stand worden geplaatst, zal het motortoerental na 4 seconden dalen, van het
werktoerental naar het stationaire toerental, en wordt het brandstofverbruik beperkt.
Als in deze toestand een bedienings- of rijhendel wordt bediend terwijl de motor stationair draait, zal het motortoerental terugkeren naar de vorige werksnelheid, en kunt u werkzaamheden uitvoeren.
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1.

Wanneer de automatische toerentalbegrenzing aan staat
en op de functieschakelaar “F1” gedrukt wordt, gaat het
controlelampje van de automatische toerentalbegrenzing
onderaan op de machinemonitor geel branden, en kleurt
het 2 seconden later weer blauw.

2.

Het controlelampje van de automatische toerentalbegrenzing gaat uit als de functieschakelaar “F1” opnieuw ingedrukt wordt en de automatische toerentalbegrenzing uitgeschakeld wordt.

WERKMODUSKEUZE
In het scherm “Werkmodus” kunt u de beweging of kracht van
het werktuig instellen naar aanleiding van de inhoud van de te
verrichten werkzaamheden.
De werkzaamheden worden efficiënter door de modus te kiezen die overeenkomt met de inhoud van de werkzaamheden.

P-Modus
Voor zware werkzaamheden

E-modus
voor werkzaamheden waarbij een laag brandstofverbruik een
prioriteit is.

L-Modus
Voor hijsen

Modus B
Voor werkzaamheden met de breker (voor machines waarop hulpstukken gemonteerd kunnen worden)

ATT/P-modus
Voor de bediening van 2-weghulpstukken zoals een verbrijzelaar (voor machines waarop hulpstukken gemonteerd kunnen worden)

ATT/E-modus
Voor werkzaamheden waarbij een laag brandstofverbruik een prioriteit is, voor de bediening van 2-weghulpstukken zoals een verbrijzelaar (voor machines waarop hulpstukken gemonteerd kunnen worden)
•

Wanneer de machinemonitor wordt ingeschakeld, wordt hij automatisch in de modus geplaatst die werd gebruikt wanneer de toets de vorige keer in de OFF-stand werd geplaatst.

•

Druk op de functieschakelaar “F5”, het werkmoduskeuzescherm wordt weergegeven. Voor elke instelmodus worden “P”, “E”, “L”, “B”, “ATT/P” en “ATT/E” in het werkmodusdisplay in het midden van de monitordisplay weergegeven.

•

Wanneer de werkmodus gewijzigd is en het scherm terugkeert naar het standaardscherm, wordt automatisch de automatische toerentalbegrenzing geselecteerd.
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Vraag uw Komatsu-dealer om de instelling te wijzigen als u wilt dat de modus “P”, “E”, “L”, “B”, “ATT/P” of
“ATT/E” automatisch wordt ingesteld (optionele standaardinstelling) bij het starten van de motor.

Hoe gebruikt u de functie werkmoduskeuze
Selecteer de werkmodus na het starten van de motor.
1.

Druk op de functieschakelaar “F5” en het werkmoduskeuzescherm wordt weergegeven op de machinemonitor.

2.

Selecteer de werkmodus met de functieschakelaars “F1”,
“F2” en “F5” en druk op de functieschakelaar “F4”.
Om terug te keren naar het standaardscherm zonder de
werkmodus te wijzigen, drukt u op functieschakelaar “F3”.
Als een werkmodus wordt gekozen, en er gedurende 5 seconden niets wordt gedaan, wordt de gekozen werkmodus
automatisch ingesteld en keert het scherm terug naar het
standaardscherm.

3.

Als de werkmodus is ingesteld, wordt de werkmodus in het
midden van de monitordisplay geel weergegeven.

4.

2 seconden later wijzigt de weergave van geel naar blauw.

RKA64030

ZOEMERUITSCHAKELFUNCTIE
Stel de werkmodus in na het starten van de motor.
Wanneer het zoemeruitschakelpictogram weergegeven wordt,
wordt met een druk op de functieschakelaar “F8” de zoemer
voor onregelmatigheden in waarschuwingsitems uitgeschakeld.
OPMERKINGEN
De zoemer kan niet uitgezet worden. Dit hangt af van de inhoud van de waarschuwing.
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GEBRUIKERSMENU
Druk op het standaardscherm op de functieschakelaar “F4” om
het scherm met het gebruikersmenu, waarin u diverse instellingen voor de machine kunt uitvoeren, op de monitordisplay
weer te geven.

Het gebruikersmenu bestaat uit de volgende items. De menuschermen links en rechts kunnen gewijzigd worden met een
druk op de functieschakelaars “F6” en “F7”.
(a): “Bedieningsgeschiedenis”
(b): “Machine-instelling”
(c): “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen”
(d): “Onderhoud”
(e): “Monitorinstelling”
(f): Berichtencontrole
Deze menu's (a) tot (f) worden gebruikt voor het instellen en bevestigen van de volgende items:
Voor de bedieningen in elk menu, zie de pagina's met de gedetailleerde uitleg over de betreffende items.

(a) “Bedieningsgeschiedenis”
•

Controleren van “werkverslag”

•

Controleren en resetten van “Gegevens gemiddeld brandstofverbruik”

•

“Configuraties”

(b) “Machine-instelling”
•

“Breker instellen” (indien aanwezig)

•

“Hulpstuk instellen” (indien aanwezig)

•

“Instellen timer automatisch stoppen stationair draaien”
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(c) “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen”
•

Instelling voor “Uitschakeling regeneratie”

•

Bediening van “Manuele stationaire regeneratie”

(d) “Onderhoud”
•

Controleren en resetten van diverse onderhoudsintervallen

(e) “Monitorinstelling”
•

“Scherminstelling”

•

“Klokinstelling”

•

“Taal”

(f) Berichtencontrole
•

Controle van mailinhoud en antwoord op mail

In het scherm van het gebruikersmenu kunt u met de functieschakelaars “F1” tot “F4”, “F6” en “F7” de volgende handelingen uitvoeren.

Functieschakelaar “F1”
gaat naar het volgende item (1 regel lager).
Als u op de laatste regel bent, gaat deze naar de eerste regel.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 regel hoger).
Als u op de eerste regel bent, gaat u naar de laatste regel.

Functieschakelaar “F3”
Ga terug naar het standaardscherm.
WNLAM00180
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Functieschakelaar “F4”
Weergave van het scherm met instellingen voor het geselecteerde item.

Functieschakelaar “F6”
gaat naar het linker menu.
Wanneer deze zich in het uiterst linkse menu bevindt, gaat hij naar het menu uiterst rechts.

Functieschakelaar “F7”
gaat naar het rechter menu.
Wanneer deze zich in het uiterst rechtse menu bevindt, gaat hij naar het menu uiterst links.
OPMERKINGEN
Als gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt in het gebruikersmenu, keert het scherm terug naar het
standaardscherm.

BEDIENINGSGESCHIEDENIS
In elk item van het menuscherm “Bedieningsgeschiedenis” kunt
u de melding van de omstandigheid van de machine weergeven en instellen.
• “Bedrijfsgegevens”
•

“Gegevens gemiddeld brandstofverbruik”

•

“Configuraties”

BEDIENINGSGESCHIEDENIS CONTROLEREN
Selecteer “Bedieningsgeschiedenis” op het menuscherm
“Werkgegevens” en druk daarna op de functieschakelaar “F4”.
Wanneer u elk item op het scherm “Bedieningsgeschiedenis”
selecteert, wordt elk gegeven onderaan op een dagelijkse basis of op basis van een opgedeelde meetperiode weergegeven.
Op het scherm “Bedieningsgeschiedenis” worden de volgende
items weergegeven.
•

“Werkuren (motor aan)”

•

“Gemiddeld brandstofverbruik”

•

“Actuele werkuren”

•

“Gemiddeld brandstofverbruik (werkelijke bedrijfstijd)”

•

“Brandstofverbruik”

•

“Uren van stationair draaien”

•

“Aandeel spaarmodus”
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Bediening op het scherm “Bedrijfsgegevens”
In het scherm “Bedieningsgeschiedenis” kunt u met de functieschakelaars “F1” tot “F3” de volgende handelingen uitvoeren.

Functieschakelaar “F1”
gaat naar het volgende item (1 regel lager).
Als u op de laatste regel bent, gaat deze naar de eerste regel.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 regel hoger).
Als u op de eerste regel bent, gaat u naar de laatste regel.

Functieschakelaar “F3”
Voert het scherm terug naar het menuscherm “Werkgegevens”.

GESCHIEDENIS BRANDSTOFVERBRUIK CONTROLEREN
Selecteer “Gegevens gemiddeld brandstofverbruik” op het menuscherm “Werkgegevens” en druk daarna op de functieschakelaar “F4”.
Op het scherm “Gegevens gemiddeld brandstofverbruik” verschijnt de grafiek van het gemiddelde brandstofverbruik per uur
voor de laatste 12 uur of de grafiek van het dagelijkse brandstofverbruik van de laatste 1 week.

Bewerking op het scherm “Gegevens gemiddeld brandstofverbruik”
Op het scherm “Gegevens gemiddeld brandstofverbruik” kunt u
de volgende bedieningen verrichten met de functieschakelaars
“F1”, “F3” en “F8”.

Functieschakelaar “F1”
Wisselt de grafische weergave van het brandstofverbruik.

Functieschakelaar “F3”
Voert het scherm terug naar het menuscherm “Werkgegevens”.

Functieschakelaar “F8”
Wist de grafiekgegevens.
OPMERKINGEN
De weergegeven waarde voor het brandstofverbruik kan afwijken van de werkelijke waarde op grond van bedrijfsomstandigheden bij de klant (brandstof, weer of soort werkzaamheden, etc.).

Wisselen van weergegeven grafiek
Op het scherm “Gegevens gemiddeld brandstofverbruik”, wanneer op functieschakelaar “F1” wordt gedrukt, wisselt de grafiekweergave tussen gemiddeld brandstofverbruik per uur voor de
laatste 12 uur en dagelijks brandstofverbruik voor de laatste 1
week.
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•

Weergave laatste 12 uur

•

Weergave laatste 1 week

BEDIENING

Geschiedenis wissen
Reset de geschiedenis van het brandstofverbruik na het starten van de motor.
1. Wanneer u op de schakelaar “F8” drukt, wordt het herbevestigingsscherm weergegeven.

2.

Als u op de functieschakelaar “F4” drukt, worden de grafieken met gegevens van de laatste 12 uur en laatste 1 week
gewist, en keert het scherm terug naar het scherm “Gegevens gemiddeld brandstofverbruik”.

OPMERKINGEN
Annuleer het wissen van de gegevens met een druk op de
functieschakelaar “F3”.
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DISPLAY-INSTELLINGEN WIJZIGEN
Selecteer “Configuraties” op het menuscherm “Werkgegevens”
en druk daarna op de functieschakelaar “F4”.

In het menu “Configuraties” kunt u de volgende instellingen wijzigen.
•

Instellen van “Weergave gemiddeld brandstofverbruik”

•

Schakelen tussen weergeven/niet weergeven van “ECOmeter”

•

Instellen van “ECO-meter doelwaarde brandstof”

Bewerkingen op menuscherm “Configuraties”
In het scherm “Configuraties” kunt u met de functieschakelaars
“F1” tot “F4” de volgende handelingen uitvoeren.

Functieschakelaar “F1”
gaat naar het volgende item (1 regel lager).
Als u op de laatste regel bent, gaat deze naar de eerste regel.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 regel hoger).
Als u op de eerste regel bent, gaat u naar de laatste regel.

Functieschakelaar “F3”
Voert het scherm terug naar het menuscherm “Werkgegevens”.

Functieschakelaar “F4”
Weergave van het scherm met instellingen voor het geselecteerde item.

INSTELLEN WEERGAVE BRANDSTOFVERBRUIKSMETER
Stel de weergave van het brandstofverbruik in na het starten van de motor.
In het scherm “Weergave gemiddeld brandstofverbruik” kan de
weergave van de brandstofverbruiksmeter worden ingesteld op
1 Dag of Opgesplitste tijd ofwel Geen weergave.
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1.

Selecteer “Weergave gemiddeld brandstofverbruik” op het
menuscherm “Configuraties” en druk daarna op de functieschakelaar “F4”.

2.

Het scherm “Weergave gemiddeld brandstofverbruik” wordt weergegeven.
In het scherm “Weergave gemiddeld brandstofverbruik”
kunt u de volgende instellingen wijzigen.

“1 Dag”
Geeft het gemiddelde brandstofverbruik van een dag van
00.00 u tot 00.00 u van de volgende dag.

“Opgesplitste tijd”
Geeft het gemiddelde brandstofverbruik tijdens de opgedeelde meetperiode.
Selecteer “Opgesplitste tijd” om de automatische meting
van het brandstofverbruik te starten.

“OFF” (Uit)
Geeft de brandstofverbruiksmeter niet weer.
In het scherm “Weergave gemiddeld brandstofverbruik” kunt u met de functieschakelaars “F1” tot “F4” de volgende handelingen uitvoeren.

Functieschakelaar “F1”
gaat naar het volgende item (1 regel lager).
Als u op de laatste regel bent, gaat deze naar de eerste regel.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 regel hoger).
Als u op de eerste regel bent, gaat u naar de laatste regel.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de geselecteerde wijziging en keert terug naar het menuscherm “Configuraties”.

Functieschakelaar “F4”
Wijst de geselecteerde wijziging toe en keert terug naar het menuscherm “Configuraties”.

3-40

WNLAM00180

BEDIENING

VERKLARING ONDERDELEN

OPMERKINGEN
Als u de meting Opgesplitste tijd selecteert, wordt “SPLIT” in de
hoek rechts bovenaan in het scherm “Bedieningsgeschiedenis”
weergegeven.
Druk op de functieschakelaar “F8” op het scherm “Bedieningsgeschiedenis”, ga naar het scherm “Informatie opgesplitste tijd”
en druk op de functieschakelaar “F1” (“STOP”) als u de meting
wilt onderbreken.

WEERGAVE ECO-METER IN-/UITSCHAKELEN
Stel de weergave of niet-weergave van de ECO-meter in na het starten van de motor.
Het is mogelijk om de instelling Weergave/Niet-weergave van
de ECO-meter te wijzigen.

1.

Selecteer “Weergave ECO-meter” op het menuscherm
“Configuraties” en druk daarna op de functieschakelaar
“F4”.

2.

Het scherm “Weergave ECO-meter” wordt weergegeven.

“ON” (Aan)
De ECO-meter wordt op het standaardscherm weergegeven.

“OFF” (Uit)
De ECO-meter wordt niet op het standaardscherm weergegeven.
In het scherm “Weergave ECO-meter” kunt u met de functieschakelaars “F1” tot “F4” de volgende handelingen uitvoeren.
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Functieschakelaar “F1”
gaat naar het volgende item (1 regel lager).
Als u op de laatste regel bent, gaat deze naar de eerste regel.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 regel hoger).
Als u op de eerste regel bent, gaat u naar de laatste regel.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de geselecteerde wijziging en keert terug naar het menuscherm “Configuraties”.

Functieschakelaar “F4”
Wijst de geselecteerde wijziging toe en keert terug naar het menuscherm “Configuraties”.

INSTELLEN VAN DE DOELWAARDE BRANDSTOFVERBRUIK WEERGEGEVEN
IN DE ECO-METER
Stel de weergave van de doelwaarde brandstofverbruik van de ECO-meter in na het starten van de motor.
De doelwaarde brandstofverbruik (de bovenste grenswaarde van het groene bereik) van de ECO-meter kan
worden gewijzigd.
1. Selecteer “ECO-meter doelwaarde brandstof” op het menuscherm “Configuraties” en druk daarna op de functieschakelaar “F4”.

2.

Het scherm “ECO-meter doelwaarde brandstof” wordt
weergegeven.
In het scherm “ECO-meter doelwaarde brandstof” kunt u
met de functieschakelaars “F1” tot “F4”, “F6” en “F7” de
volgende handelingen uitvoeren.

Functieschakelaar “F1”
Verlaagt de doelwaarde van het brandstofverbruik met 1.

Functieschakelaar “F2”
Verhoogt de doelwaarde van het brandstofverbruik met 1.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de wijziging van de instelling en voert het scherm terug naar het menuscherm “Configuraties”.

Functieschakelaar “F4”
Past de wijziging van de instelling toe en voert terug naar het menuscherm “Configuraties”.

Functieschakelaar “F6”
Verplaatst naar links.
Als u op de eerste letter staat, gaat u naar de laatste letter.

Functieschakelaar “F7”
Verplaatst naar rechts.
Als u op de laatste letter staat, gaat u naar de eerste letter.
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MACHINE-INSTELLINGEN
Op elk element van het menuscherm “Machine-instelling” kunnen instellingen voor de machine uitgevoerd worden.
•

“Brekerinstelling” (indien gemonteerd)

•

“Instelling hulpstuk” (indien gemonteerd)

•

“Timer auto stop station”

BREKERINSTELLING
Voor de machine(s) klaar voor de installatie van de breker kunt u de instelling van de B-modus selecteren uit 5
modellen op het scherm “Brekerinstelling”.
Voor elk model op het scherm “Brekerinstelling” kunt u de naam, weergegeven op de machinemonitor, veranderen.
Voor elk model op het scherm “Brekerinstelling” in de B-modus kunt u het oliedebiet naar de breker regelen op
basis van de werkzaamheid.
Voor machines die geen breker hebben wordt het scherm “Brekerinstelling” niet weergegeven.
1. Kies “Brekerinstelling” in het menuscherm “Machine-instelling” en druk op “F4”.

2.

Het scherm “Brekerinstelling” wordt weergegeven.
Selecteer de juiste instelling die overeenkomt met de
werkzaamheid op het scherm “Brekerinstelling” en druk
vervolgens op de functietoets “F4”.
De instelling van de B-modus wordt veranderd.
In het scherm “Brekerinstelling” is het mogelijk de volgende handelingen te verrichtingen met de knoppen “F1” tot
“F4”, “F6” en “F7”.

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar volgende item (1 lijn lager).
Wanneer de laatste lijn bereikt is, wordt naar de eerste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 lijn hoger).
Wanneer de eerste lijn bereikt is, wordt naar de laatste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de selectie en doet het scherm terugkeren naar het menuscherm “Machine-instelling”.

Functieschakelaar “F4”
Stelt de geselecteerde instelling in op de instelling wanneer modus B is geselecteerd.
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Functieschakelaar “F6”
Verandert het oliedebiet van de geselecteerde brekerinstelling.

Functieschakelaar “F7”
Verandert de naam van de geselecteerde brekerinstelling.

Wijziging van de instelnaam van de breekhamer
Verander de naam van de brekerinstelling na het starten van de motor.
U kunt de naam van elk model voor de brekerinstelling naar keuze veranderen .
Voor de naam kunnen alfabetische letters (van A tot Z), Arabische cijfers (van 0 tot 9) en de symbolen #, +, -,
en / gebruikt worden.
1.

Selecteer de brekerinstelling waarvan u de naam wilt veranderen op het scherm “Brekerinstelling” en druk vervolgens op de functietoets “F7”.

2.

Het scherm “Instelling naam breker” (instelling naam breker) wordt weergegeven.
In het scherm “Instelling naam breker” is het mogelijk de
volgende handelingen te verrichtingen met de knoppen
“F1” tot “F4”, “F6”, “F7” en “F8”.

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar de vorige letter, cijfer of symbool.

Functieschakelaar “F2”
Gaat naar de volgende letter, cijfer of symbool.

Functieschakelaar “F3”
Keert terug naar het scherm voor “Brekerinstelling” zonder de naam te wijzigen.

Functieschakelaar “F4”
Voert de wijziging in en keert terug naar het scherm voor “Brekerinstelling”.

Functieschakelaar “F6”
Gaat naar de linkerletter.
Wanneer u zich op de eerste letter bevindt, gaat u naar de laatste letter.

Functieschakelaar “F7”
Gaat naar de letter uiterst rechts.
Wanneer u zich op de laatste letter bevindt, gaat u naar de eerste letter.

Functieschakelaar “F8”
Als er verkeerde letters zijn, wordt “WISSEN” weergegeven.
Wist alle letters.
Als alle letters gewist zijn, wordt “DEFAULT” weergegeven.
Geeft de oorspronkelijke naam weer.
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De instelling van het oliedebiet van de breker wijzigen (“Inst oliedebietniv. breker”)
U kunt het debiet van elke breker wijzigen met gebruikersspecifieke waarden.
1. Selecteer de brekerinstelling waarvan u het debiet wilt veranderen op het scherm “Brekerinstelling” en druk vervolgens op de functietoets “F6”.

2.

Het scherm “Instelling oliedebietniveau breker”wordt weergegeven.
In het scherm “Inst oliedebietniv. breker” is het mogelijk de
volgende handelingen te verrichtingen met de knoppen
“F3”, “F4”, “F6” en “F7”.

Functieschakelaar “F3”
Gaat terug naar het scherm “Brekerinstelling” zonder het
debiet te veranderen.

Functieschakelaar “F4”
Voert de instelling van het oliedebiet in en doet het scherm
terugkeren naar het scherm “Brekerinstelling”.

Functieschakelaar “F6”
Het oliedebiet met 1 niveau verlagen.

Functieschakelaar “F7”
Het oliedebiet met 1 niveau verhogen.

INSTELLING HULPSTUK
Voor de machine(s) klaar voor de installatie van het hulpstuk kunt u de instelling van de ATT/P- en ATT/E-modaliteiten selecteren uit 5 modellen op het scherm “Instelling hulpstuk”, of u kunt “Geen hulpstuk” instellen.
Voor elk model op het scherm “Instelling hulpstuk” kunt u de naam, weergegeven op de machinemonitor, veranderen.
Voor elk model op het scherm “Instelling hulpstuk” kunt u het oliedebiet naar het hulpstuk regelen op basis van
het geïnstalleerde hulpstuk.
Voor machines zonder hulpstuk wordt het menu “Instelling hulpstuk” niet weergegeven.
1. Kies “Instelling hulpstuk” in het menuscherm “Machine-instelling” en druk op “F4”.
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Het scherm “Instelling hulpstuk” wordt weergegeven.
Selecteer de juiste instelling die overeenkomt met het geinstalleerde hulpstuk op het scherm “Instelling hulpstuk” en
druk vervolgens op de functietoets “F4”.
De instelling van de ATT/P- en ATT/E-modaliteit is veranderd.
In het scherm “Instelling hulpstuk” is het mogelijk de volgende handelingen te verrichtingen met de knoppen “F1”
tot “F4”, “F6” en “F7”.

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar volgende item (1 lijn lager).
Wanneer de laatste lijn bereikt is, wordt naar de eerste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 lijn hoger).
Wanneer de eerste lijn bereikt is, wordt naar de laatste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de selectie en doet het scherm terugkeren naar het menuscherm “Machine-instelling”.

Functieschakelaar “F4”
Wijst de geselecteerde instelling toe aan die van de ATT/P- en ATT/E-modaliteit, of stelt het in op Geen
hulpstuk.

Functieschakelaar “F6”
Verandert het debiet van de geselecteerde hulpstukinstelling.

Functieschakelaar “F7”
Verandert de naam van de geselecteerde hulpstukinstelling.
OPMERKINGEN
Wanneer “Geen hulpstuk” is geselecteerd, wordt de ATT/P- en ATT/E-modaliteit verwijderd van het scherm
“Werkmodus” en u kunt de modaliteit niet selecteren.

Naam hulpstukinstelling wijzigen
Verander de naam van de hulpstukinstelling na het starten van de motor.
U kunt de naam van elk model veranderen voor de hulpstukinstelling zoals u wilt.
Voor de naam kunnen alfabetische letters (van A tot Z), Arabische cijfers (van 0 tot 9) en de symbolen #, +, -,
en / gebruikt worden.
1. Kies een instelling die u wilt wijzigen in het scherm “Instelling hulpstuk” en druk op “F7”.
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Het scherm “Instelling naam hulpstuk” wordt weergegeven.
In het scherm “Instelling naam hulpstuk” is het mogelijk de
volgende handelingen te verrichtingen met de knoppen
“F1” tot “F4”, “F6”, “F7” en “F8”.

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar de vorige letter, cijfer of symbool.

Functieschakelaar “F2”
Gaat naar de volgende letter, cijfer of symbool.

Functieschakelaar “F3”
Keert terug naar het scherm voor “hulpstuk instelling” zonder de naam te wijzigen.

Functieschakelaar “F4”
voert de wijziging in en keert terug naar het scherm voor “hulpstuk instelling”.

Functieschakelaar “F6”
Gaat naar de linkerletter.
Wanneer u zich op de eerste letter bevindt, gaat u naar de laatste letter.

Functieschakelaar “F7”
Gaat naar de letter uiterst rechts.
Wanneer u zich op de laatste letter bevindt, gaat u naar de eerste letter.

Functieschakelaar “F8”
Als er verkeerde letters zijn, wordt “WISSEN” weergegeven.
Wist alle letters.
Als alle letters gewist zijn, wordt “DEFAULT” weergegeven.
Geeft de oorspronkelijke naam weer.
Het is niet mogelijk om de naam voor de instelling “Geen hulpstuk” te wijzigen.

Verandering Instelling “Inst oliedeb.niv 2-wegstuk”
Voor elk hulpstuk kunt u het debiet instellen met gebruikersspecifieke waarden.
1. Selecteer een hulpstukinstelling waarvan u het debiet wilt
veranderen op het scherm “Instelling hulpstuk” en druk
vervolgens op de functietoets “F6”.

2.

Het“Inst oliedeb.niv 2-wegstuk” wordt weergegeven.
In het scherm “Inst oliedeb.niv 2-wegstuk” is het mogelijk
de volgende handelingen te verrichtingen met de knoppen
“F3”, “F4”, “F6” en “F7”.

Functieschakelaar “F3”
Keert terug naar het scherm “Instelling hulpstuk” hulpstuk
zonder het oliedebiet te wijzigen.

Functieschakelaar “F4”
Voert de debietinstelling in en gaat terug naar het scherm
“Instelling hulpstuk”.
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Functieschakelaar “F6”
Het oliedebiet met 1 niveau verlagen.

Functieschakelaar “F7”
Het oliedebiet met 1 niveau verhogen.
Het is niet mogelijk om het oliedebiet voor de instelling “Geen hulpstuk” te wijzigen.

INSTELLEN TIMER AUTOMATISCH STOPPEN VAN LAAG STATIONAIR DRAAIEN
OPMERKING
Wanneer de functie timer van automatische stop is geactiveerd, valt enkel de motor stil en de batterij
loopt voortijdig leeg.
Laat de motor aan het maximale toerental draaien in de P-modus gedurende 15 minuten of langer, en
gebruik vervolgens de functie automatische stop van de motor.
De functie automatische stop legt de motor automatisch stil wanneer de tijd dat de motor stationair draait met de
vergrendelhendel in de VERGRENDEL-stand een vooraf ingestelde tijd overschrijdt.
Deze functie werkt alleen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
•

De motor draait normaal.

•

De vergrendelingshendel staat in de LOCK-stand.

•

De temperatuur van het motorkoelmiddel ligt binnen de standaardwaarden (tussen 60 en 110 °C).

•

De motor wordt niet opgewarmd.

Op het scherm “Timer auto stop station.” selecteert u de tijd waarna de functie automatische stop wordt geactiveerd of “UIT”.

Wijziging van instelling van timer van automatische stop
Wijzig de instelling van de timer van de automatische stop na het starten van de motor.
1. Selecteer “Timer auto stop station.” op het menuscherm
“Machine-instelling” en druk vervolgens op de functietoets
“F4”.

2.

Selecteer de insteltijd op het keuzescherm “Timer auto
stop station.” en druk vervolgens op de functietoets “F4”.
Op het keuzescherm “Timer auto stop station.” kunt u de
volgende handelingen uitvoeren met de functietoetsen van
“F1” tot “F4”.

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar volgende item (1 lijn lager).
Wanneer de laatste lijn bereikt is, wordt naar de eerste lijn
gegaan.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 lijn hoger).
Wanneer de eerste lijn bereikt is, wordt naar de laatste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de selectie en doet het scherm terugkeren naar het menuscherm “Machine-instelling”.
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Functieschakelaar “F4”
Het scherm schakelt over naar het scherm “Timer auto stop station.” voor bevestiging.
OPMERKINGEN

3.

•

Als u “UIT” selecteert, werkt de functie automatische stop niet.

•

U kunt geen tijd selecteren die langer is dan de tijd die wordt gespecificeerd in het onderhoudsmenu.

Het scherm “Timer auto stop station.” voor bevestiging
wordt weergegeven.
Druk op de functietoets “F4” op het scherm “Timer auto
stop station.” voor bevestiging.
Als u op de functietoets “F3” drukt, schakelt het scherm terug over naar het keuzescherm “Timer auto stop station.”.

4.

Het scherm “Timer auto stop station.” geeft aan dat de instelling volledig uitgevoerd is.
Als u op de functietoets “F4” op het scherm “Timer auto
stop station.” drukt na de uitvoering van de instelling, schakelt het scherm terug over naar het menuscherm “Machine-instelling”.

Wanneer de tijd voor het stationair draaien nog maar 30
seconden bedraagt voordat de vooraf ingestelde tijd verstrijkt, wordt op de machinemonitor het standaardscherm
weergegeven en vervolgens het aftelscherm, en het begeleidend pictogram rechts onder licht geel op.
Als u op de functietoets “F4” drukt, schakelt het scherm
over naar het keuzescherm “Timer auto stop station.” zodat u de status kunt controleren.

Wanneer de vergrendelhendel in de VRIJE stand staat
zoals aangegeven op het scherm, valt het aftellen stil en
het standaardscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Wanneer het aftellen doorgaat en 0 bereikt, valt de motor
stil en het begeleidend pictogram rechts onder wordt rood.

Als u op de functietoets “F4” drukt, schakelt het scherm
over naar het scherm “Stoppen autom. laag stationair”.
6.

Schakel alle onnodige schakelaars uit volgens de instructies op het scherm.
OPMERKINGEN
Met de functie automatische stop wordt enkel de motor
stilgelegd.
De machinemonitor, de inverter, enz., alle elektrische componenten, met inbegrip van lampen, ruitenwissers, radio,
behouden de status die ze hebben voordat de motor wordt
stilgelegd.

7.

Zet de startschakelaar in de OFF-stand.
Dat voorkomt dat de accu leegloopt.

8.

Wanneer u de motor herstart, zet u de startschakelaar in de gebruikelijke stand.

REGENERATIE NABEHANDELINGSINRICHTINGEN
Elk punt van het menuscherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” is voor het instellen en bedienen van de regeneratie
nabehandelingsinrichtingen.

INSTELLING ONDERHOUDSSCHERM
Op elk item van het menuscherm “Onderhoud” kan de aan onderhoud gerelateerde notificatie worden weergegeven en ingesteld.
De items op de onderhoudsweergave zijn als volgt.
a

b

Luchtfilter reinigen of vervangen

-

Koelvloeistof verversen

-

Brandstofvoorfilter vervangen

500

Motorolie verversen

500

Motoroliefilter vervangen

500

Hydraulische olietankontluchter vervangen

500

Brandstofhoofdfilter vervangen

500
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a

b

Hydrauliekoliefilter vervangen

1000

Olie huis eindaandrijving verversen

1000

Hydraulische olie verversen

2000

KDPF reinigen

6000

a: Onderhoudspunten
b: Standaardinstellingen onderhoudsinterval (u)
c: Resterende tijd tot onderhoud (h)
OPMERKINGEN
Wanneer u de resterende tijd tot het onderhoud reset, houdt u de functieschakelaar “F4” ten minste 1,5 seconde
ingedrukt. Als de functieschakelaar “F4” niet lang genoeg wordt ingedrukt, is weliswaar het klikkende geluid van
de functieschakelaar te horen, maar schakelt het scherm niet over naar het scherm “Resetten resttijd tot onderhoud”.
•

Als gedurende 30 seconden geen schakelaar wordt ingedrukt in het scherm “Onderhoud”, keert het scherm
automatisch terug naar het standaardscherm.

•

Als de waarschuwingslamp onderhoudstijd in het standaardscherm oplicht, drukt u op de functieschakelaar
“F4” in het standaardscherm: het menuscherm “Onderhoud” wordt weergegeven.

•

Als in het menuscherm “Onderhoud” de resterende duur tot het onderhoud minder dan 30 uur (initieel ingestelde waarde) bedraagt, wordt de resterende tijd (c) geel weergegeven. Als de resterende tijd tot aan het
onderhoud 0 uur of minder is, wordt de weergave van de resterende tijd (c) rood weergegeven.

•

Als u de instelling voor het onderhoudsinterval of de meldingsduur voor het onderhoud (initiële instelling: 30
uur) wilt wijzigen, neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.

Bedieningen op het scherm Resetten resttijd tot onderhoud
Reset de resttijd tot het onderhoud na het starten van de motor.
1. Selecteer het item om naar het menuscherm “Onderhoud”
terug te keren.
2. Druk de functieschakelaar “F4” 1,5 seconden of langer in.

3.

Het scherm “Resetten resttijd tot onderhoud” wordt weergegeven.
Druk op de functieschakelaar “F4” in het scherm “Resetten
resttijd tot onderhoud”.
Het scherm schakelt over naar het herbevestigingsscherm.
OPMERKINGEN
•

Wanneer u de reset wilt annuleren, drukt u op de functieschakelaar “F3”.
Het scherm keert terug naar het scherm “Onderhoud”.

•

In het scherm “Resetten resttijd tot onderhoud” schakelt het scherm automatisch naar het scherm “Onderhoud” als gedurende meer dan 30 seconden geen
schakelaar wordt bediend.
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Druk op functieschakelaar “F4” in het herbevestigingsscherm.
De resterende tijd wordt weergegeven en het scherm keert
terug naar het scherm “Onderhoud”.
OPMERKINGEN
•

Wanneer u de reset wilt annuleren, drukt u op de functieschakelaar “F3”.
Het scherm keert terug naar het scherm “Onderhoud”.

•

In het scherm “Resetten resttijd tot onderhoud” schakelt het scherm automatisch naar het scherm “Onderhoud” als gedurende meer dan 30 seconden geen
schakelaar wordt bediend.

MONITORINSTELLINGEN
In elk item van het menuscherm “Monitorinstelling” kunt u instellingen van de monitor verrichten.
•

“Schermaanpassing”

•

“Regeling van de klok”

•

“Taal”

SCHERMREGELING
Stel het scherm af na het starten van de motor.
Gebruik het menu “Schermaanpassing” om de helderheid van het scherm te regelen.
1. Kies “Schermaanpassing” in het menuscherm “Monitorinstelling” en druk op “F4”.

2.

Regel de helderheid van het beeldscherm met de functietoetsen “F3”, “F4”, “F6”, “F7” en “F8”.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de wijziging van de helderheid van het scherm.
Het scherm keert terug naar het menuscherm “Monitorinstelling”.

Functieschakelaar “F4”
Past de wijziging van de helderheid van het scherm toe.
Het scherm keert terug naar het menuscherm “Monitorinstelling”.

Functieschakelaar “F6”
Verplaatst de gradatie naar links met één niveau.
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Functieschakelaar “F7”
Verplaatst de gradatie naar rechts met één niveau.

Functieschakelaar “F8”
Stelt een aangepaste waarde weer in op de initiële waarde
OPMERKINGEN
•

De helderheid van het beeldscherm kan aangepast worden (nachtmodus) als de lichtschakelaar is geplaatst op NACHT en het scherm is aangepast.

•

De helderheid van het beeldscherm kan aangepast worden (dagmodus) als de lichtschakelaar is geplaatst op DAG en het scherm is aangepast.

KLOK INSTELLEN
Het menuscherm “Klok instellen” wordt gebruikt om de instelling van de klok die in het standaardscherm wordt
weergegeven te wijzigen.
1. Selecteer “Klok instellen” op het menuscherm “Monitorinstelling” en druk daarna op de functieschakelaar “F4”.

2.

Het scherm “Klok instellen” wordt weergegeven.
De volgende 5 items zijn gerelateerd aan “Klok instellen”.
•

“GPS-synchronisatie”

•

“Kalender”

•

“Tijd”

•

“12u/24u-modus”

•

“Zomeruur”

In het menuscherm “Klok instellen” kunt u met de functieschakelaars “F1” tot “F4” de volgende handelingen uitvoeren.

Functieschakelaar “F1”
gaat naar het volgende item (1 regel lager).
Als u op de laatste regel bent, gaat deze naar de eerste regel.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 regel hoger).
Als u op de eerste regel bent, gaat u naar de laatste regel.

Functieschakelaar “F3”
Voert het scherm terug naar het menuscherm “Monitorinstellingen”.

Functieschakelaar “F4”
Weergave van het scherm met instellingen voor het geselecteerde item.
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OPMERKINGEN
•

“Kalender” en “Tijd” moeten opnieuw worden ingesteld, aangezien deze na een langdurige opslag zijn
gereset.

•

Als “GPS-synchronisatie” op “ON” (Aan) staat, worden 2 items van “Kalender” en “Tijd” automatisch
opnieuw ingesteld.

GPS-SYNCHRONISATIE INSTELLEN
Stel de GPS synchronisatie in na het starten van de motor.
Voor machines met KOMTRAX kan de automatische instelling van de datum en tijd van de machinemonitor
worden geconfigureerd volgens de klok van de GPS op het scherm “GPS-synchronisatie”.
1. Selecteer “GPS-synchronisatie” op het menuscherm “Instelling klok” en druk daarna op de functieschakelaar “F4”.

2.

Het scherm “GPS-synchronisatie” wordt weergegeven.

“ON” (Aan)
Datum en tijd op de machinemonitor worden automatisch
ingesteld volgens de klok van de GPS.

“OFF” (Uit)
Datum en tijd op de machinemonitor worden niet gesynchroniseerd met de klok van de GPS.
Handmatige instelling vereist.
In het scherm “GPS-synchronisatie” kunt u met de functieschakelaars “F1” tot “F4” de volgende handelingen uitvoeren.

Functieschakelaar “F1”
gaat naar het volgende item (1 regel lager).
Als u op de laatste regel bent, gaat deze naar de eerste regel.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 regel hoger).
Als u op de eerste regel bent, gaat u naar de laatste regel.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de geselecteerde instelling en brengt het scherm terug naar het menuscherm “Klok instellen”.

Functieschakelaar “F4”
Wijst de geselecteerde instelling toe en brengt het scherm terug naar het menuscherm “Klok instellen”.
OPMERKINGEN
•

Als de machine in een omgeving is waar GPS-signalen niet kunnen worden ontvangen, bijvoorbeeld in
een gebouw, werkt de automatische instelling eventueel niet.

•

Als “GPS-synchronisatie” op “ON” (Aan) staat, kunnen de items van “Kalender” en “Tijd” niet worden
geselecteerd.

KALENDER INSTELLEN
Stel de kalender in na het starten van de motor.
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De datum van de machinemonitor kan worden ingesteld op het scherm “Kalender”.
OPMERKINGEN
Zolang “GPS-synchronisatie” op “ON” (Aan) staat, is het item in “Kalender” niet selecteerbaar.
1.

Selecteer “Kalender” op het menuscherm “Instelling klok”
en druk daarna op de functieschakelaar “F4”.

2.

Het scherm “Kalender” wordt weergegeven.
Wijzig de datum van de kalender aan de hand van de volgende procedure.
U kunt het geel weergegeven cijfer wijzigen.

Functieschakelaar “F1”
Het nummer met 1 verlagen.

Functieschakelaar “F2”
Het nummer met 1 verhogen.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de wijziging van de datum en voert het scherm terug naar het scherm “Klok instellen”.

Functieschakelaar “F4”
Past de wijziging van de datum toe en voert het scherm terug naar het scherm “Klok instellen”.

Functieschakelaar “F6”
Verplaatst naar de weergave links.
Als u zich in de weergave van het jaar bevindt, verplaatst deze naar de weergave van de datum.

Functieschakelaar “F7”
Verplaatst naar de weergave rechts.
Als u zich in de weergave van de datum bevindt, verplaatst deze naar de weergave van het jaar.

TIJDINSTELLING
Stel de tijdinstelling in na het starten van de motor.
De tijd van de machinemonitor kan worden ingesteld op het scherm “Tijd”.
OPMERKINGEN
Zolang “GPS-synchronisatie” op “ON” (Aan) staat, is het item in “Tijd” niet selecteerbaar.
1. Selecteer “Tijd” op het menuscherm “Instelling klok” en
druk daarna op de functieschakelaar “F4”.
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Het scherm “Tijd” wordt weergegeven.
Wijzig de tijd aan de hand van de volgende procedure.
U kunt het geel weergegeven cijfer wijzigen.

Functieschakelaar “F1”
Het nummer met 1 verlagen.

Functieschakelaar “F2”
Het nummer met 1 verhogen.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de wijziging van de datum en voert het scherm
terug naar het menuscherm “Klok instellen”.

Functieschakelaar “F4”
Past de wijziging van de datum toe en voert het scherm terug naar het menuscherm “Klok instellen”.

Functieschakelaar “F6”
Verplaatst naar de blauwe weergave.

Functieschakelaar “F7”
Verplaatst naar de blauwe weergave.

SWITCHEN TUSSEN WEERGAVEMODUS 12 U / 24 U
Start de motor en stel de instelling 12u/24u-modus in.
In het scherm “12u/24u-modus” kunt u de weergavewijze van de klok instellen.
1. Kies “12u/24u-modus” in het menuscherm “Instellen klok”
en druk op “F4”.

2.

Het scherm “12u/24u-modus” wordt weergegeven.

“24h”
De klok wordt weergegeven in de 24u-modus.

“12h”
De klok wordt weergegeven in de 12u-modus met am of
pm.
Wijzig de weergave van het uur als volgt.

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar volgende item (1 lijn lager).
Wanneer de laatste lijn bereikt is, wordt naar de eerste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 lijn hoger).
Wanneer de eerste lijn bereikt is, wordt naar de laatste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de geselecteerde instelling. Het scherm keert terug naar het menuscherm “Instelling klok”.
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Functieschakelaar “F4”
Annuleert de geselecteerde instelling. Het scherm keert terug naar het menuscherm “Instelling klok”.

INSTELLING ZOMERTIJD
Voer de instelling van de zomertijd uit na het starten van de motor.
Op het scherm “Zomeruur” kunt u de klok 1 uur vooruit zetten.
1. Kies “Zomeruur” in het menuscherm “Instellen klok” en
druk op “F4”.

2.

Het scherm “Zomeruur” wordt weergegeven.

“ON”
De klok geeft de zomertijd weer.
De tijd is 1 uur vooruit gezet.

“OFF”
De klok geeft de normale tijd weer.
Wijzig de weergave van het uur als volgt.

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar volgende item (1 lijn lager).
Wanneer de laatste lijn bereikt is, wordt naar de eerste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 lijn hoger).
Wanneer de eerste lijn bereikt is, wordt naar de laatste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F3”
Annuleert de geselecteerde instelling. Het scherm keert terug naar het menuscherm “Instelling klok”.

Functieschakelaar “F4”
Annuleert de geselecteerde instelling. Het scherm keert terug naar het menuscherm “Instelling klok”.
OPMERKINGEN
Zomertijd betekent dat de klok een uur vooruit wordt gezet om te genieten van het feit dat in de zomer de
zon vroeg opkomt.

TAALINSTELLINGEN
Stel de taal in na het starten van de motor.
In het menu “Taal” kan de taal worden geselecteerd die op het monitordisplay wordt gebruikt.
De talen die u kunt selecteren zijn de volgende.
Japans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Zweeds, Nederlands, Deens, Noors, Fins, IJslands,
Tsjechisch, Hongaars, Pools, Slowaaks, Sloveens, Ests, Lets, Litouws, Bulgaars, Grieks, Roemeens, Kroatisch,
Turkije en Servisch
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1.

Kies “Taal” in het menuscherm “Monitorinstelling” en druk
op “F4”.

2.

Het scherm “Taal ”wordt weergegeven.
Selecteer de weer te geven taal en druk dan op de functietoets “F4”.
De taal die moet worden weergegeven op de machinemonitor is veranderd.
In het scherm “Taal” zijn de mogelijke handelingen mogelijk met de knoppen “F1” tot “F4”.

Functieschakelaar “F1”
Gaat naar volgende item (1 lijn lager).
Wanneer de laatste lijn bereikt is, wordt naar de eerste lijn
op de volgende pagina gegaan.

Functieschakelaar “F2”
gaat naar het vorige item (1 lijn hoger).
Wanneer de eerste lijn bereikt is, wordt naar de laatste lijn gegaan.

Functieschakelaar “F3”
Wist de geselecteerde instelling en gaat terug naar het menuscherm “Monitorinstelling”.

Functieschakelaar “F4”
Bevestigt de geselecteerde instelling en gaat terug naar het menuscherm “Monitorinstelling”.

BERICHTENWEERGAVE
Bij machines met KOMTRAX, als meldingcontrolelamp op het
standaardscherm brandt, kunt u berichten van uw Komatsudealer op het mailscherm bekijken door op de functieschakelaar “F4” te drukken.

Bericht wordt als volgt gekenmerkt volgens de verlichtingsstatus van de berichtweergave.
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Gaat groen branden
er is een ongelezen bericht.

Gaat blauw branden
er is een gelezen bericht dat niet werd beantwoord.

OFF (Uit)
Er is geen bericht.
OPMERKINGEN
•

Als de berichtweergave blauw gaat branden, betekent dit
dat een gelezen bericht van uw Komatsu-dealer nog niet is
beantwoord. Beantwoord het bericht in overeenstemming
met de antwoordmethode die hieronder wordt uitgelegd:

•

Als de startschakelaar op OFF (Uit) wordt gezet als er een
ongelezen bericht is, verschijnt het bericht op het eindscherm, en als de monitor de volgende keer wordt gestart,
wisselt het bericht naar status gelezen (de berichtweergave: gaat blauw branden).

•

Het bericht wordt na een bepaalde tijd gewist of door een
nieuwe melding overschreven.

BERICHT LEZEN
1.

Druk op de functieschakelaar “F4” wanneer het controlelampje op het standaardscherm gaat branden.
Het scherm schakelt over naar het scherm van het berichtbevestigingsmenu.
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Op het berichtbevestigingsscherm kunt u het binnengekomen bericht lezen.
Beantwoord het bericht als het bericht beantwoord moet
worden.

Functieschakelaar “F1”
Het bericht scrolt omlaag.

Functieschakelaar “F2”
Het bericht scrolt omhoog.

Functieschakelaar “F3”
Ga terug naar het standaardscherm.

Functieschakelaar “F4”
Verplaatst naar het scherm voor het beantwoorden van het bericht als het bericht beantwoord moet worden.

Functieschakelaar “F6”
gaat naar het linker menu.

Functieschakelaar “F7”
Verplaatst naar het uiterst linkse menu.

BERICHT BEANTWOORDEN
1.

Druk op de functietoets “F4” als een bericht om reactie
vraagt. In dit geval schakelt het scherm over naar het
scherm waarop u kunt reageren.

2.

Voer in het scherm voor de reactie op het bericht het nummer van het geselecteerde item in als een inputwaarde.
Het nummer van het geselecteerde item wordt geschreven
op punt (1) van de tekst van de melding in het berichtbevestiging menuscherm.

Functieschakelaar “F1”
Verlaagt de inputwaarde met stappen van 1.

Functieschakelaar “F2”
Verhoogt de inputwaarde met stappen van 1.

Functieschakelaar “F3”
Wist de inputwaarde en keert terug naar het berichtbevestiging menuscherm.

Functieschakelaar “F4”
Bevestigt de inputwaarde. Het scherm schakelt over naar
het berichtverzending menuscherm.
3.

Druk opnieuw op de functietoets “F4” als in het berichtreactie menuscherm “Numerieke invoer verzenden?” weergegeven wordt. De inputwaarde wordt nu verzonden.
Druk op de functietoets “F3” wanneer “Numerieke invoer
verzenden?” weergegeven wordt. De inputwaarde van het
geselecteerde item wordt gewist en het scherm keert terug
naar het inputscherm van het berichtreactie menuscherm.
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SCHAKELAARS

RKA68060

(1) Schakelaar ruitenwissers
(2) Keuzeschakelaar rijsnelheid

(12) Proportionele schakelaar 2e hulpstuklijn (indien
aanwezig)

(3) Temperatuurregelaar (*)

(13) Niet gebruikt

(4) Keuzeschakelaar luchtdebiet (*)

(14) Claxon

(5) Airconditionerschakelaar (*)

(15) Proportionele schakelaar 1e hulpstuklijn

(6) Brandstofregelingsschijf

(16) Bedieningsschakelaar breker

(7) Lichtschakelaar

(17) Schakelaar cabineverlichting

(8) Startschakelaar

(18) Tweede aanzetschakelaar pomp

(9) Activeringsschakelaar snelkoppeling (indien aanwezig)

(19) Schakelaar voor automatische ontgrendeling vergrendelingshendel

(10) Schakelaar zwaailicht (indien aanwezig)

(20) Tweede schakelaar voor motoruitschakeling

(11) Snelkoppelingschakelaar (indien aanwezig)
(*) Zie “GEBRUIK AIRCONDITIONER” voor een verklaring van de werking van deze schakelaars.
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STARTSCHAKELAAR
De startschakelaar wordt gebruikt om de motor te starten of te
stoppen.

(A) OFF-stand
De elektrische stroom naar de elektrische installatie is onderbroken en de motor stopt.
De startsleutel kan aangebracht of verwijderd worden.

(B) ON-stand
Elektrische stroom stroomt door de laad- en verlichtingscircuits.
Houd de startsleutel op ON (B) terwijl de motor loopt.
Deze machine is voorzien van een automatische motorvoorwarmingssysteem dat de voorverwarming van de
motor automatisch inschakelt.
De automatische voorverwarming wordt gestart en het voorverwarmingslampje gaat branden wanneer de startsleutel wordt gedraaid op ON (B).

(C) START-stand
Dit is de stand om de motor te starten.
Houd de startsleutel tijdens het starten van de motor op START (C). Laat de sleutel onmiddellijk los nadat de
motor is gestart.
De startsleutel keert automatisch terug naar ON (B).
OPMERKINGEN
•

Tijdens het starten van de motor kan de accuspannning plots dalen door de omgevingstemperatuur of door
de staat van de accu, en de machinemonitor kan mogelijk opnieuw starten, maar dat is geen afwijking.

•

Als de vergrendelingshendel niet in de positie LOCK (L)
staat, zal de motor niet starten.
Controleer of de hendel in de positie LOCK (L) staat wanneer u de startschakelaar wilt bedienen.

SCHIJF BRANDSTOFREGELING
De brandstofregelingschijf wordt gebruikt om het toerental en
het motorvermogen te regelen.

(a) Laag stationair toerental (MIN)
De stand wanneer de draaiknop volledig naar links is gedraaid.

(b) Hoog stationair toerental (MAX)
De stand wanneer de draaiknop volledig naar rechts is gedraaid.
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PROPORTIONELE SCHAKELAAR VAN DE LEIDING VAN HET 1e AANBOUWDEEL
De proportionele schakelaar van het 1e aanbouwdeel wordt
gebruikt om het accessoire te bedienen.
Voor het gebruik van de proportionele schakelaar van het 1e
aanbouwdeel, zie “HULPSTUKKEN EN OPTIES”.

PROPORTIONELE SCHAKELAAR 2E HULPSTUKLIJN
De proportionele schakelaar van de 2e hulpstuklijn wordt gebruikt voor de bediening van het hulpstuk.
Voor het gebruik van deze schakelaar, zie HULPSTUKKEN EN
OPTIES “PROPORTIONELE SCHAKELAAR 2E HULPSTUKLIJN”.

SCHAKELAAR BEDIENING BREEKHAMER
De schakelaar voor de regeling van de breekhamer wordt gebruikt om de breekhamer te gebruiken.
Voor het gebruik van deze schakelaar, zie “HULPSTUKKEN
EN OPTIES”.

LAMPSCHAKELAAR
De lampschakelaar wordt gebruikt om de werklamp en de monitorverlichting in te schakelen.

(a) Nachtstand
De lampen branden en verlichting van de monitors wordt ingesteld op nachtmodus

(b) Dagstand
De lampen branden en verlichting van de monitors wordt ingesteld op dagmodus

(c) UIT-stand
Lampen doven.
(De monitorverlichting is ingesteld op dagmodus.)
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SCHAKELAAR AKOESTISCH ALARM
Als u op de claxonschakelaar drukt, gaat het claxon af.
De claxonschakelaar bevindt bovenop de rechterbedieningshendel van de werkuitrustingen.

KEUZESCHAKELAAR RIJSNELHEID
k

WAARSCHUWING

•

Wanneer u met de machine op of van een oplegger rijdt, rijdt u altijd op lage snelheid (zet de snelheid in op Lo) en gebruikt u tijdens het rijden nooit de keuzeschakelaar van de rijsnelheid.

•

Indien tijdens het rijden wordt omgeschakeld van hoge naar lage snelheid en omgekeerd, kan de
machine naar één zijde trekken, zelfs wanneer ze in een rechte lijn reed.
Breng de machine tot stilstand vóór u de rijmodus verandert.

Stel de rijmodus in na het starten van de motor.
De keuzeschakelaar voor de rijsnelheid wordt gebruikt om de
rijmodus te kiezen.

Weergave Lo
Lage rijsnelheid

Weergave Hi
Hoge rijsnelheid

De rijsnelheid wordt automatisch ingesteld op de lage rijsnelheid (Lo) wanneer de sleutel in de startschakelaar op ON wordt
gedraaid.
Telkens als de keuzeschakelaar voor de rijsnelheid ingedrukt
wordt, verandert de rijsnelheid herhaaldelijk als volgt: Lo → Hi
→ Lo.
Controleer de instelling van de rijsnelheid op het rijsnelheiddisplay op de machinemonitor.
Als tijdens het rijden op hoge rijsnelheid (Hi) de aandrijfkracht
nodig is op zacht terrein of op een helling, schakelt de rijsnelheid automatisch over naar de lage rijsnelheid (lo), ondanks
dat de hoge rijsnelheid (Hi) op het rijsnelheiddisplay wordt weergegeven.

RUITENWISSERSCHAKELAAR

k

OPGELET

•

Houd hem niet langer dan 10 seconden ingedrukt op de stand voor het spuiten van de ruitensproeiervloeistof

•

Druk hem niet in op de stand voor het spuiten van de ruitensproeiervloeistof als het ruitensproeiervloeistofreservoir leeg is.
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De ruitenwisserschakelaar activeert de ruitenwisser op de voorruit.

(A) Stop-stand
De ruitenwisser stopt.

(b) Stand ruitenwisser en -sproeier
De ruitenwisser werkt.

Het sproeien van de ruitensproeiervloeistof en het wissen worden tegelijkertijd verricht wanneer de stand ruitensproeier en wisser (b) ingedrukt wordt terwijl de wisser werkt.
Als de ruitenwisserschakelaar losgelaten wordt, keert deze terug naar de stand ruitenwisser en -sproeier. Het sproeien van
de ruitensproeiervloeistof wordt onderbroken en uitsluitend de
ruitenwisser werkt.

SCHAKELAAR CABINEVERLICHTING
OPMERKING
Als de ruimtelamp blijft branden, kunnen de accu's leeglopen. Draai de schakelaar altijd in de stand OFF
na gebruik van de ruimtelamp.
Gebruik de lichtschakelaar van de kamer om het licht aan te
doen.
De ruimtelamp gaat niet branden wanneer de startsleutel op
OFF wordt gedraaid.

(a), (b) Positie ON
Licht aan

(c) UIT-stand
OFF

TWEEDE AANZETSCHAKELAAR POMP
OPMERKING
•

Gebruik de tweede aanzetschakelaar van de pomp uitsluitend in noodgevallen. Verhelp het probleem zo snel mogelijk.

•

Als de tweede aanzetschakelaar van de pomp onbedoeld in de stand “Nood” wordt geplaatst terwijl de
machine normaal werkt, wordt “L03” op de machinemonitor weergegeven.
Wanneer tijdens de werking “L03” wordt weergegeven
drukt u op de functieschakelaar “F3” op de machinemonitor en controleert u of de optredende foutcode
een van de hydraulisch systeemfouten “DXA8KB” en
“DXA8KA” bevat. Verhelp de fout zo spoedig mogelijk
als er sprake is van een hydraulisch systeemfout.
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Controleer of de tweede aanzetschakelaar van de pomp in de
“NORMALE” stand (b) is geplaatst. Plaats de schakelaar terug
in de “NORMALE” stand (b) als dit niet het geval is.
Als de optredende foutcode een van de hydraulisch systeemfouten “DXA8KB” of “DXA8KA” bevat, kunt u de tweede aanzetschakelaar van de pomp gebruiken om het werktuig of de
machine tijdelijk te bedienen door de schakelaar in de stand
NOOD (a) te plaatsen.

(a) NOOD
Bij problemen (schakelaar in de hoge stand)

(b) NORMAAL
Indien normaal (schakelaar in onderste positie)

SCHAKELAAR ZWAAILICHT
(indien gemonteerd)
De schakelaar van de draailamp wordt gebruikt om de gele
draailamp boven op de cabine aan te zetten.

(a) ON
Licht aan

(b) OFF
OFF

RKA48350

SCHAKELAAR VOOR AUTOMATISCH ONTGRENDELEN VERGRENDELINGSHENDEL
OPMERKING
De schakelaar voor het automatisch ontgrendelen van de vergrendelingshendel wordt gebruikt om het
automatisch vergrendelen van de vergrendelingshendel uit te schakelen en de bewerkingen van het
werktuig en de machine tijdelijk mogelijk te maken, wanneer de automatische vergrendeling van de vergrendelingshendel abnormaal functioneert.
Gebruik deze schakelaar alleen wanneer de machine of werkende machine tijdelijk in beweging moet
worden gezet in een uitzonderlijke noodsituatie. Verhelp het probleem zo snel mogelijk.
Als de automatische vergrendeling van de vergrendelingshendel abnormaal functioneert, terwijl de vergrendelingshendel normaal wordt ontgrendeld onder de voorwaarde dat de bedieningshendel of de rijhendel van het
werktuig in de NEUTRALE stand staat, wordt deze functie per ongeluk aangedreven en bestaat de mogelijkheid
dat de machine of het werktuig niet beweegt.
De machine of het werktuig kan tijdelijk worden bediend door
de schakelaar voor de automatische ontgrendeling van de vergrendelingshendel in ontgrendelde stand (a) te zetten.

(a) ONTGRENDELD
Bij problemen (schakelaar in de hoge stand)

(b) NORMAAL
Indien normaal (schakelaar in onderste positie)
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Wanneer de schakelaar voor het automatisch ontgrendelen van
de vergrendelingshendel in de ONTGRENDELDE stand (a)
staat, licht het controlelampje voor de automatische ontgrendeling van de vergrendelingshendel op.
Nadat de machine of het werktuig tijdelijk in beweging is gezet
door deze schakelaar te bedienen, legt u de motor stil, zet u de
schakelaar opnieuw in de NORMALE stand (b) en vraagt u uw
Komatsu-dealer vervolgens om een herstelling uit te voeren.

TWEEDE SCHAKELAAR VOOR MOTORUITSCHAKELING
OPMERKING
De tweede schakelaar voor motoruitschakeling wordt gebruikt om de motor stil te leggen wanneer de
startschakelaar in de OFF-stand geplaatst wordt maar de motor niet stopt.
•

Gebruik de tweede schakelaar voor motoruitschakeling alleen in nood.
Vraag zo vlug mogelijk om het probleem te verhelpen.

•

Als de tweede schakelaar voor motoruitschakeling per vergissing in de stand “STOP MOTOR” geplaatst wordt terwijl de machine normaal werkt, wordt op de machinemonitor “Tweede schakelaar
motor-” weergegeven.
Als op de machinemonitor “Tweede schakelaar motor-” weergegeven wordt, controleert u of het
klepje van de schakelaar gesloten is en de schakelaar zich in de “NORMALE” stand bevindt. Indien
niet zet u hem in de “NORMALE”stand.

1.

Hef de afdekplaat (1) en open het.

2.

Draai de secundaire schakelaar voor motorstop op “MOTORSTOP” (a) en de motor valt stilt.

(a) STOP MOTOR
Bij problemen (schakelaar in de hoge stand)

(b) NORMALE
Bij normale werking (schakelaar in de lage stand)

•

Wanneer deksel (1) gesloten is, keert de schakelaar automatisch terug naar de “NORMALE” stand (b).
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Wanneer de startschakelaar in de AAN-stand wordt
gezet als de secundaire schakelaar voor motorstop op
“MOTORSTOP” stand (a) staat, wordt “Tweede schakelaar motorstop in werking” weergegeven op de machinemonitor.
Als dit scherm weergegeven wordt, zet u de tweede
schakelaar voor motoruitschakeling terug in de “NORMALE” stand (b).

SNELKOPPELINGSCHAKELAARS
Bedien de schakelaars op de linkerconsole en de linker bedieningshendel tegelijkertijd om het snelkoppelingcircuit te bedienen.
Zie HULPSTUKKEN EN OPTIES, “GEBRUIK VAN DE SNELKOPPELING” voor een verklaring van de werking
van deze schakelaars.

BEDIENINGSHENDELS EN PEDALEN

RKA68070

(1) Vergrendelingshendel

(4) Afscherming zwenkvergrendeling

(2) Linker werktuigbedieningshendel

(5) Bedieningspedaal giekzwenking

(3) Bedieningspedaal 2-delige giek (indien aanwezig)

(6) Rechter bedieningshendel werktuig

(3) Rijhendel (met pedaal)

(7) Bladbedieningshendel
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VERGRENDELINGSHENDEL

k

WAARSCHUWING

•

Wanneer u de bestuurdersstoel verlaat, moet u de vergrendelingshendel stevig in de LOCK-stand
zetten.
Als de vergrendelingshendel niet in de LOCK-stand staat en de bedieningshendels en -pedalen per
ongeluk worden aangeraakt, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

•

Controleer altijd of de vergrendelingshendel in de LOCK-stand staat.

•

Wanneer de vergrendelingshendel wordt opgetrokken of ingedrukt, moet u oppassen dat u de bedieningshendel van het werktuig niet raakt.

•

Alvorens de vergrendelingshendel in de VRIJE stand te zetten, zorgt u ervoor dat alle bedieningshendels en -pedalen in de NEUTRALE stand staan.
Als een van die hendels of pedalen niet in de NEUTRALE stand staat, kan het werktuig of de machine zich plots in beweging zetten. Dat kan ernstige lichamelijke letsels of de dood tot gevolg hebben.

De vergrendelingshendel is een voorziening waarmee de bedieningshendels voor het werktuig, de zwenkinrichting, het rijsysteem en het hulpstuk kunnen worden vergrendeld.
De hendelsteun klapt omhoog en vergrendelt wanneer u aan
de vergrendelingshendel trekt.

(L) LOCK-stand
Zelfs wanneer een willekeurige bedieningshendel of -pedaal
bediend worden beweegt de machine niet.

(F) FREE-stand
De bestuurder kan de machine bedienen door gebruik te maken van de bedieningshendels en -pedalen.
RKA63200

Automatische vergrendeling van de vergrendelingshendel
k

WAARSCHUWING

•

De automatische vergrendeling van de vergrendelingshendel helpt de bestuurder bij het beoordelen, om per ongeluk veroorzaakte schade te beperken. Deze functie brengt het werktuig of de machine niet in elke situatie tot stilstand.

•

Zelfs als de automatische vergrendeling van de vergrendelingshendel werkt, bestaat de mogelijkheid dat het werktuig of de machine niet onmiddellijk stopt of pas stopt na een bepaalde afstand te
hebben afgelegd.
De mogelijkheid bestaat dat de automatische vergrendeling van de vergrendelingshendel in de volgende gevallen niet werkt. Reken er dus niet te veel op.

•

•

Wanneer de hydrauliekolietemperatuur laag is

•

Wanneer de viscositeit van de gebruikte hydrauliekolie hoger is dan die van de originele hydrauliekoliën die Komatsu aanbeveelt

•

Wanneer het systeem een probleem vertoont

Alvorens de vergrendelingshendel in de VRIJE stand te zetten, zorgt u ervoor dat alle bedieningshendels en -pedalen in de NEUTRALE stand staan.
Als een van die hendels of pedalen niet in de NEUTRALE stand staat, kan het werktuig of de machine zich plots in beweging zetten. Dat kan ernstige lichamelijke letsels of de dood tot gevolg hebben.

De automatische vergrendeling van de vergrendelingshendel zet de vergrendelingshendel automatisch in de
vergrendelde stand om te voorkomen dat het werktuig of de machine onverwachts wordt bediend, wanneer de
vergrendelingshendel is geplaatst in de VRIJE stand en de bedieningshendel of de rijhendel van het werktuig
wordt bediend.
WNLAM00180
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Wanneer de automatische vergrendelfunctie van de vergrendelingshendel werkt, worden de handelingen van
het werktuig, de zwenkinrichting, het rijsysteem en het hulpstuk automatisch vergrendeld. Zelfs wanneer een
willekeurige bedieningshendel of -pedaal bediend worden beweegt de machine niet terwijl de vergrendelingshendel in de VRIJE stand staat.
Het display wordt weergegeven en het begeleidingspictogram
rechts onderaan licht rood weergegeven terwijl de automatische vergrendelfunctie van de vergrendelingshendel wordt ingeschakeld.
Het scherm schakelt over naar het scherm “Automatische vergrendeling vergrendelingshendel” en u kunt de status controleren wanneer u op de functieschakelaar “F4” drukt.

Het scherm keert terug naar het pop-upscherm wanneer u op
de functieschakelaar “F3” op het scherm “Automatische vergrendeling vergrendelingshendel” drukt.

Draai de vergrendelingshendel naar de LOCK- stand (L) volgens de aanwijzingen van het scherm “Automatische vergrendeling vergrendelingshendel”, controleer of alle bedieningshendels en -pedalen in de NEUTRALE stand zijn geplaatst en
plaats de vergrendelingshendel weer in de VRIJE stand (F) om
de automatische vergrendelfunctie van de vergrendelingshendel te annuleren.

RKA63200
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HENDELS VOOR VERPLAATSING
k

WAARSCHUWING

•

Als handelingen verricht worden met de voet op de pedaal, kan de machine plots starten wanneer u de pedaal per ongeluk intrapt. Dit kan ernstige persoonlijke
letsels en zelfs de dood veroorzaken.
Wees bijzonder voorzichtig wanneer u het pedaal voor
rij- en stuurbewerkingen gebruikt, en plaats uw voet
niet op het pedaal wanneer dat niet nodig is.

•

Als het rupsbandframe naar achteren is gericht, zal de
rijrichting van de machine het tegenovergestelde zijn
van de richting waarin de rijhendel wordt geduwd
(vooruit/achteruit, rechts/links).
Controleer, vóór u de rijhendel bedient, of het rupsbandframe naar voor dan wel naar achter gericht is.
(Als het kettingwiel (A) achteraan zit, is het chassis
frontaal gericht)

•

Wanneer u op de bestuurdersstoel plaatsneemt, bestaat het gevaar dat uw teen achter het rijpedaal blijft
hangen.
Klap de pedalen altijd op als u ze niet gebruikt.
Neem plaats op de bestuurdersstoel en klap de pedalen uit als u deze wilt gebruiken.
Klap de pedalen op terwijl u op de bestuurdersstoel zit
als u de pedalen gebruikt hebt.

De rijhendel wordt gebruikt om van richting te veranderen of
om om te schakelen tussen voor- en achteruit rijden.
() geeft het indrukken van het pedaal aan.

(a) VOORUIT
De hendel wordt naar voren geduwd
(De voorzijde van het pedaal is ingedrukt)

(b) ACHTERUIT
De hendel wordt naar achter getrokken.
(De achterzijde van het pedaal is ingedrukt)

(N) NEUTRAAL:
De machine komt tot stilstand.
OPMERKINGEN
Als de hendel vanuit de NEUTRAAL stand naar de VOORUITof
ACHTERUITstand wordt verplaatst, dan treedt het alarm in
werking om aan te geven dat de machine in beweging komt.

BEDIENINGSHENDEL BLAD
OPMERKING
Als u een uur of langer blijft graven met het snijblad, let dan op de stijging van de temperatuur van het
motorkoelmiddel.
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De bedieningshendel van het snijblad wordt gebruikt om het
snijblad af te stellen.

(a) Snijblad OMLAAG
De bedieningshendel van het snijblad wordt naar voren geduwd.

(b) Snijblad OMHOOG
De bedieningshendel van het snijblad wordt naar achteren getrokken.

(N) NEUTRAAL:
Het snijblad wordt op de huidige positie gehouden.

AFDEKKING VERGRENDELING ZWENKING
k

WAARSCHUWING

Wanneer de giek niet gezwenkt wordt, vergrendel de beweging dan met de afdekking van de vergrendeling van de zwenking.
Als de beweging niet vergrendeld wordt en de bedieningspedaal wordt per ongeluk aangeraakt, kan dit
ernstige letsels of de dood veroorzaken.
De afdekking van de vergrendeling van de zwenking wordt gebruikt om de bedieningspedaal van de giekzwenking te vergrendelen.
Het pedaal voor de giekzwenking is vergrendeld wanneer het is
afgedekt met de afscherming van de zwenkvergrendeling.

(F): FREE-stand
Verplaats de giek naar rechts of links aan de hand van de bedieningspedaal voor de zwenking van de giek.

(L): LOCK-stand
Schakel de pedaal van de giekzwenking.

BEDIENINGSPEDAAL ZWENKING GIEK
Het bedieningspedaal van de giekzwenking wordt gebruikt om
de giek te doen zwenken.

(a) Rechts zwenken
Druk op het rechterdeel van het bedieningspedaal van de giekzwenking.

(b) Zwenken links
Druk op het linkerdeel van het bedieningspedaal van de giekzwenking.

(N) NEUTRAAL
De giek wordt in zijn huidige positie gelaten.
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BEDIENINGSPEDAAL 2-DELIGE GIEK
Voor details van het bedieningspedaal van de 2-delige giek, zie
HULPSTUKKEN EN OPTIES “BEDIENINGSPEDAAL 2-DELIGE GIEK”

BEDIENINGSHENDEL WERKUITRUSTING
De linkerwerkuitrusting wordt gebruikt om de arm en de bovenste structuur te bedienen.

Zwenkverplaatsing
(a): Rechts zwenken
(b): Zwenken links

Armverplaatsing
(c): Arm IN
(d): Arm UIT

RKA63220

(N) NEUTRAAL:
De bovenstructuur en de arm worden in hun positie gehouden en bewegen niet.
De rechterwerkuitrusting wordt gebruikt om de giek en de grijpbak te bedienen.

Giekverplaatsing
(e): Giek OMHOOG
(f): Giek NEER

Grijperverplaatsing
(g): KIPPEN grijper
(h): NEERLATEN grijper

RKA63960

(N) NEUTRAAL:
De giek en de grijper worden in hun positie gehouden en bewegen niet.

WNLAM00180

3-73

VERKLARING ONDERDELEN

BEDIENING

ANDERE UITRUSTING
METHODE VOOR HET OPENEN EN SLUITEN VAN DE VOORRUIT VAN DE CABINE
k

WAARSCHUWING

•

Zet de vergrendelingshendel altijd in de VERGRENDELING-stand bij het openen of sluiten van voorruit, deur, enz..
Als de vergrendelingshendel in VRIJ-stand staat en bedieningshendel, bedieningspedaal of besturingsschakelaar per ongeluk wordt aangeraakt kan dit ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

•

Bij het openen of sluiten van de voorruit de machine stilzetten op een vlakke ondergrond, de werkapparatuur naar de grond laten zakken, de motor afzetten en daarna het werk uitvoeren.

•

Houd de handgreep stevig met beide handen vast tijdens het openen van de voorruit en til deze
omhoog. Laat de handgreep pas los als het venster is vastgezet.

•

Bij het sluiten kan de voorruit sneller bewegen onder haar eigen gewicht. Houd de handvatten stevig met beide handen vast tijdens het sluiten van de ruit.

Het is mogelijk de voorruit op te bergen (bovenzijde) in het dak
van de bestuurderscabine.

PROCEDURES VOOR HET OPENEN VAN DE BOVENSTE VOORRUIT CABINE
1.

Plaats de machine op een vlakke ondergrond en zet het werktuig op de grond. Leg vervolgens de motor
stil.

2.

Zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).
Zorg ervoor dat u de vergrendelingshendel vasthoudt bij
het gedeelte bovenaan.

3.

Houd de linker en rechter handgrepen (1) in het middelste
deel van de voorruit (binnenkant) vast.
Plaats uw duim op de vergrendeling (2) van de handgreep
(1) wanneer u de handgreep vasthoudt.
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4.

Trek de linker en rechter handgrepen (1) naar achteren om
de voorruit te openen terwijl u vergrendelingen van de
handgrepen (2) met uw duim naar beneden drukt.

5.

Houd de linker en rechter handgrepen (1) vast en trek de
vooruit naar achteren gekanteld omhoog.

6.

Druk de linker en rechter handgrepen (1) naar boven en
zet de voorruit goed vast wanneer de voorruit niet verder
naar de achterzijde van de cabine kan worden bewogen.

7.

Controleer of de vergrendelingen (2) van de handgrepen
goed zijn vastgezet.
Controleer of de vergrendelingen (2) van de handgrepen
naar de VRIJE stand (F) bewegen en vervolgens in de
LOCK-stand (L) terugkeren wanneer u de handgrepen (1)
naar boven drukt.
Als ze niet zijn vastgezet, herhaalt u de procedure vanaf
stap 5 tot ze vergrendeld zijn.

PROCEDURES VOOR HET SLUITEN VAN DE BOVENSTE VOORRUIT CABINE
k

OPGELET

Wanneer u de (bovenste) voorruit sluit, moet u hem langzaam laten zakken en ervoor zorgen dat uw
hand er niet tussen komt te zitten.
1.

Plaats de machine op een vlakke ondergrond en zet het werktuig op de grond. Leg vervolgens de motor
stil.
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Zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).
Zorg ervoor dat u de vergrendelingshendel vasthoudt bij
het gedeelte bovenaan.

3.

Houd de linker en rechter handgrepen (1) in het middelste
deel van de voorruit (binnenkant) vast. Plaats uw duim op
de vergrendeling (2) van de handgreep (1) wanneer u de
handgreep vasthoudt.

4.

Trek de linker en rechter handgrepen (1) omlaag om de
voorruit te openen terwijl u vergrendelingen van de handgrepen (2) met uw duim naar voren drukt.

5.

Houd de linker en rechter handgrepen (1) vast en laat de
vooruit langzaam naar voren gekanteld zakken.

6.

Wanneer de onderzijde van de ruit de bovenzijde van de
onderste ruit raakt, drukt u de linker en rechter handgrepen (1) naar voren en tegen de stopelementen links en
rechts (3) om ze goed vast te zetten.

7.

Controleer of de vergrendelingen (2) van de handgrepen
goed zijn vastgezet.
Controleer of de vergrendelingen (2) van de handgrepen
naar de VRIJE stand (F) bewegen en vervolgens in de
LOCK-stand (L) terugkeren wanneer u de handgrepen (1)
naar voren drukt.
Als ze niet zijn vastgezet, herhaalt u de procedure vanaf
stap 5 tot ze vergrendeld zijn.
OPMERKINGEN
U kunt nagaan dat de vergrendeling (4) geblokkeerd is
wanneer deze voor het stopelement (3) is aangebracht.
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k

OPGELET

Houd het hoofd in de cabine tijdens het gebruik of rijden
van de machine.
De raam aan de rechterzijde van de cabine is een klein schuifraam. Dit kunt u openen of sluiten.

HAMER NOODUITGANG

k

OPGELET

•

Als het nodig is om het vensterglas met de hamer te breken, zorgt u ervoor dat u niet verwond geraakt door de rondvliegende glasscherven.

•

Om letsels te voorkomen, verwijdert u de glasscherven die in het raamwerk achterblijven voordat u
door het venster ontsnapt. Waak er ook over dat u niet uitglijdt op de glasscherven.

Er is een hamer voorzien om het glas te breken. Klim in noodgevallen door het venster om de machine te verlaten wanneer
u de cabinedeur niet kunt openmaken.

Om te ontsnappen uit de bestuurderskabine gebruikt men hamer om het glas tebreken; daarna ontsnapt men door dat
raam.
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PORTIER VAN BEDIENERSCABINE
k

OPGELET

•

De cabinedeur moet gecontroleerd worden en vergrendeld worden in de open of in de gesloten stand.

•

Zet de machine altijd op een vlakke ondergrond wanneer de schuifdeur geopend of gesloten moet worden.
Open of sluit de deur niet op een helling, want het gevaar bestaat dat de bedrijfskracht onverwachts verandert.

•

Houd de deurgreep en -knop vast telkens wanneer u
de cabinedeur opent of sluit.

•

Waak erover dat uw handen niet geklemd raken tussen
de deur en de voor- of middenstijl.

•

Wanneer iemand zich in de cabine bevindt, dient u altijd te waarschuwen alvorens de deur te openen of te
sluiten.

CABINEDEURGREEP
Trek aan de cabinedeurgreep (1) als het niet vergrendeld is, en
de deur gaat open tot in de volledig open stand.

OPENINGSKNOP VOOR CABINEDEUR
Trek aan de openingsknop van de cabinedeur. De cabinedeur
opent helemaal.

SLOT CABINEDEUR OPENEN
Gebruik dit wanneer de cabinedeur na het openen of bij het in- en uitstappen van de machine in diens stand
moet worden geblokkeerd.
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Druk de cabinedeur tegen de pal (1) om deze in diens
stand te blokkeren.
Zet de cabinedeur stevig vast op de pal (1).
Houd de handgreep aan de binnenkant beet bij het in- of
uitstappen van de machine.

2.

Sluit de cabinedeur door de vergrendelknop (2) omlaag te
drukken.
De pal (1) wordt ontgrendeld.

DRANKHOUDER
De bekerhouder bevindt zich links achter de bedienerszitplaat.

ASBAK
Er bevindt zich een asbak rechts van de zitplaats van de bediener.
Het is een magnetische asbak, u kunt hem bijgevolg telkens op
de geschikte plek plaatsen.
Doof uw sigaret altijd vooraleer hem in de asbak te doen, en
doe het deksel goed dicht.
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STROOMAANSLUITING
12 V-aansluitpunt
De vermogen van deze voeding is 120 W (12 V x 10 A).
Gebruik de stroomaansluiting voor het voeden van verlichtingsuitrusting, enz.

RKA68080

ZEKERING
OPMERKING
Voordat u een zekering vervangt, zorgt u ervoor dat de startschakelaar in de OFF-stand staat. Zet vervolgens de accuscheidingsschakelaar in de OFF-stand.
•

De zekeringenhouder bevindt zich onder de afscherming
onder de bestuurdersstoel.

•

De zekering beschermt het elektrische component en de
bedrading tegen doorbranden wegens abnormale stroom.

•

Als een zekering corrosie vertoont of bedekt is met wit
poeder, of als de zekering loszit in de zekeringhouder, vervangt u ze.

•

Vervang de zekering door een zekering met dezelfde capaciteit.

Zekeringcapaciteit en benaming van de circuits
Nr.

Capaciteit

Naam van circuit

(1)

5A

Voeding TVC-resistor, serviceconnector, connector werklampschakelaar, werklamprelais

(2)

10 A

Schakelaar snelkoppeling, voeding voor magneetklep

(3)

5A

PPC-vergrendelingsschakelaar

(4)

10 A

Cabineverlichting, radio, ruitenwisser, achterruitwisser (indien aanwezig)

(5)

10 A

Voeding PPC-hendelschakelaars, zoemer, rijsnelheid, brandstofpomp, relais voor magneetklep brandstofpomp

(6)

10 A

Zwaailamp

(7)

10 A

Reserve

(8)

20 A

Airconditioner en heater

(9)

10 A

Externe voeding

(10)

5A

Machinemonitor, secundaire motorstopschakelaar

(11)

30 A

Werklamp op arm en cabine

(12)

15 A

Radio, verklikkerlampje voor systeemwerking
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Nr.

Capaciteit

Naam van circuit

(13)

10 A

Komtrax, machinemonitor, controller, serviceconnector

(14)

20 A

Motor

(15)

20 A

EGR-ventiel

In de zekeringenhouder zijn reservezekeringen (16) aangebracht. Nadat u de reservezekeringen (16) hebt gebruikt, zorgt
u onmiddellijk voor nieuwe.
De reservezekeringen (16) zijn: 5 A, 10 A, 20 A, en 30 A, van
elk 1 exemplaar.

SMELTVERBINDING
OPMERKING
Zet de accuscheidingsschakelaar altijd op OFF wanneer u een zekering vervangt.
Als de volgende fenomenen optreden, zijn de smeltverbindingen vermoedelijk losgekomen. Open de afdekking,
controleer en vervang indien noodzakelijk.
•

Als de startmotor niet werkt, zelfs wanneer de startschakelaar in de START-stand wordt gedraaid, dan is het mogelijk
dat smeltverbinding (1), (2) of (4) defect zijn.

•

De smeltverbinding (3) is waarschijnlijk losgekoppeld als
de motor niet kan worden gestart, ook nadat de motor bij
lage temperaturen is opgewarmd.

OPMERKINGEN
Een smeltverbinding is de grotere zekering die in het hoogspanningsgedeelte van het circuit geïnstalleerd is.
Ze beschermt de elektrische onderdelen en bedrading tegen
doorbranden wegens abnormale stroom, net als een gewone
zekering.
Vermogen van een smeltverbinding

RKA68090

(1): 60 A
(2): 30 A
(3): 70 A
(4): 80 A

GEREEDSCHAPSKISTEN
Berg de gereedschappen en waarschuwingsborden op in de gereedschapskisten.
Ze zijn aangebracht:
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Achter de afdekking.

RKA68100

•

Achter het deksel aan de linkerkant van de machine.

RKA68091

VETPOMPHOUDER
Deze bevindt zich aan de binnenzijde van de afdekking van de machine.
Bewaar de vetpomp in deze houder wanneer u hem niet gebruikt.

RKA68110

ACCUSCHEIDINGSSCHAKELAAR

k

OPGELET

•

Bedien de schakelaar voor acculoskoppeling niet terwijl de motor draait.
De hoge stroom die door de dynamo wordt gegenereerd kan elektrische onderdelen verbranden en
een brand veroorzaken.
Zet bij bediening van de accu-hoofdschakelaar altijd de motor af.

•

Als de schakelaar voor acculoskoppeling in de OFF-stand staat, verwijdert u altijd de sleutel uit de
schakelaar.
Als iemand de sleutel ondoordacht in de ON-stand plaatst, is dat uiterst gevaarlijk.
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OPMERKING
•

Houd deze schakelaar in de ON-stand, behalve in de volgende gevallen.
•

Wanneer de machine voor lange tijd (langer dan een maand) wordt opgeslagen

•

Wanneer het elektrische systeem wordt hersteld

•

Wanneer elektrische laswerkzaamheden worden uitgevoerd

•

Wanneer de accu wordt behandeld

•

Wanneer een zekering wordt vervangen, enz.

•

Zet de schakelaar voor acculoskoppeling niet in de OFF-stand terwijl het verklikkerlampje voor systeemwerking brandt. Als de schakelaar voor acculoskoppeling wordt uitgeschakeld (OFF) terwijl het
lampje brandt, kunnen de gegevens in de controller verloren gaan.

•

Als deze schakelaar naar de OFF-stand wordt gedraaid, worden alle elektrische circuits uitgeschakeld en stoppen de KOMTRAX-functies. Bovendien kunnen de tijdsinformatie van de klok en de radio-instellingen (indien aanwezig) verloren gaan. In dit geval moet u de informatie weer instellen.

De accuscheidingsschakelaar is geïnstalleerd in het vak aan
de linkerzijde van de machine en wordt gebruikt voor het afscheiden van de elektriciteit van de accu.
OPMERKINGEN
Gebruik deze schakelaar terwijl het verklikkerlampje voor systeemwerking uitstaat.

RKA68150

RKA68140

(O): OFF-stand
De sleutel van de schakelaar (1) kan naar buiten worden getrokken (en ingevoerd), en de stroom van de accu is afgesneden.

(I): ON-stand
De stroom vanuit de accu wordt door het circuit afgenomen.
Zorg ervoor dat de schakelaar in deze stand staat, voordat u
de machine start.
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VERKLIKKERLAMPJE SYSTEEMWERKING
Het verklikkerlampje voor systeemwerking geeft aan dat de
controller die op de machine gemonteerd is, ingeschakeld is.
Het verklikkerlampje voor systeemwerking licht groen op wanneer de controller ingeschakeld is en gaat een aantal minuten
nadat de startschakelaar in de OFF-stand is gedraaid uit.
Voor bedienen van de accu-hoofdschakelaar controleren of
systeem-indicatielampje niet brandt.
OPMERKING
Als de accu-hoofdschakelaar op OFF (Uit) wordt gezet terwijl het systeem-indicatielampje brandt, gaan de gegevens
in het besturingssysteem mogelijk verloren.
Als de gegevens verloren zijn gegaan zal “L04” op de machinemonitor weergegeven worden wanneer u de motor de
volgende keer probeert te starten. In dit geval kan het zijn
dat de motor niet start.
Als de motor niet kan starten, vraagt u uw Komatsu-dealer
om de inspectie en de reparatie uit te voeren.

RKA68141

OPMERKINGEN
•

Zelfs als de startschakelaar op OFF staat, kan de controller in werking zijn. Het systeem-indicatielampje
gaat branden, maar dit is geen storing.

•

Neem contact op met uw Komatsu-dealer als het systeem-indicatielampje een lange tijd nadat de startschakelaar is uitgeschakeld blijft branden.

•

Het verklikkerlampje voor systeemwerking kan in het donker een beetje licht geven wanneer het niet
brandt. Dat komt door de minimale stroomlekkage en is niet geen storing.

GEBRUIK van Komatsu-roetfilter (KDPF)
k

OPGELET

•

De uitlaatgastemperatuur kan stijgen tijdens de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen en
hoge temperatuur kan blijven bestaan na afsluiten van de regeneratie.
Kom niet te dicht bij de uitlaat en de nabehandelingsinrichtingen om brandwonden te voorkomen.
Houd ook ontvlambare materialen uit de buurt van de uitlaat en nabehandelingsinrichtingen om
brand te voorkomen.

•

Wanneer zich huizen met een strodak, droge bladeren of stukken papier in de buurt van de werf bevinden, stelt u het systeem in om de regeneratie uit te schakelen, om brandgevaar door uitlaatgassen die tijdens de regeneratie van de inrichtingen voor nabehandeling sterk worden verhit, te voorkomen.

•

Verlaat de bestuurdersstoel niet tijdens de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen.

KDPF is een voorziening waarmee roet uit het uitlaatgas wordt
gehaald.
Als zich roet tot een bepaald niveau ophoopt in de filter, start er
automatisch een zuiveringsproces om het roet te verbranden
zodat de KDPF-filter goed kan blijven werken.
Dit zuiveringsproces wordt “Regeneratie” genoemd.
Als werkzaamheden die de KDPF-filter vervuilen langdurig worden uitgevoerd, start de regeneratie om het KDPF-systeem te
beschermen, ongeacht de hoeveelheid opgehoopt roet.
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Tijdens de regeneratie van de KDPF blijft het controlelampje
voor de regeneratie van de inrichtingen voor nabehandeling (1)
op de machinemonitor branden.
OPMERKINGEN
Zelfs als het controlelampje voor de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen (1) brandt, hoeft de machine niet te worden stilgelegd en kunnen de werkzaamheden verder worden
uitgevoerd, tenzij het waarschuwingslampje in het midden van
de machinemonitor wordt weergegeven.
De KDPF-regeneratie wordt automatisch uitgevoerd. Onder bepaalde omstandigheden wordt het opgehoopte roet echter mogelijk niet goed verbrand en verbetert de filterende werking niet.
In dat geval gaat het waarschuwingslampje (2) voor KDPF-roetophoping branden. Als dit lampje gaat branden,
brengt u de machine op een veilige plaats tot stilstand en voert u de manuele stationaire regeneratie uit.
Waarschuwingslampje voor KDPF-roetaccumulatie (2) vereist de manuele stationaire regeneratie in 2 niveaus,
afhankelijk van de urgentie.
OPMERKING
•

De KDPF of de motor kan een probleem vertonen als de werkzaamheden met een rood waarschuwingslampje (2) voor KDPF-roetophoping worden verricht.
Als de KDPF-waarschuwingslamp roetaccumulatie (2) wordt weergegeven, moet de handmatige stationaire regeneratie plaatsvinden.

•

Als de motor tijdens de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen wordt stilgelegd, kunnen de
componenten beschadigd geraken.
Tijdens de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen, stopt u eerst de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen, laat u de motor ongeveer 5 minuten laag stationair draaien, en legt u vervolgens de motor stil.

OPMERKINGEN
•

Het niveau van de roetophoping (4) kan worden gecontroleerd op het scherm “Regeneratie inrichtingen voor nabehandeling”. Druk op de functieschakelaar “F4” op het standaardscherm om het scherm “Regeneratie nabehandelingsinrichting” van het gebruikersmenu weer te geven.

•

Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kan de hoeveelheid opgehoopte roet afnemen, ook al wordt de regeneratie niet verricht. Dit is te wijten aan de verbranding van
het roet in het KDPF-filter door de hogeprestatiekatalysator en de hoge temperatuur van de uitlaatgassen.

•

Ook bij een laag roetniveau kan de automatische regeneratie worden uitgevoerd en kan er om manuele stationaire regeneratie worden gevraagd om het systeem te
beschermen. Vooral als de motor draait zonder belasting kan de regeneratiefrequentie stijgen, maar dit is
geen fout.

•

Zelfs nadat de regeneratie werd uitgevoerd, is het mogelijk dat het roetophopingsniveau niet '0' is. Dit komt
door het opgehoopte niet-brandbare materiaal in het uitlaatgas en is geen fout.

•

Omdat niet-brandbaar materiaal dat niet door de regeneratie verbrandt kan worden, zich in het KDPF-filter
ophoopt, moet de filter regelmatig gereinigd of vervangen worden. Vraag uw Komatsu-dealer om de binnenkant van de KDPF te laten reinigen.

•

Het toerental of het geluid van de motor kan tijdens of na de regeneratie veranderen. Dit wordt door de regeneratiebesturing veroorzaakt en is geen fout.

•

De geur van het uitlaatgas verschilt van de geur bij een normale dieselmotor doordat het uitlaatgas extra
gefilterd wordt.

•

Er kan korte tijd witte rook uit de uitlaat komen direct nadat de motor gestart is of tijdens de regeneratie in
het koude seizoen. Dit is echter geen storing.
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•

Komatsu adviseert het gebruik van originele Komatsu-motorolie voor KDPF.
Als voor de KDPF motorolie wordt gebruikt die niet van Komatsu is, dan kan dit leiden tot een korter reinigingsinterval van de KDPF-filters, een verkeerde invloed hebben op de motor, zoals een kwaliteitsdaling
van de olie met als gevolg een verminderde smering, en het kan storingen veroorzaken.
Het regeneratie-interval wordt mogelijk korter en kan het brandstofverbruik toenemen.

•

Als het aandeel biobrandstof in diesel hoog is, is de regeneratie van KDPF mogelijk vaker nodig.

Als het alarmniveau laag is
•

Als het waarschuwingslampje voor KDPF-roetophoping (2)
geel oplicht (actieniveau (3): “L01”), wordt scherm (A)
eerst weergegeven.

•

Het actieniveau dooft 2 seconden nadat het scherm teruggeschakeld is op het standaardscherm (B).

•

Als de vergrendelingshendel in de LOCK-stand staat, of
als alle bedieningshendels van het werktuig in NEUTRAAL
staan, wijzigt het scherm in het scherm “Regeneratie inrichtingen nabehandeling” (C) na 3 seconden, alleen de
eerste keer. Als de manuele stationaire regeneratie niet
wordt uitgevoerd, dan keert het scherm na 30 seconden
terug naar het standaardscherm (B).
Als de hoeveelheid opgehoopt roet dan niet afneemt,
wordt het scherm “Regeneratie inrichtingen nabehandeling” (C) om de 2 uur gedurende 30 seconden weergegeven.

•

Als het waarschuwingslampje voor KDPF-roetophoping (2)
geel oplicht, brengt u de machine na voltooiing van de
werkzaamheden op een veilige plaats tot stilstand en voert
u de manuele stationaire regeneratie uit.
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Wanneer de graad van dringendheid hoog is
•

Als het waarschuwingslampje voor KDPF-roetophoping (2)
rood oplicht (actieniveau (3): “L03”), wordt scherm (D)
eerst weergegeven.

•

Het actieniveau gaat 2 seconden later uit en het scherm
schakelt terug naar het waarschuwingsscherm (E).

•

Als de vergrendelingshendel in de LOCK-stand staat, of
als alle bedieningshendels van het werktuig in NEUTRAAL
staan, wijzigt het scherm in het scherm “Regeneratie inrichtingen nabehandeling” (C) na 3 seconden.
Dan worden het scherm “Regeneratie inrichtingen nabehandeling” (C) en het waarschuwingsscherm (E) automatisch afwisselend weergegeven afhankelijk van de bediening van de hendels, tot de manuele stationaire regeneratie wordt uitgevoerd.

•

Stop de machine onmiddellijk op een veilige plaats als de
waarschuwingslamp KDPF-roetaccumulatie (2) rood wordt
en voer de handmatige stationaire regeneratie uit.

OPMERKINGEN
Als waarschuwingslamp KDPF-roetaccumulatie (2) rood gaat branden, worden het maximale motorvermogen
en het maximale motortoerental beperkt om de motor en het KDPF-systeem te beschermen.
OPMERKING
Als de werkzaamheden worden voortgezet zonder de manuele stationaire regeneratie verrichten en de hoeveelheid
roet de toegestane limiet overschrijdt, gaat het actieniveau
“L04” branden.
Neem contact op met uw Komatsu-dealer om reparatie te
laten verrichten als het actieniveau “L04” wordt weergegeven.
Het maximale motorvermogen en het maximale motortoerental worden beperkt om de motor en het KDPF-systeem
te beschermen.
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PROCEDURE VOOR HANDMATIGE STATIONAIRE REGENERATIE
k

OPGELET

De uitlaatgastemperatuur kan stijgen tijdens de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen en hoge
temperatuur kan blijven bestaan na afsluiten van de regeneratie.
Kom niet te dicht bij de uitlaat en de nabehandelingsinrichtingen om brandwonden te voorkomen.
Houd ook ontvlambare materialen uit de buurt van de uitlaat en nabehandelingsinrichtingen om brand
te voorkomen.
De manuele stationaire regeneratie kan worden uitgevoerd terwijl het waarschuwingslampje voor roetophoping in de KDPF
(2) brandt en het opwarmen is afgerond.
1.

Rijd de machine naar een veilige plek, breng ze tot stilstand terwijl de motor draait.

2.

Controleer of zich geen personen of brandbaar materiaal
rondom de machine bevinden (vooral in de richting waar
het uitlaatgas naartoe gaat).

3.

Zet de vergrendeling op LOCK (Vast) (L).
Zorg ervoor dat u de vergrendelingshendel vasthoudt bij
het gedeelte bovenaan.

4.

Draai de brandstofregelingsschijf in de stand laag stationair (MIN) (a).

5.

Druk in het standaardscherm op de functieschakelaar “F4”
om het scherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen”
weer te geven.
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Kies “Manuele stationaire regeneratie”, controleer nogmaals of zich geen mensen of brandbare materialen rondom de machine aanwezig zijn, en druk op de functieschakelaar “F4”.
Als de machine voor de veiligheid weer moet worden verplaatst, breng hem dan naar een veilige plaats en herhaal
de procedure vanaf stap 1.

OPMERKINGEN
•

Als u de manuele stationaire regeneratie start, neemt het motortoerental langzaam toe tot de hoogste
snelheid.
Het kan ongeveer 1 minuut duren voordat de verhoging van het motortoerental wordt gestart.

•

Het scherm van de afbeelding kan weergegeven worden als op de functieschakelaar “F4” is gedrukt.
Dit geeft aan dat de stappen 1 tot 4 van de procedure
niet correct zijn uitgevoerd, of dat er een ander probleem is dan een abnormale ophoping van roet in de
KDPF.
Controleer of de motor normaal draait, of de vergrendelingshendel in de LOCK-stand staat en de brandstofregelingsschijf in de stand laag stationair (MIN)
staat. Herhaal de procedure dan vanaf stap 6.

•

De uitleg over handmatige stationaire regeneratie
wordt in 4 verschillende delen op de machinemonitor
weergegeven.
Met een druk op de functieschakelaar “F4” kunt u de
regeneratie starten.
Met een druk op de functieschakelaar “F3” keert het
scherm terug naar het standaardscherm.
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Als de monitorschakelaar gedurende 30 seconden
niet bediend wordt, wordt de uitleg over de manuele
stationaire regeneratie gedurende 30 seconden weergegeven en keert het scherm terug naar het standaardscherm.
Als u op de uitleg over de manuele stationaire regeneratie opnieuw wilt weergeven, drukt u op functieschakelaar “F4” op het standaardscherm om het scherm
“Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” weer te geven.

•

Wanneer de manuele stationaire regeneratie niet verricht kan worden ook al wordt de procedure herhaald
vanaf stap 1, dan keert u terug naar het standaardscherm en controleert u of de wijzer van de koelmiddeltemperatuurmeter de juiste temperatuur aangeeft.
Als de wijzer een lage temperatuur aangeeft (en dus
wit oplicht), dient u de opwarming te verrichten en de
procedure te herhalen vanaf stap 1.

•

7.

Als de manuele stationaire regeneratie nog steeds
niet kan worden uitgevoerd, keert u terug naar het
standaardscherm, drukt u op de functieschakelaar
“F3” om de inhoud te bekijken van de andere fouten
die zijn opgetreden, stopt u de werkzaamheden en
voert u de inspectie en het onderhoud uit.

Het scherm in de afbeelding wordt weergegeven tijdens de
manuele stationaire regeneratie.
Het kan 30 minuten of langer duren om de manuele stationaire regeneratie af te werken. Raak geen enkele schakelaar op het scherm aan of bedien de brandstofregelingsschijf niet tot de regeneratie volledig is afgewerkt en het
scherm keert naar het standaardscherm terugkeert.
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OPMERKINGEN

8.

•

De voortgang van de handmatige stationaire regeneratie die wordt uitgevoerd als zich veel roet heeft
opgehoopt, is te volgen aan de hand van het aantal lampjes dat brandt om de hoeveelheid geaccumuleerd roet aan te geven (4).
De manuele stationaire regeneratie start bij het roetophopingsniveau “4” of hoger en eindigt wanneer
alle lampjes uit zijn.

•

De tijd die nodig is voor de manuele stationaire regeneratie, is afhankelijk van het niveau van de roetneerslag of van de omgevingstemperatuur op het ogenblik waarop ze wordt gestart.

•

Als de vergrendelingshendel of de brandstofregelingsschijf tijdens de manuele stationaire regeneratie
worden gebruikt, wordt de regeneratie automatisch gestopt.
Plaats de vergrendelingshendel weer in de LOCK-stand (L) en zet de brandstofregelingsschijf weer op
laag stationair (MIN). Herhaal de procedure vervolgens vanaf stap 6.

•

Als de machine moet worden verplaatst tijdens de manuele stationaire regeneratie, stopt u de regeneratie tijdelijk en verplaatst u de machine. Zie de procedures hieronder om de regeneratie van de inrichtingen voor nabehandeling te stoppen en te annuleren.
Als u de handmatige stationaire regeneratie opnieuw wilt starten, zorg dan eerst voor de veiligheid van
de machine en de omgeving en annuleer dan het uitschakelen van de regeneratie.

Wanneer de handmatige stationaire regeneratie voltooid is, neemt het motortoerental geleidelijk aan af naar
de lage snelheid en keert het scherm automatisch naar het standaardscherm.

PROCEDURE VOOR HET UITSCHAKELEN VAN DE REGENERATIE VAN INRICHTINGEN VOOR NABEHANDELING
Als zich ontvlambaar materiaal in de buurt van de machine bevindt en de actieve regeneratie, die de uitlaattemperatuur verhoogt, niet moet worden uitgevoerd, kan de automatische actieve regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen worden gedeactiveerd.
De regeneratie kan uitgeschakeld worden terwijl de nabehandelingsinrichtingen de regeneratie verrichten.
OPMERKING
Zelfs als de regeneratie is uitgeschakeld, gaat het waarschuwingslampje voor KDPF-roetophoping (2) branden als
zich roet heeft opgehoopt en de manuele stationaire regeneratie is vereist. Als het waarschuwingslampje voor roetophoping in de KDPF oplicht, brengt u de machine op een
veilige plaats tot stilstand en voert u de manuele stationaire regeneratie uit.
Als de werkzaamheden worden voortgezet zonder dat de
manuele stationaire regeneratie is uitgevoerd, kan dit een
defect in de KDPF of de motor veroorzaken.

Wanneer de regeneratie niet wordt uitgevoerd: Instelling voor het uitschakelen
van de regeneratie
1.

Wanneer het controlelampje voor de regeneratie van de
nabehandelingsinrichtingen niet op het standaardscherm
brandt
Druk in het standaardscherm op de functieschakelaar “F4”
om het gebruikersmenu weer te geven.
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2.

Druk in het gebruikersmenu op de functieschakelaars “F6”
en “F7” om het scherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” weer te geven.

3.

Selecteer “Regeneratie deactiveren” op het menuscherm
“Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” en druk daarna
op de functieschakelaar “F4”.
Het bevestigingsscherm “Regeneratie deactiveren” wordt
weergegeven.

4.

Druk op het bevestigingsscherm “Regeneratie deactiveren” op de functieschakelaar “F4”.
OPMERKINGEN
Wanneer u op de functieschakelaar “F3” drukt, wordt de
regeneratie niet gedeactiveerd en keert het scherm terug
naar het scherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen”.

5.

Het scherm keert terug naar “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” en de regeneratie is uitgeschakeld.

OPMERKINGEN
•

Als de regeneratie is gedeactiveerd, wordt controlelamp
deactivering regeneratie nabehandelingsinrichtingen (5)
met een schuine streep op het standaardscherm weergegeven.

•

De instelling van de deactivering van de regeneratie wordt
geannuleerd door de startschakelaar op OFF (Uit) te zetten.
Als de automatische regeneratie uitgeschakeld moet blijven, dan moet u de bovenstaande procedure van stap 1
t/m stap 5 elke keer dat u de motor start uitvoeren.
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Terwijl de regeneratie wordt uitgevoerd: Regeneratie is uitgeschakeld
1.

Wanneer het controlelampje voor de regeneratie van de
nabehandelingsinrichtingen (1) brandt op het standaardscherm
Het scherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen”
wordt weergegeven wanneer u in het standaardscherm op
de functieschakelaar “F4” drukt.

2.

Selecteer “Regeneratie deactiveren” op het menuscherm
“Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” en druk daarna
op de functieschakelaar “F4”.
Het bevestigingsscherm “Regeneratie deactiveren” wordt
weergegeven.

3.

Druk op het bevestigingsscherm “Regeneratie deactiveren” op de functieschakelaar “F4”.
OPMERKINGEN
Wanneer u op de functieschakelaar “F3” drukt, wordt de
regeneratie niet gedeactiveerd en keert het scherm terug
naar het scherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen”.

4.

Het scherm keert terug naar “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” en de regeneratie is uitgeschakeld.

OPMERKINGEN
Als de regeneratie is gedeactiveerd, wordt controlelamp deactivering regeneratie nabehandelingsinrichtingen (5) met een
schuine streep op het standaardscherm weergegeven.
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PROCEDURE VOOR HET ANNULEREN VAN DE REGENERATIE INRICHTINGEN
VOOR NABEHANDELING
k

OPGELET

Breng de machine naar een veilige plaats bij het annuleren van de deactivering van de regeneratie, en
controleer of er geen mensen en geen brandbaar materiaal in de buurt zijn en start de annulering.
1.

Het scherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen”
wordt weergegeven wanneer u in het standaardscherm op
de functieschakelaar “F4” drukt.
(Als het scherm niet weergegeven wordt, dient u op de
functieschakelaars “F6” en “F7” te drukken om het scherm
“Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” weer te geven.)

2.

Selecteer “Uitschakeling regeneratie annuleren” op het
menuscherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” en
druk daarna op de functieschakelaar “F4”.
Het bevestigingsscherm “Uitschakeling regeneratie annuleren” wordt weergegeven.

3.

Druk op het bevestigingsscherm “Regeneratie deactiveren” op de functieschakelaar “F4”.

Het scherm keert terug naar “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen” en het uitschakelen van de regeneratie is
geannuleerd.
OPMERKINGEN
Wanneer u op de functieschakelaar “F3” drukt, wordt het
uitschakelen van de regeneratie niet geannuleerd en keert
het scherm terug naar het scherm “Regeneratie nabehandelingsinrichtingen”.
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Als voor het roetophopingsniveau (4) 3 of meer lampjes
branden, wordt de regeneratie automatisch gestart.
OPMERKINGEN
•

Wanneer u het uitschakelen van de regeneratie annuleert, zet u de vergrendelingshendel in de LOCK-stand
en zet u de brandstofregelingsschijf op laag stationair
(MIN). Annuleer dan de uitschakeling van de regeneratie.

•

De instelling waarmee de regeneratie uitgeschakeld
is, kan ook geannuleerd worden door de sleutel in de
startschakelaar op OFF te draaien om de motor uit te
zetten.

KOMTRAX

k

WAARSCHUWING

•

De draadloze communicatieterminal, antenne of kabels nooit verwijderen, repareren, wijzigen of
verplaatsen. Dit kan leiden tot een defect brand op de draadloze KOMTRAX-uitrusting of op de machine zelf.

•

In de buurt van werkplekken waar ontploffingen plaatsvinden, kan gevaar bestaan voor onverwachte ontploffingen door gebruik van draadloze uitrusting. Ernstig of dodelijk letsel kan het gevolg zijn.
Als de machine binnen 12 m van de ontploffingsapparatuur moet worden gebruikt, moet de voedingskabel van de draadloze communicatieapparatuur vooraf worden ontkoppeld.

KOMTRAX is een voertuigmanagementsysteem die machines met KOMTRAX op afstand beheert via satellietcommunicatie of radiocommunicatie.
De GPS (Global Positioning System), ontvanger, en het communicatiesysteem zijn in het voertuigmanagementsysteem geïntegreerd.
De machineinformatie zoals machineonderhoud, machinebeheer, bedieningssituatiebeheer en machinelocatiebeheer wordt vanuit het netwerk van de machine verzameld. Het kan nuttig zijn het machinebeheer zelf uit te
voeren. Uw Komatsu-dealer gebruikt de bovenstaande machineinformatie voor klantenservice, verbetering van
producten en service, etc.
Het type informatie dat vanuit de machine wordt verstuurd is afhankelijk van de machine. Voor de radiocommunicatie van KOMTRAX, uw Komatsu-dealer raadplegen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK VAN KOMTRAX
•

Ook als de sleutel in de startschakelaar van het KOMTRAX-systeem in de OFF-stand staat, wordt er een
kleine hoeveelheid stroom verbruikt.
Wij adviseren de motor regelmatig te laten lopen om de accu op te laden. Als de machine langdurig wordt
opgeslagen, zie “VOORZORGSMAATREGELEN VOOR LANGDURIGE OPSLAG”.

•

Wanneer u de accuscheidingsschakelaar gebruikt, draait u de startschakelaar op OFF en draait u vervolgens de accuscheidingssleutelschakelaar op OFF. Neem vervolgens de sleutel uit.
Als de hoofdschakelaar van de accu op OFF (uit) is gezet, levert de accu geen stroom meer. Denk erom
dat dan ook de werking van KOMTRAX stopt.
Voor de bediening van de accuscheidingsschakelaar , zie “ACCUSCHEIDINGSSCHAKELAAR”.

•

Neem contact op met uw Komatsu-dealer alvorens een dakgeleider of ander werktuig op het cabinedak te
monteren wanneer u de aansluiting voor satellietcommunicatie gebruikt.

OPMERKINGEN
Het KOMTRAX-apparaat werkt met snoerloze communicatie, dus het kan niet worden gebruikt in tunnels, onder
de grond, in gebouwen of in bergachtig gebied waar radiogolven niet kunnen worden ontvangen. Ook kan het
niet worden gebruikt als de radiosignalen zwak zijn of als de machine zich buiten het zendbereik bevindt.

WNLAM00180
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NALEVING VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGLEMENTERINGEN, VRIJSTELLING
De KOMTRAX-uitrusting is een draadloos toestel dat radiogolven gebruikt, zodat het noodzakelijk is om de toelating te krijgen en de wetten te volgen van het land of de regio waar de machine met KOMTRAX wordt gebruikt. Leef de toepasselijke wetten en reglementeringen na van het land of de regio waarin de machine gebruikt wordt.
Neem altijd contact op met uw Komatsu-dealer voordat u deze met KOMTRAX uitgeruste machine exporteert of
gebruikt in een ander land.
De KOMTRAX kan al geregistreerd en gebruikt zijn als de machine tweedehands aangekocht wordt. Voor de
verslagen van de registratie en het gebruik van KOMTRAX neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.
Als de machine door de klant werd uitgeleend, is het mogelijk dat de lener of een andere derde de KOMTRAX
gebruikt heeft. Overleg met de bouwheer over de gebruiksomstandigheden van KOMTRAX.
Komatsu kan de KOMTRAX-communicatie in de volgende gevallen opschorten.
•

Wanneer Komatsu oordeelt dat KOMTRAX gebruikt wordt door een niet-geregistreerde klant.

•

Wanneer Komatsu oordeelt dat KOMTRAX gebruikt wordt in een land of regio waar het gebruik ervan niet
toegelaten is.

•

In andere gevallen waarin Komatsu of de Komatsu-dealer het nodig acht de KOMTRAX communicatie op
te schorten.

Als u de bovenstaande regels niet naleeft, kunnen noch Komatsu noch uw Komatsu-dealer aansprakelijk gesteld worden voor de hieruit voortvloeiende gevolgen of schade.
OPMERKING
Voor meer informatie over KOMTRAX en de richtlijn voor radioapparatuur (2014/53/EU) kunt u terecht op
de website van Komatsu Europe.
https://www.komatsu.eu/Komtrax-Radio-Equipment-Directive
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CONTROLES EN AFSTELLINGEN VOOR HET STARTEN VAN DE MOTOR
METHODE VOOR ALGEMENE CONTROLE
Voordat u de motor start, loopt u rond de machine en controleert u de onderzijde van het chassis op ongewone
zaken zoals loszittende bouten en moeren, lekkage van brandstof, olie en koelwater. Controleer ook de toestand van de werkuitrusting en van het hydraulisch systeem.
Controleer ook op loszittende bedrading, speling, en de ophoping van stof op plaatsen die heel heet worden en
blootgesteld zijn aan bijzonder hoge temperaturen.
k

WAARSCHUWING

•

De motorkap achteraan en de koelafdekking moeten bevestigd worden met de stang wanneer ze
openstaan voor controle en onderhoud.

•

Lekken van brandstof of olie, of ophoping van brandbaar materiaal rond de hete onderdelen, zoals
de geluiddemper van de motor of de turbo-aanjager, kunnen brand veroorzaken.
Voer een zorgvuldige controle uit. In geval van defecten moeten die hersteld worden of moet u contact opnemen met uw Komatsu verdeler.

•

Controleer of de vloer stevig met de bouten is vastgezet.
Als het niet goed bevestigd is, kan het ernstige verwondingen of de dood veroorzaken.

Indien de machine schuin staat moet men hem horizontaal zetten voor de controle.
Voer altijd de volgende inspecties en schoonmaakwerkzaamheden dagelijks uit alvorens de motor te starten
voor het werk van de dag.
1.

Controleer op schade, slijtage, speling van de werkuitrusting, cilinders, de koppelingen en slangen.
Controleer op barsten, buitensporige slijtage, speling van de werkuitrusting, cilinders, de koppelingen en
slangen. Herstel eventuele problemen.

2.

Verwijder vuil en puin rond de motor, de accu en de radiator.
Controleer of er geen vuil of stof rond de motor of de radiator opgehoopt ligt. Controleer ook op ontvlambaar materiaal (droge bladeren, twijgjes, en dergelijke) rond de batterij, de geluiddemper van de motor, de
turbo-aanjager en andere hete motordelen. Als dergelijk materiaal gevonden wordt, verwijder het dan.

3.

Controleer rond de motor op lekken van koelvloeistof en olie.
Controleer op olielekken uit de motor en koelvloeistoflekken in het koelsysteem. Herstel eventuele problemen.

4.

Controleer de brandstofleiding op lekken.
Controleer of er geen brandstof lekt of schade is aan de slangen en buizen. Herstel eventuele problemen.

5.

Controleer of er geen olie lekt uit de hydraulische uitrusting, de hydrauliekolietank, de slangen en koppelingen.
Controleer op olielekkage. In geval van problemen moet u de plaats waar de olie uit lekt, repareren.

6.

Controleer het onderstel (rupsbanden, kettingwiel, kettingspanwiel, bescherming) op schade, slijtage, losse
bouten of olielekken uit de rollen.
Herstel eventuele problemen.

7.

Controleer of de handgreep in orde is en of alle bouten zijn vastgezet.
Herstel eventuele problemen. Trek eventuele losse bouten aan.

8.

Controleer en reinig de monitor van de machine.
Controleer de monitor van de machine op schade. Vervang indien schade vastgesteld wordt. Wanneer stof,
enz. verwijder wordt van het oppervlak van de monitor, gebruik een schone, zachte en droge vod.
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3-97

BEDIENINGSELEMENTEN EN INSTRUMENTEN

BEDIENING

OPMERKINGEN
Wanneer u vlekken op het monitoroppervlak zoals stofvlekken verwijdert, wrijft u ze af met een schone, droge en zachte doek.
Wanneer u hardnekkige vlekken zoals olie verwijdert, doet u dat met in de handel verkrijgbare huishoudelijke wasmiddelen (licht zuur tot licht basisch zonder schuurmiddel) en veegt u het oppervlak af met een droge, schone en zachte doek.
9.

Controleer of de raampjes niet loskomen en breken.
Controleer of de raampjes niet loskomen en breken. Repareer gebroken raampjes. Als een raampje loskomt of breekt tijdens de werking, werk dan niet verder maar repareer het raampje onmiddellijk.

10. Controleer en reinig de achteruitkijkspiegels.
Controleer of de binnenspiegel in orde is. Herstel hem als dit beschadigd is. Reinig het oppervlak van de
spiegel en regel de hoek ervan zodat de bestuurder de zone onderaan achter kan zien vanuit zijn zitpositie.
11. Controle van veiligheidsgordel en montagefitting
Controleer de veiligheidsgordel en de montagefitting op afwijkingen. Vraag uw Komatsu-dealer om ze vervangen met nieuwe als u schade vaststelt.
12. Controleer de grijper met haak (indien gemonteerd) op schade.
Controleer de haak, de geleider en de bevestiging van de haak op schade. Indien er een probleem wordt
gevonden, vraagt u uw Komatsu-dealer om de reparatie uit te voeren.

CONTROLEMETHODE VOOR HET STARTEN
Controleer de in dit hoofdstuk vermelde items dagelijks vooraleer de motor te starten.

METHODE VOOR AFTAPPEN WATER EN SEDIMENT UIT BRANDSTOFTANK
OPMERKING
Reinig de binnenkant van de tank niet met trichloorethyleen.
Elementen die moeten worden voorbereid
Opvangbak om de afgetapte brandstof in op te vangen
1. Zet de machine in de positie zoals aangegeven in de afbeelding.
1)

Start de motor.

2)

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

3)

Bedien de werktuigbedieningshendel langzaam naar
rechts en naar links om de bovenstructuur zo te laten
zwenken dat het aftapventiel tussen de rupsbanden is
geplaatst.

4)

Bedien de werktuigbedieningshendels en laat het
werktuig op de grond zakken.
RKA63210
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5)

Zet de vergrendeling op LOCK (Vast) (L).

6)

Leg de motor stil.

2.

Verwijder de schroeven (1) en de afdekking (2).

3.

Plaats een bak onder aftapslang om de afgetapte brandstof in op te vangen.

RKA68120

4.

Open het aftapventiel (3) en tap het bezinksel en water op
de bodem samen met de brandstof af.
Zorg ervoor dat u niet met de brandstof bevuild raakt.

5.

Sluit het aftapventiel (3) als schone brandstof naar buiten
stroomt.

6.

Installeer afdekking (2).

RKA68130

METHODE VOOR CONTROLEREN WATERAFSCHEIDER, AFTAPPEN WATER EN
SEDIMENT
1.

Open de motorkap (1).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180

3.

Controleer op water en bezinksel.
De waterafscheider vormt een eenheid met het brandstofvoorfilter (3).
Het waterpeil en de hoeveelheid bezinksel kan ook worden
beoordeeld via de doorzichtige dop (4).
Als water of bezinksel opgehoopt is, tapt u dit af met de
stappen 4 tot 6.

4.

Plaats een bak onder aftapslang (5) om het afgetapte water in op te vangen.
WNLAM00180
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5.

Draai de handgreep (6) naar de CLOSE-stand (S). Draai het aftapventiel (7) los en tap het water af.

6.

Wanneer brandstof uit de aftapslang (5) stroomt, haalt u het aftapventiel (7) onmiddellijk aan.
OPMERKING
Als het water in de doorzichtige dop (4) bevriest, controleert u of het bevroren water volledig is gesmolten en volgt u de procedure om het water af te laten.
OPMERKINGEN
•

Als de doorzichtige dop (4) vuil is of de inhoud moeilijk zichtbaar is, maakt u de doorzichtige dop (4)
schoon wanneer u het brandstofvoorfilterpatroon (3) vervangt.

•

Indien het aftapventiel (7) werd verwijderd tijdens de reiniging, dan bedekt u de O-ring met vet en haalt
u aan totdat ze de bodem raakt.

7.

Draai de handgreep (6) naar de OPEN-stand (O)

8.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan
de vergrendelingshendel.

9.

Sluit de motorkap (1).

RKA68191

METHODE VOOR CONTROLEREN OLIEPEIL IN HYDRAULIEKTANK, OLIE TOEVOEGEN
k

WAARSCHUWING

•

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u
brandwonden kunt oplopen. Wacht eerst tot de temperatuur is gedaald, begin dan met de werkzaamheden.

•

Wanneer de olievuldop wordt verwijderd, kan de olie naar buiten spuiten. Draai langzaam om de interne druk af te laten en neem de dop dan weg.

1.

Zet de machine in de positie A of B.
“Positie A”
Volg de onderstaande procedure wanneer u de machine in
positie A plaatst.
1) Start de motor en laat met laag toerental draaien.
2)

Laat het blad op de grond zakken.

3)

Trek de arm- en bakcilinders in.

4)

Zwenk de giek naar het midden.

5)

Laat de giek zakken en plaats de tand van de bak op
de grond.

6)

Leg de motor stil.
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“Positie B”
Volg de onderstaande procedure wanneer u de machine in
positie B plaatst.
1) Start de motor en laat met laag toerental draaien.
2)

Laat het blad op de grond zakken.

3)

Schuif de arm- en bakcilinders uit.

4)

Zwenk de giek naar het midden.

5)

Hef de giek op tot de maximale stand OMHOOG.

6)

Leg de motor stil.

2.

Open de afdekking (1).

3.

Zet de afdekking vast met de steunhendel (2).

4.

Controleer het oliepeil door het kijkglas (G).
Het oliepeil is juist als het in het onderstaande bereik staat.
Positie A: Binnen bereik "a"
Positie B: Binnen bereik "b”
Als het oliepeil lager is dan het peil L, is er te weinig hydraulische olie. Voer de volgende procedure uit.
1) Verwijder de dop van olievulpunt (F) langzaam om de
inwendige druk af te laten.
2) Vul olie bij via de olievulopening (F) tot het oliepeil tussen H en L op het kijkglas (G) staat.
OPMERKING
Voeg geen olie bij tot boven merkteken H. Teveel
olie kan het hydraulisch circuit beschadigen zodat
er ergens olie kan gaan uitspuiten.
Als de olie tot boven het peil H staat, laat u de bovenstructuur zwenken tot de aftapplug (P) onder
de hydrauliekolietank tussen de rechter en linker
rupsband is geplaatst en zet u de motor af. Laat de
olie voldoende afkoelen en tap de overtollige olie
af via de aftapplug (P). Vang de olie in een opvangbak op.

RKA68200

OPMERKINGEN
Het oliepeil verschilt naargelang van de olietemperatuur. Gebruik desgevallend wat volgt als richtlijn:

5.

•

Vóór u begint te werken: Rond niveau L
(Olietemperatuur 10 tot 30 °C)

•

Normale werkzaamheden: Rond niveau H
(Olietemperatuur 50 tot 80 °C)

Als olie wordt bijgevuld in positie B, plaatst u de hydrauliekolietank onder druk met de volgende richtlijn:
1) Start de motor.

WNLAM00180
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2)

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

3)

Bedien de werktuigbedieningshendels en schuif de
giek-, bak- en armcilinders tot hun slageinde uit.

RKA63210

4)

Zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).

5)

Leg de motor stil.
Op deze manier wordt de hydrauliekolietank onder
druk geplaatst.
OPMERKING
Als de hydrauliekolietank niet onder druk geplaatst is, wordt lucht de pomp ingezogen. Dit kan
nadelige gevolgen hebben voor de onderdelen.

6.

Draai de dop stevig op het olievulpunt (F) van de hydrauliekolietank.

7.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.

8.

Sluit de afdekking (1).

METHODE VOOR CONTROLEREN VAN KOELVLOEISTOFPEIL, BIJVULLEN
KOELVLOEISTOF
k

WAARSCHUWING

•

Verwijder de radiatordop alleen indien nodig. Wanneer u het koelvloeistofpeil controleert, controleert u het expansievat wanneer de motor koud is.

•

Meteen na het uitschakelen van de motor is de koelvloeistof nog heet en is de druk in de radiator
nog hoog. Als de dop in deze omstandigheden wordt verwijderd, bestaat er gevaar voor brandwonden. Wacht altijd tot de temperatuur daalt, draai de dop langzaam los om de inwendige druk te laten
ontsnappen en verwijder de dop voorzichtig.

1.

Open de motorkap (1).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180
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Controleer de reservoirtank (3).
Als het koelvloeistofpeil zich tussen 'FULL' (vol) en 'LOW'
(laag) bevindt, is het peil van de koelvloeistof correct.

4.

Als het koelvloeistofpeil lager is dan 'LOW' (laag), voegt u
via de vulopening van het expansievat (3) koelvloeistof toe
tot aan 'FULL' (vol).
OPMERKING
Als het expansievat (3) leeg is, kan de koelvloeistof
lekken. Herstel eventuele onregelmatigheden onmiddellijk na de controle. Als er geen lek wordt gevonden,
controleer dan het koelvloeistofpeil in de radiateur. Als
dit laag is, koelvloeistof met dezelfde dichtheid bijvullen in de radiateur, volgens de tabel koelvloeistofdichtheid in “VERVANGENDE ONDERDELEN” “METHODE
VOOR GEBRUIK VAN BRANDSTOF, KOELMIDDEL EN
SMEERMIDDEL VOLGENS DE OMGEVINGSTEMPERATUUR”, vervolgens koelvloeistof bijvullen in de reservoirtank (3).

5.

Na bijvullen deksel goed vastdraaien.

6.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan
de vergrendelingshendel.

7.

Sluit de motorkap (1).

RKA68220

METHODE VOOR CONTROLEREN OLIEPEIL IN MOTOROLIECARTER, OLIE
TOEVOEGEN
k

WAARSCHUWING

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u brandwonden kunt oplopen. Wacht daarom tot ze afgekoeld zijn, voordat u van start gaat met de werken.
Als het oliepeil kort na bedrijf met de machine wordt gecontroleerd, eerst 15 minuten wachten, dan pas controleren.
Als de machine schuin staat, zet u hem voor de controle horizontaal.
1. Open de motorkap (1).
2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180
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3.

Neem peilstok (G) eruit en veeg de olie er met een doek
van af.

4.

Steek de peilstok (G) helemaal in het pijpje waar hij in
hoort en haal hem er weer uit.

RKA68330

5.

Controleer of de olie aan de peilstaaf (G) kleeft tot een niveau tussen beide merktekens H en L.
Als goed is is het oliepeil tussen de markeringen H en L.

6.

Als het oliepeil lager is dan de L-markering; olie bijvullen
door vulpijp (F).

7.

Als het oliepeil boven het merkteken H staat, laat het dan
zakken tot een correct peil op basis van de volgende procedure.
1)

Plaats een bak onder de aftapplug (P) aan de onderkant van het motoroliecarter om de olie op te vangen.

2)

Tap de overtollige motorolie af via aftapplug (P).

3)

Controleer het oliepeil opnieuw.

8.

Als het oliepeil juist is, draait u de olievuldop stevig vast.

9.

Verwijder de steunhendel van de motorkap (2) en zet hem
stevig vast aan de vergrendelingshendel.

10. Sluit de motorkap (1).
RKA68340

METHODE VOOR CONTROLEREN ELEKTRISCHE BEDRADING
k

OPGELET

•

Als de zekeringen regelmatig doorbranden of als er sporen van kortsluiting op de elektrische bedrading zijn, vraag dan onmiddellijk uw Komatsu-dealer om de oorzaak ervan vast te stellen en de reparatie uit te voeren.

•

Houd het bovenoppervlak van de batterij schoon en controleer de ventilatieopening in de batterijdop. Als het verstopt is met vuil of stof, spoel de batterijdop met water om de ventilatieopening te
reinigen.

OPMERKING
Voer de inspectie op de leidingen van “batterij”, “startmotor” en “wisselstroomgenerator” zeer voorzichtig uit.
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•

Voer de inspectie uit om zich ervan te verzekeren dat de zekeringen niet defect zijn en de juiste capaciteit
hebben.

•

Voer de inspectie uit om zich ervan te verzekeren dat er geen onderbrekingen of sporen van kortsluiting op
de elektrische bedrading zijn en de kabelmantel niet beschadigd is.

•

Voer de inspectie uit om zich ervan te verzekeren dat er geen loszittende aansluitingen zijn, en draai eventuele losse delen vast.

•

Controleer of er geen brandbaar materiaal zich heeft opgehoopt rond de batterij, en verwijder eventueel
aanwezig brandbaar materiaal.

METHODE VOOR CONTROLEREN BRANDSTOFPEIL, BRANDSTOF BIJVULLEN
k

WAARSCHUWING

•

Brandstof is licht ontvlambaar en gevaarlijk.
Kom nooit met een open vlam in de buurt.

•

Wanneer u brandstof bijtankt, morst u deze nooit of laat u ze nooit overlopen.
Hierdoor kan brand ontstaan.

•

Verwijder gemorste brandstof.
Als brandstof op aarde of zand is gemorst, verwijder dan die aarde of dat zand.

1.

Steek de sleutel in de startschakelaar (1) en draai deze in
de ON-stand.
De machinemonitor licht op.

RKA63480

2.

Wanneer het waarschuwingslampje voor de brandstof
brandt, controleert u het brandstofpeil met de brandstofpeilmeter (2) op de monitor.
Wanneer de wijzer van de brandstofmeter in het rode bereik staat, bedraagt de hoeveelheid brandstof in de tank
20 ℓ of minder.
Draai na de controle de startschakelaar (1) weer in de
OFF-stand.
Als het brandstofpeil te laag is, vult u brandstof bij aan de
hand van de volgende procedure.

WNLAM00180
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1)

Open de afdekking (3) volledig en zet hem vast met
de steunhendel (4).

2)

Open de brandstofvulopening (F) en vul de brandstof
bij.
Capaciteit brandstoftank: 110 ℓ

RKA68440

3)

Draai de dop van de olievulopening (F) stevig vast.
OPMERKING
Als de ontluchtingsopening (5) in de dop verstopt
is, zal de druk in de tank zakken, wat ertoe kan leiden dat de brandstof niet meer stroomt. Om dit te
voorkomen dient u de ontluchtingsopening (5) regelmatig schoon te maken en te controleren of deze niet is verstopt.

4)
3.

Sluit de afdekking (3).

Controleer het brandstofpeil met brandstofmeter (2).

METHODE VOOR BIJVULLEN VAN BRANDSTOF MET BRANDSTOFPOMP
k

WAARSCHUWING

Wanneer u brandstof bijtankt, morst u deze nooit of laat u ze nooit overlopen. Brandstof kan brand veroorzaken.
Wrijf gemorste brandstof volledig weg. Als brandstof op aarde of zand is gemorst, verwijder dan die aarde of dat zand.
Brandstof is licht ontvlambaar en gevaarlijk. Breng ook nooit open vuur in de buurt van brandstof.
k

OPGELET

•

Laat de machine nooit onbewaakt achter tijdens het bijvullen en controleren.

•

Controleer de machine na elke keer dat brandstof overstroomt of lekt om uit te sluiten dat er geen
brandstof aanwezig is in de buurt van elektrische of hete componenten.

•

Laat de brandstofpomp niet droog werken. Controleer het brandstofpeil tijdens het bijvullen om te
voorkomen dat de brandstofpomp droog komt te staan.

•

Controleer of het filter aan het uiteinde van de slang schoon in.

•

Neem contact op met uw Komatsu-dealer in het geval dat het automatische stopsysteem een storing vertoont en gebruik het systeem niet tot het probleem is verholpen.
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De machine kan bijgevuld worden met behulp van de brandstofpomp en brandstofvaten wanneer de machine wordt gebruikt op een plaats waar geen brandstoftank en -pomp aanwezig zijn. De brandstofpomp bevindt zich op de zijafscherming.

RKA68450

1.

Controleer of de schakelaar voor acculoskoppeling (S) in
de ON-stand (I) staat.

2.

Breng de sleutel in de startschakelaar en draai hem in de
ON-stand (B).

3.

Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).

4.

Verwijder de slang (3) uit het vak naast de hydrauliekolietank en breng hem aan in het brandstofvat dat in de buurt
van de machine is aangebracht.

5.

Verwijder de dop van de brandstoftank (F).

RKA68441

WNLAM00180
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6.

BEDIENING

Activeer het elektrische circuit van de pomp met een druk
op de schakelaar (4) (op “I”) om het bijvullen te starten. De
brandstof wordt automatisch bijgevuld tot het maximumpeil
van de tank is bereikt. De pomp wordt automatisch gestopt
wanneer de vlotterschakelaar het maximumpeil bereikt.
Deactiveer het elektrische circuit van de pomp met een
druk op de schakelaar (4) (op “O”).

7.

Draai de brandstofvuldop (F) stevig vast en berg de slang
(3) weer op in het vak.

8.

Sluit de afdekking (1).

RKA68460

METHODE VOOR CONTROLEREN WERKLAMP
Controleer of de werklampen en de instrumentenverlichting correct oplichten. Controleer of er geen vuil of schade te zien is.
1. Zet de startschakelaar in de ON-stand.
2.

Controleer of de werklamp correct brandt wanneer de
lampschakelaar in de nachtmodus (a) en in de dagmodus
staat (b).

3.

Zet de lampschakelaar na de inspectie in de OFF-stand
(c), en de werklamp gaat uit.

4.

Draai na de controle de startschakelaar weer in de OFFstand.

Als de lamp niet brandt, zijn een kapotte lamp of een losgekoppelde draad de mogelijke oorzaken. Contacteer
uw Komatsu verdeler voor de herstellingen.

METHODE VOOR CONTROLEREN WERKING CLAXON
1.

Zet de startschakelaar in de ON-stand.

2.

Controleer of de claxon weerklinkt zodra de claxonknop
wordt ingedrukt.
Indien de claxon niet afgaat, gelieve dan uw Komatsu-dealer te vragen de nodige herstellingen uit te voeren.

3.

Draai na de controle de startschakelaar weer in de OFFstand.

INSTELMETHODE
METHODE VOOR INSTELLEN BESTUURDERSSTOEL
k

WAARSCHUWING

Zet de vergrendelingshendel altijd in de LOCK-stand om te voorkomen dat de bedieningshendels per
ongeluk bediend kunnen worden wanneer u de stand van de bestuurdersstoel afstelt.
•

Stel de bestuurdersstoel altijd af voordat u met de werkzaamheden aanvangt, of wanneer de de machine
door een andere bestuurder wordt gebruikt.

•

Stel de bestuurdersstoel zo af dat de bedieningshendels en schakelaars ongehinderd en eenvoudig kunnen
worden bediend wanneer de bestuurder de rug tegen de rugleuning houdt.
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Methode voor voor- en achterwaarts afstellen van de stoel
Trek de hendel (1) omhoog, stel de stoel in de gewenste positie
en laat de hendel los.
Instelbereik vooruit-achteruit: 160 mm
OPMERKINGEN
Zet de bestuurdersstoel in een positie die voor de te verrichten
werkzaamheden geschikt is. Bijvoorbeeld, schuif de stoel vooruit voor diep graafwerk zodat u meer zicht omlaag heeft.
RKA68470

Methode voor kantelen van de stoel
Trek aan de hendel (2), kantel de stoel in de gewenste positie
en laat de hendel los.
Bereik hoekverstelling: -8°, -3°, 0°, +3°, +8° (5 standen)
Hoogteverstelling: -37 mm, +23 mm
OPMERKINGEN
De rugleuning kan verder gekanteld worden door de stoel vooruit te duwen. De schuinverstelling van de rugleuning wordt beperkt wanneer de stoel naar achteren wordt verplaatst. Plaats
de rugleuning verticaal om de stoel naar achteren te kunnen
verplaatsen.

WNLAM00180
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Methode voor verstellen van de rugleuning
Trek de hendel voor de schuinverstelling (3) omhoog en plaats
de rugleuning in een stand die comfortabel is om te werken.
Laat vervolgens de hendel (3) los.
OPMERKINGEN
Leun met uw rug tegen de rugleuning tijdens het afstellen. Indien uw rug niet tegen de rugleuning komt, kan de zetel plots
naar voren bewegen.

RKA68472

Methode voor afstellen van de stoelvering
Draai aan de knop (4) onder de stoel om de juiste stand in te
stellen.
Afstelbereik op basis van het gewicht: 50 tot 120 kg
OPMERKINGEN
Draai de gewichtsafsteller in de richting voor een lichter gewicht om de stoel zachter te maken. Draai de gewichtsafsteller
in de richting voor een zwaarder gewicht om de stoel harder te
maken.
Maak de stoel van tevoren harder, wanneer u over onregelmatige wegen moet rijden.

RKA68473

Methode voor afstellen van de hoogte van de armleuning
Wijzig de hoogte van de armleuning (5) door de bouten (6) te
verwijderen en ze in een van de beschikbare vijf gaten aan te
brengen.

RKA68480

INSTELMETHODE SPIEGELS

k

WAARSCHUWING

Regel de stand van de spiegels altijd vooraleer met de werkzaamheden te beginnen.
Als ze niet correct afgesteld worden, kan de zichtbaarheid niet gegarandeerd worden en dit kan leiden
tot ernstige persoonlijke letsels of zelfs de dood.
k

OPGELET

Tref de volgende maatregelen, alvorens met de werkzaamheden aan te vangen, om te voorkomen dat de
machine tijdens de werkzaamheden kan gaan rijden.
•

De machine is geplaatst op horizontale grond.

•

Plaats de werkgereedschappen in een veilige stand op de grond.

•

De vergrendelingshendel staat in de LOCK-stand.

•

De motor is afgezet.
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Spiegels (A) en (A1)
Linkervoorspiegels

Spiegel (B)
Spiegel rechtsvoor

RKA68520

PROCEDURE VOOR AFSTELLEN LINKER BUITENSPIEGELS MACHINE
Stel de spiegelhouder zodanig af dat u de mensen links aan de
achterkant in spiegel (A) ziet en de mensen aan de rechterzijde
vooraan in spiegel (A1).

RKA71620

1.

Als de spiegel verwijderd wordt, installeer die in de positie
getoond in de figuur.
(D): ongeveer 55 mm
(G): ongeveer 65°
Afstand van grond tot spiegel (A) : 2210 mm
Afstand van grond tot spiegel (A1) : 1936 mm

2.

Roteer de spiegel (A) zodat hij loodrecht op de machine
staat.
RKA71600

RKA71610
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3.

Regel de spiegel (A) zodat de zijkant van de machine
weerspiegeld wordt in de spiegel, zoals weergegeven in
de figuur.

4.

Stel spiegel (A1) zo af dat u de gehele voorkant van de
machine ziet.

PROCEDURE VOOR AFSTELLEN RECHTER ZIJSPIEGEL MACHINE
k

OPGELET

Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan alvorens met deze werken te starten zodat vermeden
wordt dat de machine tijdens het afstellen van de zijspiegel in beweging komt.
•

De machine staat op een vlakke ondergrond.

•

Het werktuig is op de grond neergelaten in een veilige positie.

•

De vergrendelingshendel staat in de LOCK-stand.

•

De motor is afgezet.

Stel de rechter buitenspiegel zo af dat de bestuurder op diens
stoel de achterzijde van de machines en mensen die op een afstand van 1 m van de machine staan kan zien.

RKA68540

1.

Stel de spiegel zo af dat de achterzijde van de machine zo
in de spiegel getoond wordt als in de afbeelding is weergegeven.

2.

Draai de bout los als de spiegel niet gemakkelijk kan worden versteld.
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METHODE VOOR VAST- EN LOSGESPEN VEILIGHEIDSGORDEL
k

WAARSCHUWING

•

Controleer voordat u de gordel vastgespt of de bevestigingsbeugel of de riem geen onregelmatigheden vertonen. Vervang hem als hij versleten of beschadigd is.

•

Zelfs als de gordel geen problemen vertoont, vervangt u de gordel om de 3 jaar vanaf de start van
het gebruik of 5 jaar na de productiedatum, wat het eerste komt.

•

Zorg ervoor dat u tijdens het werken steeds de veiligheidsgordel omdoet.

•

Draai de veiligheidsgordel niet wanneer u deze vastgespt.

OPMERKINGEN
•

De productiedatum staat op de achterzijde van de gordel vermeld.

•

De datum die op de veiligheidsgordel aangegeven wordt, is de productiedatum. Dit is de start van de periode van 5 jaar. Dit is niet de start van de periode van 3 jaar van het eigenlijke gebruik.

•

Deze veiligheidsgordel is voorzien van een terugtrekmechanisme, zodat u de lengte niet hoeft af te stellen.

METHODE VOOR VASTGESPEN VEILIGHEIDSGORDEL
1.

Houd klem (2) vast en trek de veiligheidsgordel uit het terugtrekmechanisme (1).

2.

Controleer of de gordel niet gedraaid is, en steek tong (3)
stevig in gesp (4).

3.

Trek de riem voorzichtig aan om te controleren of deze
correct is aangebracht.

METHODE VOOR LOSMAKEN VEILIGHEIDSGORDEL
1.

Pak de greep (2) beet en druk op de knop (5) van de gesp
(4).
De tong (3) komt uit de gesp (4).

2.

De veiligheidsgordel wordt automatisch opgerold. Laat de gordel langzaam terugkeren in het terugtrekmechanisme (1).
OPMERKINGEN
Als de tong niet in de gesp van de veiligheidsgordel is ingebracht, wordt het waarschuwingslampje voor de veiligheidsgordel weergegeven, bovenaan links op de machinemonitor.

WNLAM00180
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METHODE VOOR BEDIENEN EN CONTROLES VOOR STARTEN MOTOR
k

WAARSCHUWING

Controleer bij het starten van de motor of de vergrendelingshendel stevig in de LOCK-stand staat.

RKA63490

1.

Controleer of de vergrendelingshendel (1) in de LOCKstand (L) staat.
Als de veiligheidshendel (1) in de VRIJE stand (F) staat,
kan de motor niet worden gestart.

2.

Controleer of elke hendel in de NEUTRALE stand staat.

3.

Breng de sleutel in de startschakelaar (2) en draai hem in
de ON-stand (B).

4.

Controleer de machinemonitor.
Controleer de machinemonitor met de volgende procedure.
•

Als het waarschuwingslampje en het actieniveau 30
seconden rood weergegeven worden, moet u onmiddellijk een inspectie verrichten.
Voor details en controlemethodes voor het waarschuwingslampje, zie “WAARSCHUWINGSWEERGAVE”.
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Wanneer het waarschuwingslampje onderhoudsinterval rood oplicht, drukt u op de functieschakelaar “F4”
om het item resttijd tot onderhoud te vinden en verricht u onmiddellijk het onderhoud.
Het waarschuwingslampje onderhoud gaat na 30 seconden uit.
Voor de methode voor het controleren van het onderhoudsinterval, zie “INSTELLEN ONDERHOUDSSCHERM”.

5.

Druk op de lampschakelaar (3) en controleer of de werklampen gaan branden.
Als de werklampen niet gaan branden, is waarschijnlijk het
lampje kapot of is een draad gebroken. Vraag uw Komatsu-dealer om dit te herstellen.

6.

Druk op de schakelaar van de claxon (4) en controleer of
deze klinkt.

METHODE VOOR MOTOR STARTEN
k

WAARSCHUWING

•

De motor alleen starten als u op de bestuurdersstoel zit.

•

Start de motor niet door kortsluiten van de motorstartkring.
Dit kan brand, ernstig persoonlijk letsel of dodelijke ongevallen veroorzaken.

•

Controleer of rondom de machine geen mensen of obstakels aanwezig zijn. Claxonneer vervolgens
en start de motor.

•

Uitlaatgassen zijn giftig.
Bij starten in een afgesloten ruimte zorgt u voor een goede ventilatie.

•

Houd de deksels tijdens het gebruik van de machine altijd gesloten, tenzij u inspecties verricht.

WNLAM00180
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OPMERKING
Laat de startmotor niet ononderbroken 20 seconden of langer draaien.
Als de motor niet start, 2 minuten wachten alvorens het
opnieuw te proberen.

RKA63490

1.

Controleer of de vergrendelingshendel (1) in de LOCKstand (L) staat.
Als de vergrendelingshendel (1) in de VRIJE stand (F)
staat, kan de motor niet worden gestart.

2.

Draai de brandstofregelingsschijf (2) in de stand laag stationair (MIN).

3.

Zet de sleutel in startschakelaar (3) in de ON-stand (B).

OPMERKINGEN
Als de omgevingstemperatuur laag is, zal het controlelampje van de voorverwarming oplichten en zal de automatische voorverwarming worden uitgevoerd.
Houd de sleutel in de startschakelaar (3) in de ON-stand
(B) tot het controlelampje van de voorgloeiing uitgaat.
Hoe lang het controlelampje van de voorverwarming blijft
branden, hangt af van de omgevingstemperatuur, zoals
wordt weergegeven in de tabel.
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Omgevingstemperatuur

Oplichtduur

-15 °Cof meer

0 tot 15 seconden

-15 °Cof minder bedraagt

15 seconden
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Als het controlelampje van de voorgloeiing niet oplicht, of
oplicht en vervolgens uitgaat om te melden dat de voorgloeiing van de motor werd beëindigd, draait u de sleutel
in de startschakelaar (3) in de START-stand (C).
De motor start.
OPMERKINGEN
Als de omgevingstemperatuur laag is, is het mogelijk dat
de motor niet start, zelfs wanneer de sleutel in de startschakelaar (3) gedurende 20 seconden in de START-stand
wordt gehouden. In voorkomend geval wacht u ten minste
2 minuten en herhaalt u dan de procedure vanaf het begin.

5.

Nadat de motor start, de sleutel van startschakelaar (3)
loslaten.
De sleutel in de startschakelaar (3) keert automatisch terug naar ON (Aan) (B).
OPMERKINGEN
Bij het starten van de motor kan de accuspanning abrupt
vallen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur of toestand van de accu. De machinemonitor kan een herstart
uitvoeren, dit is echter geen fout.

6.

Nadat de motor is gestart, wacht u tot het waarschuwingslampje voor de motoroliedruk uitgaat. Raak de
bedieningshendels of het bedieningspedaal niet aan terwijl het waarschuwingslampje voor de motoroliedruk
brandt.
OPMERKING
Als het waarschuwingslampje voor de motoroliedruk
na 4 tot 5 seconden niet uitgaat, moet u de motor onmiddellijk stilleggen. Controleer het oliepeil, ga na of
er olie lekt, enz., en neem de gepaste maatregelen.
OPMERKINGEN
Onmiddellijk nadat de motor in de winter is gestart, of tijdens de regeneratie van de inrichtingen voor nabehandeling, kan kortstondig witte rook te zien zijn. Dit is geen defect.

METHODE VOOR HANDELINGEN EN CONTROLES NA HET STARTEN VAN
DE MOTOR
k

WAARSCHUWING

•

Als er zich problemen voordoen, zoals een noodstop, abnormale bediening, enz., moet de contactsleutel naar de UIT-stand worden gedraaid.

•

Warm de hydraulische componenten goed op. Als het hydraulische component onvoldoende opgewarmd is, reageren de bedieningshendels en de pedalen langzaam en kan het zijn dat de machine
niet beweegt zoals de bestuurder wil.
Vooral bij koud weer moet het opwarmen voor de hydraulische componenten grondig worden uitgevoerd.

•

Bewaar voldoende afstand tot de uitlaat van de machine terwijl de motor loopt, of onmiddellijk nadat de motor is afgezet.

•

Hou brandbare materialen uit te buurt van de uitlaatpijp.

WNLAM00180
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•

Er zijn 2 soorten opwarming: opwarmen van de motor en opwarmen van het hydraulische component. Bovendien kan de opwarmmethode, afhankelijk van de omgeving, verschillen. Volg daarom de opwarmbewerking in overeenstemming met de items die worden gegeven in het toepasselijke hoofdstuk.

•

Het hydraulische component wordt niet opgewarmd door simpelweg het opwarmen van de motor uit te voeren.
Voer het opwarmen voor het hydraulische component afzonderlijk uit van het opwarmen van de motor.
Voer het opwarmen voor het hydraulische component uit, zodat de hydraulische olie ook wordt opgewarmd
en door alle bedieningscircuits circuleert.

METHODE VOOR CONTROLEREN OMSTANDIGHEDEN BIJ HET STARTEN EN
ONGEBRUIKELIJK GELUID VAN DE MOTOR
•

Wanneer u de motor start, controleert u of de motor geen abnormaal lawaai maakt en of hij gemakkelijk en
vlot opstart.

•

Controleer of er geen abnormaal lawaai is wanneer de motor stationair draait of wanneer het toerental licht
stijgt.

Wanneer er abnormale geluiden zijn bij het opstarten van de motor, en als ze aanhouden, kan de motor beschadigd zijn. In dat geval vraagt u uw Komatsu-dealer om de motor zo snel mogelijk na te kijken.

METHODE VOOR CONTROLEREN VAN LOPEN MET LAAG TOERENTAL EN
VERSNELLING VAN MOTOR
k

OPGELET

•

Voer deze controles op een veilige plek uit en let steeds op mogelijk gevaar uit de omgeving.

•

Als de motor bij lage toerentallen en bij acceleratie langdurig slecht werkt kan dit leiden tot beschadiging van de motor, slechte regeling van de motor, verslechterde remwerking of tot ongevallen.
Vraag uw Komatsu-dealer in dit geval om de motor zo snel mogelijk na te kijken.

•

Controleer of het motortoerental gelijk blijft, en of de motor niet uitvalt als de machine tijdens gebruik wordt
gestopt.

•

Controleer of het motortoerental geleidelijk aan toeneemt wanneer de brandstofregelingsschijf wordt gedraaid op Hoog stationair (MAX).

OPMERKINGEN
•

De geur van het uitlaatgas verschilt van de geur bij een normale dieselmotor doordat het uitlaatgas extra
gefilterd wordt.

•

Onmiddellijk nadat de motor in de winter is gestart, of tijdens de regeneratie van de inrichtingen voor nabehandeling, kan kortstondig witte rook te zien zijn. Dit is geen defect.

METHODE VOOR INLOPEN NIEUWE MACHINE
OPMERKING
Voor haar verzending werd uw Komatsu-machine zorgvuldig afgesteld en getest. Wanneer de machine
echter maximaal wordt belast voordat ze is ingelopen, kan dat de prestaties negatief beïnvloeden en de
levensduur van de machine verkorten.
Zorg ervoor dat de machine tijdens de eerste 100 bedrijfsuren (zoals aangeduid op de bedrijfsurenteller)
ingelopen wordt.
Zorg ervoor dat u de beschrijvingen in deze handleiding volledig begrijpt, en loop de machine vervolgens in
waarbij u aandacht hebt voor volgende punten.
•

Laat de motor onmiddellijk na het starten gedurende 15 seconden stationair draaien.
Bedien de besturingshendels of de hendel voor brandstofregeling tijdens deze tijdspanne niet.

•

Warm de motor na het starten 5 minuten op.

•

Vermijd het werken met zware lasten of tegen hoge snelheden.

•

Vermijd onmiddellijk na het starten plots vertrekken, plots versnellen, onnodige plotse rembewegingen, en
plotse richtingswijzigingen van de machine.
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METHODE VOOR OPWARMEN MOTOR
OPMERKING
•

Voer geen werkzaamheden uit of maak geen bruuske bewegingen met de hendels wanneer de temperatuur van de hydraulische olie laag is.
Zorg dus dat de machine goed is opgewarmd voordat u begint.
Hierdoor verlengt u de levensduur van de machine.

•

Versnel de motor niet voordat het opwarmen volledig is afgerond.

•

Laat de motor 20 minuten of langer onbelast met hoog of laag toerental draaien.

Na het starten van de motor niet onmiddellijk beginnen met het
bedienen van de machine. Voer eerst de volgende handelingen
en controles uit.

RKA63540

1.

Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen, controleert u of de brandstofregelingsschijf (1) in het midden (c)
tussen laag stationair (MIN) (a) en hoog stationair (MAX)
(b) staat.
Laat de motor gedurende ongeveer 5 minuten onbeladen
op middelmatig hoog toerental draaien.
OPMERKINGEN
Bij een omgevingstemperatuur van 0 °Cof minderwarm de
motor op met de brandstofregelingsschijf (1) die ongeveer
1/4 is geopend.

2.

Verplaats de vergrendelingshendel (2) langzaam en veilig
naar de VRIJE stand (F).
Bedien de linker en rechter werktuigbedieningshendels (3)
en (4) en hef de bak langzaam van de grond op.

RKA63210

3.

Bedien de rechter werktuigbedieningshendel (3) langzaam
en plaats de bak in de stand INTREKKEN (c).
Houd de bak 5 minuten in de stand INTREKKEN (c).

Bediening bak
INTREKKEN (c) ←→ KIEPEN (d)

RKA63961
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Controleer na het verwarmen of de machinemonitor (5)
aan de volgende voorwaarden voldoet.

(6) Temperatuurmeter motorkoelvloeistof
De wijzer van de meter staat in het normale bereik staat.

(7) Brandstofmeter
De wijzer van de meter staat in het normale bereik staat.

(8) Waarschuwingslampje display
OFF (Uit)
Voer bij problemen onderhoud of reparaties uit.
5.

Controleer het uitlaatgas op kleur, geluid en trillingen.
Bij onregelmatigheden, uw Komatsu-dealer raadplegen.

6.

Zet de vergrendelingshendel (2) in de LOCK-stand (L).

7.

Bedien de volgende hendels en pedalen en controleer of
de machine niet beweegt.
•

Bediening werktuig en zwenkbeweging niet mogelijk
met de rechter en linker werktuigbedieningshendels.

•

De machine rijdt niet wanneer de rechter en linker rijhendels worden bediend.

•

Het blad beweegt niet wanneer de bladbedieningshendel wordt bediend.

•

De giek zwenkt niet wanneer het giekzwenkpedaal
wordt bediend.

Het opwarmen van de machine is voltooid.
Warm vervolgens de hydraulische onderdelen op.

METHODE VOOR OPWARMEN HYDRAULISCH SYSTEEM
k

WAARSCHUWING

•

Voordat u de hydraulische uitrusting opwarmt, controleert u of er zich geen personen of voorwerpen in de
zone rond de machine bevinden. Vervolgens claxonneert u en start u de motor.

•

De opwarming van de hydraulische uitrusting is niet
alleen nodig voor het circuit tussen de pomp en de cilinders en tussen de pomp en de motor, maar ook voor
alle bedieningscircuits.
Voer de bewerking niet alleen voor één cilinder of motor uit, of slechts in een richting. Voer de bewerking in
alle richtingen uit voor het werktuig (giek, arm, bak),
zwenking, het rijden en het hulpstuk (indien aanwezig).

•

Controleer de richting van het rupsbandframe voordat
u de rijhendel begint te bedienen.
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BEDIENING

1.

BEDIENINGSELEMENTEN EN INSTRUMENTEN

Stel op de machinemonitor (1) de werkmodus in op de Pmodus.
Deze modus versnelt het opwarmen van het hydraulische
component.
Voor details over de instelling van de werkmodus, zie
“WERKMODUSKEUZE”.

2.

Verplaats de vergrendelingshendel (2) langzaam en veilig
naar de VRIJE stand (F).
Bedien de linker en rechter werktuigbedieningshendels (3)
en (4) en hef de bak langzaam van de grond op.

RKA63210

3.

Draai de brandstofregelschijf (5) op punt (c) op 2/3 tussen
Laag stationair (MIN) (a) en Hoog stationair (MAX) (b).

4.

Bedien de linker en rechter werktuigbedieningshendels (3)
en (4) om de hydraulische componenten op te warmen.
Bedien de linker en rechter werktuigbedieningshendels (3)
en (4) opnieuw 5 minuten lang.
OPMERKING
Wanneer het werktuig wordt bediend, moet u ervoor
zorgen dat deze de machinestructuur of de grond niet
raakt.
1) Bedien de rechter werktuigbedieningshendel (4) langzaam en plaats de bak in de stand INTREKKEN (m).

RKA63962

Houd de hendel 30 seconden in de stand bak INTREKKEN (m).
2)

Bedien de rechter werktuigbedieningshendel (4) langzaam en plaats de bak in de stand KIEPEN (K).
Houd de hendel 30 seconden in de stand bak KIEPEN (k).

3)

Bedien de linker werktuigbedieningshendel (3) langzaam en plaats de arm in de stand INTREKKEN (f).
Houd de hendel 30 seconden in de stand arm INTREKKEN (f).

4)

Bedien de linker werktuigbedieningshendel (3) langzaam en plaats de arm in de stand UITTREKKEN
(g).
Houd de hendel 30 seconden in de stand arm UITTREKKEN (g).
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5.

BEDIENING

Controleer na het opwarmen of de machinemonitor (1) aan
de volgende voorwaarden voldoet.

(6) Temperatuurmeter motorkoelvloeistof
De wijzer van de meter staat in het normale bereik staat.

(7) Brandstofmeter
De wijzer van de meter staat in het normale bereik staat.

(8) Waarschuwingslampje display
OFF (Uit)
Voer bij problemen onderhoud of reparaties uit.
6.

Controleer het uitlaatgas op kleur, geluid en trillingen.
Indien een probleem wordt gevonden, neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.

7.

Bij koud weer (omgevingstemperatuur van minder dan0 °C), verricht u de handelingen voor het opwarmen
van het hydraulisch systeem bij koud weer.
OPMERKING
Warm alle hydraulische onderdelen op door bij koud weer (omgevingstemperatuur van minder
dan0 °C), ook al geeft het display de juiste temperatuur weer.
Verricht de handelingen voor het opwarmen van het hydraulisch systeem bij koud weer aan de hand van de
volgende procedure.
1)

Draai de brandstofregelingsschijf (5) in de stand hoog
stationair (MAX) (b).

2)

Herhaal de bewerking met betrekking tot het werktuig
in stap 4 gedurende 3 tot 5 minuten.

8.

Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen, controleert u of de brandstofregelingsschijf (5) op het punt (c) op
2/3 tussen laag stationair (MIN) (a) en hoog stationair
(MAX) (b) staat.

9.

Bedien elke bedieningshendel en pedaal om de warme hydraulische olie naar alle regelcircuits te sturen.
Herhaal de volgende handeling langzaam 3 tot 5 keer alvorens echt aan het werk te gaan.
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Bediening giek
OMHOOG (h) ←→ OMLAAG (j)

Bediening arm
INTREKKEN (f) ←→ UITTREKKEN (g)

Bediening bak
INTREKKEN (m) ←→ KIEPEN (k)

Bediening zwenkbeweging
RKA64020

RECHTS (d) ←→ LINKS (e)

Rijden (Lo)
VOORUIT (n) ←→ ACHTERUIT (p)

Giekzwenking
RECHTS (q) ←→ LINKS (r)

Bediening blad
OMLAAG (s) ←→ OMHOOG (t)

WNLAM00180
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BEDIENING

Bediening hulpstuk
Voor werkzaamheden met het hulpstuk (indien gemonteerd) wijzigt u de werkmodus in de hulpstukmodus (ATT).

Het opwarmen van de hydraulische onderdelen is voltooid.

METHODE VOOR STILLEGGEN MOTOR
k

WAARSCHUWING

Blijf uit de buurt van de uitlaat kort nadat de motor stopt.
OPMERKING
•

•

Zet de motor niet abrupt af, behalve in noodgevallen.
Anders wordt de levensduur van de componenten van
de motor gereduceerd.
Als de machine oververhit is, probeer hem dat niet abrupt te laten stoppen, maar laat hem op een gemiddeld
toerental draaien om geleidelijk af te laten koelen en
stop hem daarna.

RKA63481

Als de motor tijdens de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen wordt stilgelegd, kunnen de componenten beschadigd geraken.
Tijdens de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen, stopt u eerst de regeneratie van de nabehandelingsinrichtingen volgens de aanwijzingen van “PROCEDURE VOOR INSTELLEN DEACTIVERING REGENERATIE NABEHANDELINGSINRICHTING”, laat u de motor ongeveer 5 minuten laag stationair draaien en legt
u vervolgens de motor stil.

OPMERKINGEN
Als de startsleutel kort na het afzetten van de motor op ON of START wordt gedraaid, kan de wijzer van de
motorkoelvloeistoftemperatuurmeter tijdelijk het rode bereik aangeven. Dit is echter geen probleem.
1.

Laat de motor 5 minuten laag stationair draaien om de motor geleidelijk te laten afkoelen.

2.

Draai de sleutel van startschakelaar (1) op OFF (Uit) (A)
en stop de motor.

3.

Trek de sleutel uit de startschakelaar (1).
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OPMERKINGEN
Wanneer de sleutel in de startschakelaar (1) in de OFFstand (A) wordt gedraaid, valt de motor stil maar wordt de
stroomtoevoer van de machine niet onmiddellijk afgesneden.
De controller schakelt het systeem uit naar aanleiding van
de omstandigheid van de machine. De hoofdstroomtoevoer blijft echter geactiveerd zolang dit proces doorloopt.
Hoe lang de stroomtoevoer behouden blijft, hangt af van
de omstandigheid van de machine.

STARTMETHODE MACHINE (VOORUIT EN ACHTERUIT RIJDEN) EN MACHINE STOPPEN
k

WAARSCHUWING

•

Controleer of de richting van het rupsbandframe juist is voordat u de rijhendels of -pedalen bedient.
Als het rupsbandframe naar achter gericht is (als het kettingwiel zich vooraan bevindt), rijdt de machine in de tegenovergestelde richting van de bediening van de rijhendels of rijpedalen (voor en
achter zijn omgekeerd, rechts en links zijn omgekeerd).

•

Controleer of de ruimte rond de machine veilig is en claxonneer vooraleer de machine te starten.

•

Houd mensen op afstand van de machine.

•

Verwijder eventuele obstakels van de te volgen weg.

•

Wees voorzichtig bij de bediening van de hendels. Het motortoerental kan plotseling toenemen tijdens de automatische vertraging.

•

Controleer tijdens het rijden of het alarm normaal klinkt.

VOORBEREIDINGEN OM WEG TE RIJDEN
Draai de brandstofregelingwijzer (1) van tussen laag stationair
(MIN) (a) naar hoog stationair (MAX) (b).
Verhoog het motortoerental.

RKA63482
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BEDIENING

METHODE VOOR VOORUIT RIJDEN
1.

Verplaats de vergrendelingshendel (1) langzaam en veilig
naar de VRIJE stand (F).

RKA63590

RKA63210

2.

Zet de machine in de positie zoals aangegeven in de afbeelding.
1)

Bedien de linker en rechter werktuigbedieningshendels (2) en (3) en beweeg het werktuig omhoog tot
een hoogte (a) van 40 tot 50 cm.

2)

Beweeg het blad omhoog door de bladbedieningshendel (4) te bedienen.

3.

Controleer de stand van het kettingwiel (A).

4.

Controleer de stand van het kettingwiel (A) en verricht de
werkzaamheden in overeenstemming met de stand van
het kettingwiel.
Bedien de rijhendels (5) of de rijpedalen (6) als volgt.

•
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Start de machine door rijhendels (5) langzaam naar
voor te verplaatsen of het voorste gedeelte van rijpedalen (6) langzaam in te drukken wanneer het kettingwiel (A) aan de achterkant van de machine zit.
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BEDIENING

•

5.

BEDIENINGSELEMENTEN EN INSTRUMENTEN

Start de machine door de rijhendels (5) langzaam
naar achter te verplaatsen of door het achterste gedeelte van de rijpedalen (6) langzaam in te drukken
wanneer het kettingwiel (A) aan de voorkant van de
machine zit.

Druk op de keuzeschakelaar voor de rijsnelheid (7) om de
rijsnelheid in te stellen.
Telkens als de keuzeschakelaar voor de rijsnelheid (7) ingedrukt wordt, verandert de rijsnelheid herhaaldelijk als
volgt: Lo → Hi → Lo.

Controleer de instelling van de rijsnelheid op het rijsnelheiddisplay op de machinemonitor (8).
OPMERKINGEN
Wanneer de motor wordt gestart, zal de snelheid automatisch op de lage rijsnelheid (Lo) worden ingesteld.
Als tijdens het rijden op hoge rijsnelheid (Hi) de aandrijfkracht nodig is op zacht terrein of op een helling, schakelt
de rijsnelheid automatisch over naar de lage rijsnelheid
(lo), ondanks dat de hoge rijsnelheid (Hi) op het rijsnelheiddisplay wordt weergegeven.
6.

Controleer tijdens het rijden of het rijalarm normaal weerklinkt.
Neem contact op met uw Komatsu-dealer om het alarm te laten herstellen als het niet in werking treedt.
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BEDIENING

METHODE VOOR ACHTERUIT RIJDEN
1.

Verplaats de vergrendelingshendel (1) langzaam en veilig
naar de VRIJE stand (F).

RKA63590

RKA63210

2.

Zet de machine in de positie zoals aangegeven in de afbeelding.
1)

Bedien de linker en rechter werktuigbedieningshendels (2) en (3) en beweeg het werktuig omhoog tot
een hoogte (a) van 40 tot 50 cm.

2)

Beweeg het blad omhoog door de bladbedieningshendel (4) te bedienen.

3.

Controleer de stand van het kettingwiel (A).

4.

Controleer de stand van het kettingwiel (A) en verricht de
werkzaamheden in overeenstemming met de stand van
het kettingwiel.
Bedien de rijhendels (5) of de rijpedalen (6) als volgt.

•
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Start de machine door de rijhendels (5) langzaam
naar achter te verplaatsen of door het achterste gedeelte van de rechter en linker rijpedalen (6) langzaam in te drukken wanneer als het kettingwiel (A)
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•

5.
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Start de machine door rijhendels (5) langzaam naar
voor te verplaatsen of het voorste gedeelte van rijpedalen (6) langzaam in te drukken wanneer het kettingwiel (A) aan de voorkant van de machine zit.

Druk op de keuzeschakelaar voor de rijsnelheid (7) om de
rijsnelheid in te stellen.
Telkens als de keuzeschakelaar voor de rijsnelheid (7) ingedrukt wordt, verandert de rijsnelheid herhaaldelijk als
volgt: Lo → Hi → Lo.

Controleer de instelling van de rijsnelheid op het rijsnelheiddisplay op de machinemonitor (8).
OPMERKINGEN
Wanneer de motor wordt gestart, zal de snelheid automatisch op de lage rijsnelheid (Lo) worden ingesteld.
Als tijdens het rijden op hoge rijsnelheid (Hi) de aandrijfkracht nodig is op zacht terrein of op een helling, schakelt
de rijsnelheid automatisch over naar de lage rijsnelheid
(lo), ondanks dat de hoge rijsnelheid (Hi) op het rijsnelheiddisplay wordt weergegeven.
6.

Controleer tijdens het rijden of het rijalarm normaal weerklinkt.
Neem contact op met uw Komatsu-dealer om het alarm te laten herstellen als het niet in werking treedt.

METHODE VOOR STOPPEN MACHINE
Vermijd plotseling stoppen. Breng de machine geleidelijk tot stilstand.

WNLAM00180
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BEDIENING

Zet de rechter en linker rijhendels (1) in de NEUTRALE stand.
De machine komt tot stilstand.

RKA63601

METHODE VOOR STUREN MACHINE
STUURMETHODE (RICHTING WIJZIGEN) MACHINE
k

WAARSCHUWING

Vooraleer de rijhendels of de rijpedalen te bedienen, moet u de richting van het rupsbandframe controleren (d.i. de stand van het kettingwiel).
De rijhendels of -pedalen werken in tegengestelde richting t.o.v. de rijrichting van de machine als het
kettingwiel vooraan is aangebracht.
OPMERKINGEN
De automatische rijsnelheid wijzigingsfunctie wordt geactiveerd, de rijsnelheid schakelt automatisch over naar
Laag en de snijsnelheid neemt af als met grote belasting bij hoge snelheid gekeerd wordt.
De rijsnelheid schakelt weer terug naar Hoog als de belasting afneemt.
Wijzig de rijrichting met de 2 rijhendels (1) of de rijpedalen (2).
Vermijd zoveel mogelijk om plots van richting te veranderen.
Vooral wanneer een tegendraaiing uitgevoerd wordt (draai om
zijn as), moet de machine gestopt worden vooraleer te draaien.

RKA63600

DE RICHTING VAN DE GESTOPTE MACHINE WIJZIGEN
In een bocht naar links
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(A) Bocht links vooruit
Druk de rechter rijhendel vooruit.
De machine draait links vooruit.

(B) Bocht links achteruit
Trek de rechter rijhendel naar achteren.
De machine rijdt achteruit naar links.
OPMERKINGEN
Lees de bovenstaande procedure door,vervang "links" door
"rechts en bedien de linker rijhendel om een bocht naar rechts
te maken.

DE RIJRICHTING VAN DE MACHINE VERANDEREN
In een bocht naar links
(A) Draai links vooruit
Zet de linkerhendel van de stand VOORWAARTS naar de
NEUTRALE stand.
De machine draait links vooruit.

(B) Draai links achteruit
Zet de linkerhendel van de stand ACHTERUIT naar de NEUTRALE stand.
De machine rijdt achteruit naar links.
OPMERKINGEN
Wanneer u naar rechts gaat, lees de procedure hiervoor en
vervang het woord "links" door "rechts", bedien vervolgens de
rechterhendel.

WNLAM00180
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BEDIENING

HANDELING VOOR LINKSOM DRAAIEN
•

Bocht naar links nemen
1. Trek de linker rijhendel naar u toe.
2. Druk de rechter rijhendel vooruit.
De machine maakt een bocht naar links.

•

Bocht naar rechts nemen
1. Trek de rechter rijhendel naar u toe.
2.

Druk de linker rijhendel vooruit.

De machine maakt een bocht naar rechts.

METHODE VOOR ZWENKEN MACHINE
k

WAARSCHUWING

•

De achterkant van de machine is langer dan de rupsbanden.
Controleer visueel de veiligheid rondom de machine,
voordat u haar laat zwenken.

•

De machine kan uit evenwicht raken en omrollen wanneer u haar laat zwenken op een helling. Vermijd dergelijke bewerkingen zoveel mogelijk.
Het is bijzonder gevaarlijk een helling al zwenkend af
te rijden met geladen grijper.
Als dergelijke bewerkingen onvermijdelijk zorg dan
voor een wal om een platform te maken (A) op de helling, zodat de machine horizontaal staat
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Beweeg de linkse bedieningshendel van de werkuitrusting naar
rechts en naar links.
De bovenstructuur zwenkt.

(a) Rechts zwenken
De bovenstructuur zwenkt naar rechts.

(b) Zwenken links
De bovenstructuur zwenkt naar links.
Plaats de linker bedieningshendel van de werkgereedschappen
(1) in de NEUTRALE stand wanneer u de bovenstructuur niet
laat zwenken.

RKA63610

OPMERKINGEN
Laat de motor op laag stationair toerental draaien en bedien
voorzichtig de bedieningshendel van de werkgereedschappen
om de bovenstructuur op een helling te laten zwenken.
Vermijd abrupte bewegingen wanneer de bak vol is.
De parkeerrem van het zwenksysteem wordt ontgrendeld en
de bovenstructuur zwenkt tijdelijk wanneer de bak vol is en de
linker bedieningshendel van de werkgereedschappen bediend
wordt. Dit is geen probleem.

BEDIENINGSMETHODE WERKUITRUSTING
Bedien de werkgereedschappen met de bedieningshendels.
Wanneer u de hendels loslaat, dan keren ze terug naar de NEUTRALE stand en wordt de werkuitrusting op zijn
plaats gehouden.

WNLAM00180

3-133

BEDIENINGSELEMENTEN EN INSTRUMENTEN

•

BEDIENING

Armverplaatsing
Beweeg de linkse bedieningshendel van de werkuitrusting
naar achter en naar voor.
De arm beweegt naar binnen of naar buiten.

•

Giekverplaatsing
Beweeg de rechter bedieningshendel van de werkuitrusting naar achter en naar voor.
De giek beweegt omhoog of omlaag.
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Grijperverplaatsing
Beweeg de rechter bedieningshendel van de werkuitrusting naar rechts en naar links.
De bak beweegt naar binnen of naar buiten.

•

Bediening armrotatie
Druk rechts of links van de bedieningspedaal voor de
zwenking van de giek.
De giek zwenkt naar links of naar rechts.

WNLAM00180
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•

BEDIENING

Bediening snijblad
Beweeg de bedieningshendel van het blad voor- en achteruit.
Het snijblad beweegt omhoog of omlaag.

OPMERKINGEN
Deze machine is uitgerust met een accumulator in het besturingscircuit.
De volgende handelingen met de werkgereedschappen zijn een bepaalde tijd na het stilleggen van de motor
mogelijk, ook al is de motor stilgelegd, als de startschakelaar op ON gedraaid wordt en de vergrendelingshendel
in de VRIJE stand wordt geplaatst.
•

Laat de werkuitrusting volledig op de grond zakken.

•

De resterende druk in het circuit van de hydraulische cilinder kan afgelaten worden door de werkgereedschappen te bedienen.

•

Breng de giek omlaag als de machine op de oplegger is geladen.

GEBRUIK VAN BEDRIJFSWIJZE
Selecteer de bedrijfswijze die overeenkomt met de werkomstandigheden of doel. Dit zal het mogelijk maken om
de handelingen doeltreffend uit te voeren.
Wanneer de startschakelaar in de AAN-stand wordt gedraaid, wordt de bedrijfswijze ingesteld op de wijze wanneer de sleutel in de UIT-stand stond.
Stel de meest efficiënte wijze in die overeenkomt met het type uit te voeren werk.
Toepasbare werking

Werkmodus

Normale graaf- en laadwerken
Modaliteit P

(gebruik met aandacht voor het brandstofverbruik)
Normale graaf- en laadwerken

Modaliteit E

(gebruik met aandacht voor het brandstofverbruik)

Modaliteit L:

Heffen

Modaliteit B

Bediening breekhamer

Werkzaamheden met 2-weg-hulpstukken,
Modaliteit ATT/P: zoals steenbreker
(Productiegerichte werkzaamheden)
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Toepasbare werking
Werkzaamheden met 2-weg-hulpstukken,
zoals steenbreker
(Gebruik met aandacht voor het brandstofverbruik)

METHODE VOOR BEDIENEN WERKMODUS
1.

Druk op functieschakelaar “F5” in het standaardscherm
van de machinemonitor.
Het scherm schakelt over naar het scherm van de “Werkmodus”.

2.

Druk op het scherm “Werkmodus” op de functieschakelaars “F1”, “F2” en “F5” om de geschikte werkmodus te selecteren.

3.

Nadat u de gewenste modus hebt geselecteerd, drukt u op
de functieschakelaar “F4”.
Wijzig de instelling van de geselecteerde werkmodus. Het
scherm keert terug naar het standaardscherm.
Wanneer de functieschakelaar “F3” wordt ingedrukt, wordt
de wijziging geannuleerd en keert het scherm terug naar
het standaardscherm.
Als een werkmodus wordt gekozen, en er gedurende 5 seconden niets wordt gedaan, wordt de gekozen
werkmodus automatisch aanvaard en keert het scherm terug naar het standaardscherm.

NIET-TOEGELATEN HANDELINGEN
k

WAARSCHUWING

Bedien de bedieningshendel van de werkgereedschappen niet terwijl de machine rijdt.

VERBOD OM DE ZWENKKRACHT TE GEBRUIKEN
Gebruik de zwenkkracht niet om de bodem samen te drukken
of om objecten te breken. Daardoor neemt de levensduur van
de machine drastisch af. Bovendien is dit gevaarlijk.

WNLAM00180
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BEDIENING

VERBOD OM DE VERPLAATSINGSKRACHT TE GEBRUIKEN
Gebruik de verplaatsingskracht niet om met de bak te graven in
de bodem. Dit beschadigt de machine of de werkuitrusting.

VERBOD OM DE HYDRAULISCHE CILINDERS TE GEBRUIKEN TOT HET EINDE
VAN HUN SLAG
Als de werkuitrusting gebruikt wordt met cilinderstang tot aan het slageinde en er een externe kracht uitgeoefend wordt, kunnen de hydraulische cilinders beschadigd raken, waardoor de personen zich kunnen verwonden.
Voer geen handelingen uit wanneer de hydraulische cilinder
volledig ingetrokken of uitgetrokken is.

VERBOD OM DE VALKRACHT VAN DE BAK TE GEBRUIKEN
Gebruik de valkracht van de machine niet om te graven, en gebruik de valkracht van de bak niet als houweel, breekhamer of
heimachine.
Dit zal de levensduur van de machine beduidend verkorten.

VERBODEN WERKEN UIT TE VOEREN WAARBIJ DE GRIJPER ALS HEFBOOM
GEBRUIKT WORDT
Plaats de rug van de grijper niet tegen een rots om hem te gebruiken als hefboom om te graven.
Dit kan teveel kracht op het chassis en de grijper zetten, waardoor de machine stuk kan gaan.
Verricht het graafwerk met enkel de kracht van de arm of de
bak, zoals in de afbeelding is aangegeven.
Als er teveel kracht gezet wordt, houdt de veiligheidsklep van
het hydraulische systeem die kracht onder controle om te vermijden dat de machine stuk gaat.
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VERBOD OM DE VALKRACHT VAN DE MACHINE TE GEBRUIKEN
Gebruik de valkracht van de machine niet om te graven.

VERBODEN TE GRAVEN IN EEN HOEK ZONDER DE TANDEN TE GEBRUIKEN
Als de machine tegelijk zwenkt en graaft terwijl het grijperblad
niet in harde rotsen bijt die hoger liggen dan de machine,
schuiven de tanden van de rotsoppervlakken. Hierdoor ontstaan forse trillingen in de machine, wat de werkuitrusting of
het frame kan doen barsten.
Als het grijperblad wegglijdt en tegen een rots botst, heeft dat
een uitermate grote impact op de werkuitrusting en het frame.
Dit kan de levenscyclus van de machine verkorten.

VERBODEN TE GRAVEN IN HARDE ROTSIGE ONDERGROND
Probeer niet om direct harde, rotsige ondergrond uit te graven met de werkuitrusting. Dit kunt u beter pas uitgraven nadat het op een andere wijze is losgemaakt. Dit veroorzaakt minder schade aan de machine en is zuiniger.

VERBODEN WERKEN UIT TE VOEREN WANNEER DE MACHINE NIET STABIEL
STAAT
Als de machine bediend wordt terwijl haar onderstel onstabiel
is, komen torsiebelastingen voor in de frames, wat de levensduur van de machine kan verkorten.
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In dit geval zorgt u tegenover het spoor voor een platform, enz.
om de machine te stabiliseren.

ZWENKEN OF RIJDEN VERBODEN MET STENEN OP DE BOVENKANT VAN
RUPSBANDEN
Wanneer de machine rijdt of zwenkt terwijl verbrijzelde stenen,
vuil of zand op de rupsbanden aanwezig zijn, kunnen ze tegen
het onderdeksel en het frame stoten en schade veroorzaken. In
het ernstigste geval raken de hydraulische componenten beschadigd en kan een ernstig ongeval worden veroorzaakt.
Controleer daarom tijdens de werkzaamheden of verbrijzelde
stenen, vuil en zand op de bovenkant van de rupsbanden aanwezig is.

VOER GEEN HEFHANDELINGEN UIT
Hoewel het verboden is met deze machine te heffen, kan dit alleen wanneer de speciale hefhaak gemonteerd is.

VERBODEN HENDEL OF PEDAAL PLOTS TE VERPLAATSEN TIJDENS HET RIJDEN AAN HOGE SNELHEID
(1) Bedien de hendels en pedalen niet abrupt, of neem geen
andere actie om de machine snel te laten bewegen.
(2) Zet de hendels of pedalen niet plots van VOORUIT (A) in
ACHTERUIT (B) (of van ACHTERUIT (B) in VOORUIT (A)).
(3) Bedien de hendels of pedalen niet abrupt (los ze niet plots)
om de machine te stoppen, wanneer u tegen hoge snelheid
rijdt.
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VERBODEN TE WERKEN BIJ HOGE SNELHEID OP ONEFFEN TERREIN
Als de machine tegen hoge snelheid over oneffen ondergrond
rijdt, ondergaat het chassis stevige opwaartse schokken, wat
de levenscyclus van het chassis verkort.

Wanneer u over oneffen ondergrond (rotsbedding, enz.) rijdt,
zet dan de spanrol (1) met het kussenmechanisme in de rijrichting en rijd langzaam.

PLAATS DE GEHELE ONDERKANT VAN HET SNIJBLAD OP DE GROND OM DE
MACHINE TE ONDERSTEUNEN
Laat de machine nooit op een enkel uiteinde van het snijblad
steunen wanneer u het snijblad als steun gebruikt.

RIJD NIET LANGDURIG MET DE MACHINE ZONDER PAUZES
Als de machine anderhalf uur of langer continu aan een hoge
snelheid rijdt, stijgt de temperatuur van de smeerolie in de
rupsbandrollen en de eindaandrijving, en de olieafdichting kan
beschadigd worden en olielekken veroorzaken.
Stop elk anderhalf uur 30 minuten lang met rijden om de
smeerolie in de rupsbandrollen en de eindaandrijvingen te laten afkoelen wanneer u lange tijd ononderbroken met de machine rijdt.
Wanneer de machine langdurig en onafgebroken met een losse rupsband rijdt, kunnen de onderdelen van het onderstel beschadigd worden.
Controleer de rupsbandspanning om het anderhalf uur, en regel losse banden wanneer u lange tijd ononderbroken met de machine rijdt.
Zie voor het afstellen ONDERHOUD, “METHODE VOOR CONTROLE EN AFSTELLING VAN RUSPBANDSPANNING VAN STALEN RUPSBLADEN EN ROADLINERS” en “METHODE VOOR CONTROLE EN AFSTELLING VAN RUSPBANDSPANNING VAN RUBBEREN RUPSBLADEN”.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEDIENING
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET RIJDEN
Bij het rijden over grote keien, boomstronken of andere hindernissen wordt het chassis (en in het bijzonder het onderstel)
blootgesteld aan een hevige schok. Dit leidt tot beschadiging
van de machine. Verwijder daarom eventuele hindernissen of
rijd er met de machine omheen, of neem voor zover mogelijk
andere maatregelen om te vermijden dat u over dergelijke hindernissen rijdt.
Als een hindernis niet kan worden vermeden, minder dan snelheid, houd de werkuitrusting dicht tegen de grond, en probeer
de machine zo te manoeuvreren dat u met het middelpunt van
de rups over de hindernis rijdt.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR RIJDEN AAN HOGE SNELHEID
Rij met de machine op lage snelheid over oneffen ondergrond zoals rotsen of wegen die grote stenen bevatten..
Plaats het tussenwiel in de stand vooruit wanneer u op hoge
snelheid met de machine rijdt.

VOORZORGSMAATREGELEN WANNEER U DE WERKUITRUSTING PLOOIT
Wanneer u de werkuitrusting in de rij- of transportstand plaatst,
waak er dan over dat de grijper het blad niet kan raken.

VOORZORGSMAATREGELEN OM MET HET SNIJBLAD NIET TE STOTEN TEGEN
VOORWERPEN TIJDENS HET WERK
Waak erover dat het blad niet tegen stenen of keien stoot. Dit
leidt namelijk tot voortijdige slijtage van het blad en de cilinders.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE POSITIE VAN HET BLAD TIJDENS HET
GEBRUIK VAN DE TREKSCHOP AAN DE ACHTERZIJDE
Zorg ervoor dat bij het uitvoeren van het graven in de buurt van
het snijblad de cilinder van de giek niet het snijblad raakt. Graaf
met het blad aan de achterkant zoals gewoonlijk en alleen
wanneer dat nodig is voor het blad.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET OPENEN EN SLUITEN VAN AFSCHERMINGEN
Sluit alle afschermingen en vergrendel de afschermingen voorzien van een slot wanneer u de machine gebruikt of ermee
rijdt.
Een open afscherming kan ergens tegen storen en afbreken
als u de machine met open afscherming laat werken.
Een onvergrendelde afscherming kan openen en tegen een
voorwerp stoten en daardoor een ongeval veroorzaken als u de
machine met onvergrendelde afscherming gebruikt of ermee
rijdt.

TOELAATBARE DIEPTE VAN WATER, LOSSE GROND EN VUIL
OPMERKING
Wanneer u de machine uit het water rijdt zal, indien de
hoek van de machine de 15 ° overschrijdt, het achterste
deel van de bovenstructuur onder water komen te staan,
en zal er water op de koelventilator terechtkomen. Hierdoor kan de ventilator stukgaan. Wees uiterst voorzichtig
wanneer u met de machine uit het water rijdt.

Rijd de machine nooit in water, losse grond of zand dat hoger
staat dan het midden van de bovenste meeneemrol (1).
Voorzie onderdelen die langdurig ondergedompeld werden,
van vet tot het gebruikte vet uit de lagers wordt geperst (In het
bijzonder rond de grijperpen).
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET WERKEN OP HELLINGEN
k

WAARSCHUWING

•

Wanneer u de werkapparatuur op hellingen bedient of
laat zwenken, kan de machine uit balans raken en omrollen. Vermijd dergelijke bewerkingen zoveel mogelijk.
Het is bijzonder gevaarlijk een helling al zwenkend af
te rijden met geladen grijper.
Als dergelijke bewerkingen onvermijdelijk zorg dan
voor een wal om een platform te maken (A) op de helling, zodat de machine horizontaal staat

•

Bedien de machine niet op een helling die bedekt is
met staalplaten.
Zelfs bij een klein hellingspercentage bestaat het gevaar dat de machine wegglijdt.

•

Laat de machine niet rijden op een helling die bedekt
is met staalplaten. Het gevaar bestaat dat de machine
kantelt.

•

Hef tijdens het rijden van de machine de grijperbak ongeveer 20 tot 30 cm boven de grond.

•

Rijd nooit achteruit een helling af.

•

Begin nooit te draaien of rij niet parallel op hellingen.
Ga naar beneden naar een vlakke plek en neem een
veiligere manier, zoals een omweg.

•

Blijf alert tijdens het rijden en bedienen van de machine. om deze veilig stil te zetten wanneer de machine
gaat slippen of instabiel wordt.

•

Indien op een helling de schoenen doorslippen of als
het onmogelijk is de helling op te rijden met de kracht
van de rupsband alleen, mag de trekkracht van de arm
niet gebruikt worden om de machine bij te springen.
Het gevaar bestaat dat de machine kantelt.

•

Laat de machine niet zwenken op een helling, ook al is
de motor afgezet. De bovenstructuur kan door het eigen gewicht zwenken als u de werkgereedschappen
bedieningshendel gebruikt voor het zwenken.

•

Open of sluit de deur niet wanneer de machine op een
helling staat.
De bedieningskracht kan plotseling veranderen.
Controleer altijd of de deur in de geopende of gesloten
stand is vergrendeld.

1.

Gebruik bij het afrijden van steile hellingen de rijhendel en
de knop voor brandstofregeling om de rijsnelheid laag te
houden.
Plaats de machine, zoals in de afbeelding is aangegeven,
met het kettingwiel (1) naar beneden gericht, de bak op
hoogte (a) 20 tot 30 cm en verlaag het toerental van de
motor in wanneer u een steile helling van 15 °of meer met
de machine afrijdt.
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OPMERKINGEN
Rijd de helling af met het kettingwiel (1) omlaag gericht.
Als de machine de helling afrijdt met het kettingwiel (1)
omhoog gericht, kunnen de rupsbanden loskomen en de
tanden springen.

2.

Plaats de machine, zoals in de afbeelding is aangegeven,
met de bak op hoogte (a) 20 tot 30 cm en laat de machine
rijden wanneer u een steile helling van 15 °of meer oprijdt.

Remmen bij het bergaf rijden
Zet de rijhendel in de NEUTRALE stand en de rem wordt automatisch toegepast.

Als de motor wordt afgezet
Indien de motor afslaat wanneer de machine bergopwaarts rijdt moet men de rijhendels op neutraal zetten, de
grijper op de grond laten zakken, de machine tot stilstand brengen en de motor vervolgens opnieuw starten.

METHODE VOOR LOSKOMEN UIT MODDER
Zorg dat u niet komt vast te zitten in de modder. Als de machine toch komt vast te zitten, volg dan onderstaande
aanwijzingen om de machine eruit te krijgen.

METHODE OM TE ONTSNAPPEN WANNEER DE RUPSBAND AAN EEN KANT IS
VASTGELOPEN
OPMERKING
Druk de grond aan met de bodem van de bak. Beweeg de
machine omhoog door de giek of arm de bedienen. (Zet
niet hoog als de tanden de grond raken)
Stel in dit geval de hoek (q) tussen de giek en de arm in op
90 tot 110 °.
Wanneer de rupsband aan een van de zijden vastloopt, bevrijd
de machine op de volgende manier.

1.

Verplaats de grijperbak aan de zijde van de vastgelopen
band en druk hem op de grond.
De band komt omhoog.

2.

Plaats wiggen, houten blokken enz. onder de band.

3.

Breng de grijperbak omhoog en ga op een afstand staan.
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METHODE OM TE ONTSNAPPEN WANNEER DE RUPSBANDEN AAN BEIDE
KANTEN IS VASTGELOPEN
Wanneer de rupsband aan weerszijden vastloopt, bevrijd de machine op de volgende manier.
1. Plaats wiggen, houten blokken enz. onder de banden volgens de eerder beschreven procedure.
2.

Duw de grijperbak in de grond aan de voorkant.

3.

Beweeg de arm IN zoals voor het graven en breng de rijhendel in de stand FORWARD (vooruit) om de machine te
bevrijden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
Afgezien van wat volgt is het mogelijk om het toepassingsgebied nog verder uit te breiden met behulp van een
aantal hulpstukken.

GRAAFWERKEN
WERK MET DE DIEPLEPEL
Geschikt voor graafzones die lager gelegen zijn dan de machine.
Wanneer de werkuitrusting in de stand staat die wordt getoond
op de afbeelding (hoek (a) tussen bakcilinder en verbinding, en
hoek (b) tussen armcilinder en arm is 90 °), wordt de maximale
graafkracht verkregen met de duwkracht van elke cilinder.
Tijdens graafwerkzaamheden kunt u uw werkefficiëntie verbeteren door op een doeltreffende manier gebruik te maken van
deze hoek.

De posities voor het graven met de arm gaan van een hoek
van 45 ° (c) weg van de machine tot een hoek van 30 ° (d) naar
de machine toe.
Er kunnen verschillen zijn afhankelijk van de graafdiepte, maar
probeer binnen de bovenstaande range te blijven eerder dan
de cilinder te gebruiken op het einde van zijn slag.
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GRAVEN VAN SLOTEN
Het graven van sleuven kan op doeltreffende wijze gebeuren
door een grijper te installeren in functie van de graafwerkzaamheden, waarna de wielen evenwijdig worden gezet met de lijn
van de sloot die gegraven wordt.
Om een wijde kuil te graven, graaf eerst beide zijkanten uit en
verwijder dan het middendeel.

LATERALE GRAAFWERKEN
Graafwerkzaamheden kunnen verricht worden in een enge
ruimte door de bedieningen van het zwenken en armrotatie te
combineren.

LAADWERKZAAMHEDEN
Waar de zwenkhoek klein is, kan de werkefficiëntie verbeterd
worden door de kiepwagen op een plaats te zetten die gemakkelijk zichtbaar is voor de bestuurder.
Het laden wordt eenvoudiger en de capaciteit groter indien u
begint aan de voorzijde van de kiepwagen in plaats van aan de
zijkant.

NIVELLERINGEN
Gebruik het snijblad voor het vullen en nivelleren na de graafwerkzaamheden.
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METHODE VOOR OPHIJSEN VAN VOORWERPEN MET HIJSMIDDEL
k

WAARSCHUWING

•

De graafmachine die voor de hantering gebruikt wordt, moet overeenstemmen met de plaatselijke
voorschriften en moet zijn uitgerust met veiligheidsventielen en een overbelastingsalarm overeenkomstig EN 474-5.

•

De eigenaar en bestuurders moeten bekend zijn met alle normen en verordeningen die gelden voor
het gebruik van uitrustingen zoals grondverzetmachines als een machine voor het hanteren van ladingen. Win meer informatie in bij uw Komatsu-dealer.

•

De machine moet uitgerust zijn met een speciale hijshaak, anders mag ze niet voor het hanteren
van ladingen worden gebruikt.
Als een dergelijke inrichting ontbreekt, mag de machine uitsluitend als grondverzetmachine worden
gebruikt.
Neem contact op met uw Komatsu-dealer als de machine niet van een geschikte haak is voorzien.
De montage van een hijshaak moet door een erkende installatie gecontroleerd en gecertificeerd
worden.

•

Uitsluitend de haak op de stang van de bak mag als koppelpunt voor het ophijsen van voorwerpen
worden gebruikt. Maak geen gebruik van andere koppelpunten.

•

Het is verboden om haken of ogen aan de onderkant van de bak te lassen.

•

Het is absoluut verboden om de machine te verplaatsen met hangende ladingen, aangezien de lading kan gaan slingeren en eigendommen en mensen, maar ook de machine in gevaar kan brengen.

•

Plaats de machine op een stevige en vlakke ondergrond.

•

Controleer of de werkplek vrij is van obstakels en dat niemand binnen de actieradius van de machine aanwezig is. Geef aan dat u met de werkzaamheden aanvangt door het geluidssignaal te activeren.

•

Selecteer de werkmodus L.

•

Controleer of de hijshaak en de hijskabels voldoende groot zijn voor de hantering van de op te hijsen lading
en of ze voorzien zijn van doeltreffende sluitmechanismen.

•

Bedien de bedieningen voorzichtig en geleidelijk aan om de lading met precisie te manoeuvreren.

•

Houd de lading altijd zo dicht mogelijk boven de grond zodat u deze snel op de grond kunt plaatsen als ook
slechts de geringste instabiliteit van de lading of de machine wordt waargenomen.

•

Leg de lading neer en koppel hem los.

•
OPMERKING
Wanneer het draagvermogen van de machine bereikt
wordt, wordt een geluidssignaal geactiveerd en gaat het
overbelasting alarmlampje branden.

HIJSVERMOGENTABELLEN
k

WAARSCHUWING

Het is verboden om de hijsvermogenlimieten beschreven in de diagrammen van de machine te overschrijden.
De lading mag niet groter zijn dan 87% van het hydraulische hijsvermogen of 75% van de kantellimiet.
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Het hijsvermogen beschreven in de tabellen verwijst naar machines met een standaardbak.
Standaardarm

22E-98-31160

2-delige giek

22E-98-31180

METHODE VOOR VERVANGEN BAK
k

WAARSCHUWING

•

Als er met een hamer op bouten wordt geslagen kan er metaal afbreken en ernstig letsel veroorzaken.
Bij het uitvoeren van deze procedure altijd oogbescherming, helm, handschoenen en anderen beschermingsmiddelen dragen.

•

Zet de bak na demontage veilig neer.

•

Er wordt hard op de pen geslagen om deze te verwijderen, waardoor de pen er uit kan vliegen en
mensen in de buurt kan verwonden. Let daarom goed op de ruimte rondom de machine.

•

Ga niet achter de bak staan en plaats uw voet niet op de zijkant van de bak wanneer u de pennen
verwijderd.

•

Voorkom dat uw handen tijdens het aanbrengen of verwijderen van de pennen beklemd raken.

•

Steek nooit vingers in de gaten om deze uit te lijnen.
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OPMERKING
•

Waak er na het verwijderen van de pennen over dat er geen slijk of zand op de pennen terechtkomt.

•

De lagerbussen zijn aan beide zijden voorzien van afdekkingpen. Waak erover dat die niet worden
beschadigd.
Wanneer u de bak vervangt, vervangt u de stofdichting door een nieuwe als ze beschadigd is.
Als een beschadigde afdichting wordt gebruikt, kan zand en stof in het pengedeelte binnendringen
en abnormale slijtage van de pen veroorzaken.

Breng de machine tot stilstand op een stevige en vlakke ondergrond en verricht de werkzaamheden.
Wijs een leider aan en volg de aanwijzingen en signalen van deze persoon wanneer de werkzaamheden door
meerdere mensen moeten worden verricht.
1. Zet de machine in de positie zoals aangegeven in de afbeelding.
1) Start de motor en laat met laag toerental draaien.

2)

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

3)

Duw de bladbedieningshendel vooruit om het blad op
de grond te laten zakken.

4)

Nivelleer de bodem van de bak met de werktuigbedieningshendels.

5)

Laat met de werktuigbedieningshendel de giek langzaam zakken om de bak (1) op de grond te plaatsen.
RKA63210

6)

Zet de vergrendeling op LOCK (Vast) (L).

7)

Leg de motor stil.

OPMERKINGEN
Wanneer de pennen worden verwijderd, moet de bak zo
worden geplaatst dat hij de grond lichtjes raakt.
Indien de bak te stevig op de grond wordt gezet, zal de
weerstand vergroten en zal het moeilijk zijn om de pennen
te verwijderen.
2.

Verwijder de dubbele moer van de aanslagbout aan de
armpen (A) en koppelpen (B), en trek dan de bouten uit.

3.

Trek de armpen (A) en de koppelpen (B) uit en verwijder
vervolgens de bak (1).
OPMERKINGEN
Vang bij het verwijderen van de pennen de vulplaatjes op
die eventueel tussen de bak en de arm of het koppelstuk
zijn aangebracht.
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4.

Lijn de arm (2) uit met het gat (4) van de andere bak.

5.

Lijn het koppelstuk (3) uit met het gat (5) van de andere
bak.

6.

Smeer de pennen (A) en (B) in met vet en breng ze samen met de vulplaatjes die tijdens de demontage opgevangen zijn aan in de gaten (4) en (5) van de bak.

OPMERKINGEN
•

Verricht de installatie door de handelingen voor de
verwijdering in omgekeerde volgorde uit te voeren.

•

Controleer de speling van de bak. Voor details, zie
ONDERHOUD “METHODE VOOR AFSTELLEN
AXIALE SPELING BAK”.
Breng de pen (A) en (B) aan en steek hem in de juiste
groef.

7.

Breng de vergrendelbout en de moer van elke pen aan.

8.

Smeer elke pen in met vet.
OPMERKINGEN
Smeer grondig met vet via de smeernippel tot het vet uit het eindvlak van de pen loopt.

METHODE VOOR PARKEREN MACHINE
k

WAARSCHUWING

•

Vermijd abrupt stoppen. Breng de machine geleidelijk
tot stilstand.

•

Plaats de machine op een stevige en vlakke ondergrond.
Parkeer de machine niet op hellingen.
Als parkeren op een helling niet kan worden vermeden, blokkeer dan de rupsbanden zodat ze niet meer
kunnen bewegen. Plaats als bijkomende veiligheidsmaatregel het werktuig in de grond.

•

Indien de bedieningshendel per toeval geraakt wordt,
kan de machine plots gaan bewegen, wat kan leiden
tot ernstige of dodelijke letsels. Zet de vergrendelingshendel altijd goed in de LOCK-stand alvorens de bestuurdersstoel te verlaten.

•

Laat het blad aan de lage zijde op de grond zakken.

RKA63620
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1.

BEDIENING

Zet de rechter en linker rijhendels (1) in de NEUTRALE
stand (N).
De machine komt tot stilstand.

2.

Draai de brandstofregelingsschijf (2) in de stand laag stationair (MIN) (a) en verlaag het motortoerental.

3.

Plaats het werktuig in de stand die in de afbeelding is afgebeeld.
1) Bedien de linker en rechter werktuigbedieningshendels (3) en (4) om de bodem van de bak te nivelleren
en laat de bak op de grond zakken.
2) Duw de bladbedieningshendel (5) vooruit om het blad
op de grond te laten zakken.

4.

Zet de vergrendelingshendel (6) in de LOCK-stand (L).

5.

Controleer of de machinemonitor (7) in de volgende omstandigheden werkt.

(8) Meter motorkoelvloeistoftemperatuur
De wijzer van de meter staat in het normale bereik staat.

(9) Brandstofmeter
De wijzer van de meter staat in het normale bereik staat.

(10) Waarschuwingslampje display
OFF (Uit)
Voer bij problemen onderhoud of reparaties uit.
6.

Leg de motor stil.

3-152

WNLAM00180

BEDIENING

BEDIENINGSELEMENTEN EN INSTRUMENTEN

METHODE VOOR CONTROLE NA HET BEËINDIGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN
Doe dit nadat de motor gestopt is.
1.

Wandel rond de machine en controleer de werkuitrusting, de buitenzijde van de machine en het onderstel.
Controleer ook op lekkage van olie of koelvloeistof. Herstel mogelijke defecten.

2.

Vul de brandstoftank.

3.

Controleer het motorcompartiment op de aanwezigheid van papier en gruis. Verwijder papier en rommel om
brand te voorkomen.

4.

Haal alle modder van het onderstel.

VERGRENDELING
Sluit steeds het raam.
Sluit altijd de volgende delen af.
OPMERKINGEN
Gebruik de contactsleutel om al deze plaatsen te openen en te sluiten.
(1) Deur van bestuurderscabine
(2) Afdekking accu-hoofdschakelaar

RKA68560

(3) Afdekking
(4) Afscherming gereedschapskist
(5) Achterste afscherming motor

RKA68570

AFDEKKING MET SLOT
Gebruik de contactsleutel om de afdekkingen met sloten te openen en te sluiten.
De contactschakelaar er zo ver mogelijk insteken (A) en draaien.
Als de contactsleutel wordt gedraaid als deze er niet helemaal
tot het einde is ingestoken, dan kan deze afbreken.
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BEDIENING

METHODE VOOR OPENEN EN SLUITEN MOTORKAP
k

OPGELET

•

Plaats de machine op vlakke grond wanneer u de motorkap moet openen of sluiten, zet de werkgereedschappen laag tot op de grond, leg de motor stil en voer vervolgens de werkzaamheid uit.

•

Zet de motorkap vast in de open stand met een stopper wanneer u de binnenzijde van de kap inspecteert of onderhoudt.

•

Laat de hendel niet los wanneer u de motorkap opent, totdat de steunstang van de motorkap stevig
in de vergrendelstand staat.

•

Houd de hendel stevig vast wanneer u de motorkap sluit, want de motorkap kan vanzelf dichtklappen door zijn gewicht.

•

De motorkap is heet vlak na het stilleggen van de motor. Wacht tot de motor afgekoeld is vooraleer
de motorkap te openen of te sluiten.

•

Ga nooit op de motorkap staan. U kunt uitglijden en vallen.

•

Tijdens het gebruik van de machine moet de motorkap dicht blijven, tenzij u inspectie moet verrichten.

OPMERKING
Hou de motorkap steeds op slot, behalve wanneer men ze moet openen.
U kunt merken of de motorkap vergrendeld is door de richting van het sleutelslot op de knop van de kap
na te kijken.

METHODE VOOR OPENEN MOTORKAP
1.

Steek de sleutel in het slot.

2.

Draai de sleutel linksom (A) en trek de sleutel uit.
Positie (A): OPENEN
Positie (B): VERGRENDELING

3.

Pak de handgreep van de motorkap beet en open de motorkap (2) terwijl u op de ontgrendelingsknop (1) van de
motorkap drukt.

RKA68580
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Plaats de steunhendel (3) van de motorkap in de blokkeerstand.

RKA68590

METHODE VOOR VERGRENDELEN MOTORKAP
1.

Pak de handgreep van de motorkap (2) vast en verwijder
de steunhendel (3) uit de blokkeerstand.

2.

Bevestig de steunhendel (3) stevig aan de vergrendelingshendel.

3.

Laat de motorkap langzaam zakken en druk erop om ze
stevig te vergrendelen.

4.

Steek de sleutel in het slot.
RKA68590

5.

Draai de sleutel rechtsom (B) en trek de sleutel uit.
Positie (A): OPENEN
Positie (B): VERGRENDELD

RKA68581

METHODE VOOR HET OPENEN EN SLUITEN VAN HET STOFDEKSEL
k

OPGELET

•

Ga nooit op het deksel staan. U kunt uitglijden en vallen.

•

Zet het luik vast in de open stand met een stopper wanneer u de binnenzijde van het luik inspecteert
of onderhoudt.

•

Tijdens het gebruik van de machine moet het deksel dicht blijven, tenzij u inspectie moet verrichten.
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BEDIENING

OPMERKING
Hou het luik altijd vergrendeld, behalve wanneer u het moet openen.
U kunt merken of de motorkap vergrendeld is door de richting van het sleutelslot op de knop van de kap
na te kijken.

METHODE VOOR OPENEN AFSCHERMING
1.

Steek de sleutel in het slot.

2.

Draai de sleutel linksom (A) en trek de sleutel uit.
Positie (A): OPENEN
Positie (B): VERGRENDELING

3.

Pak de handgreep van de afscherming beet en open de
afscherming (2) terwijl u op de ontgrendelingsknop (1) van
de afscherming drukt.

RKA68600

4.

Plaats de steunhendel (3) van de afscherming in de blokkeerstand.

RKA68442
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METHODE VOOR VERGRENDELEN AFSCHERMING
1.

Pak de handgreep van de motorkap (2) vast en verwijder
de steunhendel (3) uit de blokkeerstand.

2.

Bevestig de steunhendel van de motorkap (3) stevig vast
aan de vergrendelingshendel.

3.

Laat de afscherming langzaam zakken en druk erop om ze
stevig te vergrendelen.

RKA68443

4.

Steek de sleutel in het slot.

5.

Draai de sleutel rechtsom (B) en trek de sleutel uit.
Positie (A): OPENEN
Positie (B): VERGRENDELD

RKA68601
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BEDIENING

METHODE VOOR HET OPENEN EN SLUITEN VAN DE DEUR VAN DE BESTUURDERSCABINE
k

WAARSCHUWING

•

Plaats de machine altijd op een vlakke ondergrond, alvorens het deurslot te ontgrendelen.

•

Het deurslot niet ontgrendelen wanneer de machine op een helling is geplaatst.
De cabinedeur kan plotseling dichtvallen waardoor uw hand bekneld raakt en letsel veroorzaakt
wordt.

•

Steek uw arm niet uit de cabine en plaats uw hand niet op de stijl van de cabinedeur wanneer u het
deurslot ontgrendelt.
De cabinedeur kan plotseling dichtvallen en letsel veroorzaken.

Zet de cabinedeur in een geopende stand vast met het deurslot.

METHODE VOOR HET OPENEN VAN DE CABINEDEUR
1.

Steek de startsleutel in het slot (1).

2.

Draai de startsleutel op “OPEN” stand (A) en neem de
startsleutel uit.

Positie (A)
OPENEN

Positie (B)
BLOKKEER
3.

Houd de deurgreep (2) van de cabine vast om de cabinedeur te openen.

3-158

WNLAM00180

BEDIENING

BEDIENINGSELEMENTEN EN INSTRUMENTEN

4.

Houd de hendel aan de binnenkant van de cabinedeur
vast. Duw de cabinedeur tegen het deurslot (3) en zet hem
stevig vast.

5.

Controleer of de cabinedeur stevig in het deurslot (3) is
vastgezet.

METHODE VOOR HET VERGRENDELEN VAN DE CABINEDEUR
1.

Beweeg de ontgrendelingshendel van het deurslot (4) omlaag om het deurslot (3) te ontgrendelen.

2.

Houd de greep aan de binnenkant van de cabinedeur vast
en trek aan de cabinedeur. Houd de greep van de cabinedeur (2) vast om de cabinedeur te sluiten.

3.

Steek de startsleutel in het slot (1).
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4.

BEDIENING

Draai de startsleutel op “LOCK” stand (B) en neem de
startsleutel uit.

Positie (A)
OPENEN

Positie (B)
BLOKKEER
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DE AIRCONDITIONER HANTEREN
•

Wanneer de airconditioner niet elke dag wordt gebruikt, laat u de motor af en toe tegen laag toerental draaien en laat u de airconditoner enkele minuten koelen of ontvochtigen, om te voorkomen dat de oliefilm die
op verschillende onderdelen aanwezig is, verdwijnt.

•

Als de temperatuur in de cabine te laag is, is het mogelijk dat de airconditioner niet aanslaat. Laat in dat
geval circulatielucht circuleren om het interieur van de cabine te verwarmen. Zet vervolgens de schakelaar
van de airconditioning op ON zodat de airconditioning werkt.

Ventilatie tijdens het afkoelen
•

Wanneer langdurig wordt gekoeld, moet eenmaal per uur de stand FRESH worden geselecteerd om de
verluchting en het koelen te laten doorgaan.

•

Als u rookt terwijl de airconditioner aanstaat, kan de rook uw ogen irriteren. In dat geval opent u het raam
en zet u de hendel even op FRESH om de rook met ventilatie en door het rijden naar buiten te drijven.

Controle van de temperatuur
Om gezondheidsredenen wordt gezegd dat de optimale instelling voor de koeling is wanneer het iets koeler
aanvoelt (5 of 6 °C lager dan de omgevingstemperatuur) wanneer u de cabine betreedt.
Wees voorzichtig zodat u de correcte temperatuur kiest.

Verschijnselen die geen storingen zijn
Terwijl u de machine bedient of ermee rijdt, duurt het even voordat de airconditioning begint te werken. Dat komt
door de lage output van de hydraulische pomp, en is geen storing.

VERKLARING VAN DE AIRCONDITIONERUITRUSTING

RKA64040

(1) Schakelaar voor de controle van de temperatuur

(4) Keuzeschakelaar FRISSE/RECIRC lucht

(2) Schakelaars selectie luchtstroom

(5) Ventilator

(3) Schakelaar airconditioning
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SCHAKELAAR VOOR DE CONTROLE VAN DE TEMPERATUUR
Stel de gewenste binnentemperatuur in door aan de temperatuurknop te draaien.

De binnentemperatuur verlagen.
Draai de temperatuurknop linksom.

De binnentemperatuur verhogen.
Draai de temperatuurknop rechtsom.

KEUZESCHAKELAAR VAN LUCHTSTROOM
De keuzeschakelaar van de luchtstroom kan de luchtstroom op
3 niveaus afstellen.

(3) Hoge positie
Hoog luchtdebiet.

(2) Mediumpositie
Medium luchtdebiet.

(1) Laag positie
Laag luchtdebiet.

(0) OFF-stand
Geen luchtstroom.

LUCHTOPENING
De richting van de luchtstroom kan worden geregeld door aan
de klepjes van elke luchtopening te draaien.

HENDEL VOOR OMSCHAKELING FRISSE/RECIRC LUCHT
Gebruik de keuzeschakelaar FRISSE/RECIRC lucht om de
luchtbron om te schakelen van recirculatie van cabinelucht
naar invoer van frisse buitenlucht en omgekeerd.

(a) FRESH
Buitenlucht wordt in de cabine ingevoerd.
Gebruik deze instelling om frisse lucht in te voeren of om het
vensterglas te ontwasemen.

(b) RECIRC
De buitenlucht wordt afgesloten en enkel cabinelucht circuleert.
Gebruik deze instelling om de cabine snel af te koelen of wanneer de buitenlucht vuil is.
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SCHAKELAAR AIRCONDITIONER
Telkens als u op de schakelaar van de airconditioning drukt,
wordt er omgeschakeld tussen bedrijf (AAN) en stop (UIT) .
Wanneer de schakelaar van de airconditioning op bedrijf (AAN)
is gezet, licht de lamp in de schakelaar van de airconditioning
op.

BEDIENINGSMETHODE AIRCONDITIONER
METHODE VOOR HET STARTEN VAN DE AIRCONDITIONING
1.

Draai aan de luchtstroom keuzeschakelaar en stel de
luchtstroom af.

2.

Schakel de airconditioning in door op de schakelaar te
drukken.
Het lampje in de schakelaar gaat branden.

3.

Stel de gewenste temperatuur in door aan de temperatuurknop te draaien.
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4.

Stel de gewenste ventilatierichting in door de aan louvres
van elke ventilatieopening te draaien.

5.

Selecteer FRESH (a) of RECIRC (b) met de FRESH/
RECIRC-lucht keuzeschakelaar.

METHODE VOOR HET STOPPEN VAN DE AIRCONDITIONING
1.

Schakel de airconditioning uit door op de schakelaar te
drukken.
Het lampje in de schakelaar gaat uit.

2.

Draai de luchtstroom keuzeschakelaar op “0” en onderbreek de luchtstroom.
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HENDEL RADIO
•

Om de veiligheid te verzekeren houdt u het geluid op een niveau waarin het mogelijk is om tijdens de werking de buitengeluiden te horen.

•

Als er water in de luidsprekerbehuizing of de radio binnendringt, kan dit tot onverwachte defecten leiden.
Zorg er daarom voor dat er nooit water in deze onderdelen binnendringt.

•

Veeg het display of de knoppen nooit af met oplosmiddelen zoals benzeen of verdunner. Veeg af met een
zachte, droge doek.

•

Wanneer de schakelaar voor accusloskoppeling in de stand OFF geplaatst is of de stroom van de machine
uitgeschakeld is om de accu te vervangen, moet de klok geïnitialiseerd worden. In dat geval stelt u hem
opnieuw in.
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GEBRUIK VAN RUBBEREN RUPSBLADEN EN ROAD LINERS
AANBEVOLEN GEBRUIK VAN RUBBEREN EN ROADLINERS SCHOENEN
De rubberen schoenen en roadliners hebben goede eigenschappen die stalen schoenen niet hebben. De kenmerken worden echter niet volledig benut als ze als stalen schoenen worden gebruikt.
Forceer ze niet, let op de staat van de werkplek en van het soort werk.

VERGELIJKING VAN RUBBEREN RUPSBLADEN, ROAD LINERS EN STALEN RUPSBLADEN
Rubberen plaat

Road liner

Stalen rupsblad

◎

◎

△

◎

○

○

Weinig geluid

◎

◎

△

Geen risico op vloerbeschadiging

◎

◎

△

Vlot gebruik

◎

△

△

Bestendigheid tegen beschadiging

△

○

◎

Grote trekkracht

◎

◎

◎

Minder trillingen
Regelmatige verplaatsing
(geen geknars)

◎: Zeer goed
○: Goed
△: Behoorlijk
Gezien de eigenschappen van het gebruikte materiaal hebben rubberen rupsbladen en road liners verschillende
voordelen. Hun zwakke punt is dat ze niet sterk zijn. U kunt bijgevolg de bedrijfsduur van de rubberen rupsbladen en de road liners verlengen en hun voordelen ten volle benutten als u hun kenmerken begrijpt en rekening
houdt met de voorzorgsmaatregelen voor ongepast werk en gebruik.

GARANTIE VAN RUBBEREN EN ROADLINER SCHOENEN
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door gebruik van de machine dat niet in de gebruikers- en onderhoudshandleiding is beschreven, met inbegrip van het niet uitvoeren van controles en onderhoud van de rupsbandspanning, van het niet in acht nemen van verboden zoals “werkzaamheden op randen van stalen platen,
U-vormige klemmen, cementblokken, versterkte staven, staalschroot, enz. die sneden in de roadliner kunnen
veroorzaken” en voorzorgsmaatregelen.

VERBODEN HANDELINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN RUBBEREN EN
ROADLINER SCHOENEN
Voer het volgende werk niet uit.
•

Als de machine wordt bediend of gezwenkt op steenslag, zeer onregelmatige harde rotsbodems, versterkte
staven, staalschroot, randen van staalplaten, kunnen de rubberen schoenen en roadliners beschadigd raken.

•

In een rivierbed en dergelijke, waar vele grote rotsblokken liggen, kunnen de rubberen schoenen en roadliners beschadigd raken door keien die erin vastraken en van de rollen loskomen.
Als de machine wordt gebruikt om geforceerd grond te verzetten terwijl de schoenen slippen, wordt de bedrijfsduur van de rubberen schoenen en roadliners verkort.

•

Zorg ervoor dat olie, brandstof of chemische oplosmiddelen niet aan de rubberen schoenen en roadliners
blijven plakken. Verwijder onmiddellijk elke druppel die erop valt.
Rijd niet over een rijweg waarop olie en dergelijke ligt.
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•

Sla de machine voor lange tijd (meer dan 3 maanden) binnenshuis op om rechtstreeks zonlicht en regen te
vermijden.

•

Rijd met de machine niet over plaatsen waar een hoge temperatuur heerst, zoals een kampvuur in de open
lucht, staalplaten die in de hete zon hebben gelegen, pas aangebracht asfalt, enz.

•

Als de machinemaar op een band rijdt aan een kant terwijl de band aan de andere kant geheven is met de
werkuitrusting, kan het rubberen rupsblad loskomen van de rol of beschadigd raken.

•

Als de rubberen onderdelen van de road liner versleten en beschadigd zijn en de koppen van de bevestigingsbouten zijn versleten, dient u de rupsbladen onmiddellijk te vervangen door nieuwe.
De montagebouten kunnen niet langer verwijderd of geïnstalleerd worden als ze geplet zijn.

•

Installeer tijdens de installatie van de road liner altijd alle verbindingen naar de rechter- en de linkerrupsbanden.
Als hij gedeeltelijk geïnstalleerd wordt of alleen maar op een gedeelte, wordt zijn bedrijfsduur aanmerkelijk
verkort.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN RUBBEREN RUPSEN EN
WEGRUPSEN
Houd tijdens het gebruik het volgende in acht.
•

Maak geen haakse bochten op betonnen wegen aangezien rubberen strepen op het wegdek zullen ontstaan.

•

Maak zo min mogelijk scherpe bochten omdat de rubberen rupsen en wegrupsen daardoor eenvoudig kunnen slijten en barsten.

•

Maak geen bochten op steile hellingen.
Rij haaks over hellingen om te voorkomen dat de rupsbanden van de grond komen.

•

Laat de machine langzaam zakken als u ze met het werktuig heeft opgeheven.

•

Hanteer geen geperst en olieachtig materiaal (koeken van sojabonen, mais, raapzaad, enz.) en spoel de
machine niet na de werkzaamheden af.

•

Gebruik de rubberen rupsen en wegrupsen niet aan de zeekust aangezien het hechtmiddel van de metalen
kern door zout wordt aangetast.

•

Wanneer rubberen rupsen en wegrupsen met diepe scheuren worden gebruikt voor het hanteren van zout,
suiker, graan, sojabonen, enz. kunnen stukjes rubber met het gehanteerde materiaal worden gemengd. Repareer daarom vóór het gebruik elke scheur om dit te voorkomen.

•

Laat de rubberen rupsen en wegrupsen tijdens de werkzaamheden niet tegen betonnen randen, muren,
enz. schuren.

•

Rubberen rupsen en wegrupsen zijn erg glad op natte staalplaten of besneeuwde of bevroren wegen.
Wees er attent op dat u kunt slippen wanneer u over een helling rijdt of er werkzaamheden op uitvoert.

•

Als rubberen rupsen of wegrupsen in een extreem koud klimaat gebruikt worden, wijzigt het materiaal en
neemt hun levensduur aanzienlijk af.

•

Gebruik rubberen rupsen bij een bereik van -25 tot 55 °C aangezien rubber daarvoor de beste eigenschappen bezit.
Gebruik wegrupsen bij een bereik van -25 tot 65 °C.

•

Zorg ervoor dat de rubberen rupsen en wegrupsen tijdens de werkzaamheden niet door de bak beschadigd
worden.

•

Houd de rubberen rupsen correct aangespannen om te voorkomen dat ze van de rollen lopen.
Als de spanning van de rubberen rupsen in de volgende situaties te laag is, kunnen de rubberen rupsen
doorzakken en losraken.
Ook wanneer de spanning van de rubberen rupsen correct is kunnen ze onder deze omstandigheden doorzakken. Let daarbij buitengewoon goed op wanneer u de machine laat sturen.
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1.

Laat de machine niet sturen over stoepranden of stenen met een hoogteverschil (ongeveer 20 cmof meer).
Rij haaks over een hoogteverschil.

2.

Stuur niet over de lijn tussen de vlakke bodem en de
helling wanneer u achteruit een helling oprijdt.
Stuur langzaam als u bij het oprijden van een helling
moet sturen.

3.

Rij niet met een rupsband op een helling of een uitsparing in de grond (waarbij de machine ongeveer
10 °of meerhelt) en de andere rupsband op de vlakke
grond.
Rijd altijd met de beide rupsbanden op hetzelfde niveau om de rubberen rupsen en wegrupsen tegen
schade te beschermen.

4.

Stuur niet in de positie die in de afbeelding is aangegeven.

Situaties waarbij de rubberen rups loskomt
De rubberen rups komt in de volgende gevallen los.
•

Wanneer achteruit over een hoogteverschil wordt gereden.
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Er ontstaat een ruimte (a) tussen de rollen (1) van de
rupsband en de rubberen rupsen (2).
Ook in deze situatie kan de rubberen rups (2) loslaten.

2.

Wanneer de machine verder achteruit rijdt, ontstaat er
een ruimte (a) tussen de rol (1) van de rupsband, de
spanrol (3) en de rubberen rupsen (2).
In deze situatie laat de rupsband (2) los.

•

Wanneer de machine moet sturen terwijl de rubberen rups
niet zijwaarts kan bewegen wegens een hindernis of een
andere reden.

•

Wanneer de spanrol of de rollen van de rupsband wegens
een verkeerde uitlijning van de rubberen rupsen van de
metalen kern afwijken.
(A): Framezijde
(B): Rubberen rupszijde

•

Wanneer de machine achteruit rijdt met de spanrol in de
situatie die in de afbeelding is uitgebeeld.
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•

Wanneer de machine draait met de rol van de rupsband in
de situatie die in de afbeelding is uitgebeeld.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET TRANSPORTEREN VAN DE MACHINE
SELECTEREN VAN VERVOERMETHODE
Kies voor het transport van de machine de transportwijze op basis van het gewicht en de afmetingen, zoals
aangegeven in “SPECIFICATIES”.
Merk op dat het gewicht en de afmeting die in “SPECIFICATIES” worden getoond kunnen verschillen, overeenkomstig het type rupsband schoen of arm of andere accessoires.
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LADEN EN AFLADEN OP/VAN EEN OPLEGGER
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ LADEN EN LOSSEN MET OPLEGGER
Voorzorgsmaatregelen bij laden en lossen
k

WAARSCHUWING

Leef de volgende voorzorgsmaatregelen voor laden en lossen van de machine op/van een oplegger voor transport altijd na.
•

Kies een stevige en vlakke ondergrond voor het laden
en lossen van de machine.

•

Houd een veilige afstand tot de wegberm.

•

Draai de schakelaar voor de automatische toerentalbegrenzing altijd op OFF (uit).
Wanneer de schakelaar voor de automatische toerentalbegrenzing op ON blijft staan, kan de machine plotseling bewegen.

•

Stel de rijsnelheid altijd in op lage snelheid (LO), laat
de motor laag stationair draaien en laad of los de machine.

•

Laat de motor zorgvuldig opwarmen en controleer of
het motortoerental stabiel is, alvorens de machine te
laden of lossen.

•

Niet sturen op de oprijplaten. De machine kan kiepen.
Rij, indien nodig, over oprijplaten de oplegger op of af
en corrigeer de richting.

•

Wanneer u zich op de oprijplaten bevindt, mag u enkel
de rijhendel bedienen. Gebruik geen andere hendel.

•

Het is gevaarlijk om het werktuig voor het laden en
lossen te gebruiken.
Gebruik altijd oprijplaten.

•

Het zwaartepunt van de machine kan ineens veranderen als de machine van de oprit de oplegger zelf oprijdt. In dit geval bestaat het gevaar dat de machine uit
balans raakt.
Passeer dit punt daarom langzaam.

•

Als de bovenstructuur op het laadvlak van de oplegger
moet zwenken is de ondergrond instabiel. Wees daarom extreem voorzichtig en voorkom dat de machine
kantelt.
Als een werktuig aan de machine gekoppeld is, dient u
dit in te trekken en langzaam te bedienen om te voorkomen dat de machine uit balans raakt.

•

Laat u leiden door een veiligheidsman om te voorkomen dat de machine van de oprijplaten raakt en om
veilige werkzaamheden mogelijk te maken.

•

Voor een machine met cabinedeur: de cabinedeur
moet in de open of gesloten positie worden vergrendeld.
Maak de deur liefst niet open of dicht op de oprijplaten
of de oplegger. De benodigde kracht kan ineens veranderen.
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Voorzorgsmaatregelen voor oprijplaten en laadvlak
k

WAARSCHUWING

Neem voor de oprijplaten en het laadvlak altijd het volgende in acht.
•

De oprijplaten moet breed, lang en sterk genoeg zijn.
Breng ze aan met een hoek van 15 °of minder.
Zorg er bij gebruik van een baan van opgehoopte aarde voor het laadvlak voor dat de aarde stevig is en niet
kan instorten.

•

Maak de rupsbanden van de machine en de oprijplaten
van tevoren schoon om te voorkomen dat de machine
op de oprijplaten slipt.
Het gevaar bestaat dat de machine gaat slippen als op
de rupsbanden van de machine of het oppervlak van
de oprijplaten water, sneeuw, vet, olie of ijs aanwezig
is.

PROCEDURES VOOR LADEN MACHINE
1.

Parkeer een oplegger op een vlakke en stevige ondergrond.
Houd een veilige afstand tot de wegberm.

2.

Activeer de remmen van de oplegger en breng wielblokken
(1) aan onder de wielen om wegrollen van de oplegger te
voorkomen.

3.

Plaats de linker en rechter oprijplaten (2) parallel ten opzichte van elkaar en op gelijke afstand links en rechts van
het midden (3) van de oplegger. Zorg voor een installatiehoek (A) van 15 °of minder.
Als de oprijplaten sterk doorbuigen onder het gewicht van
de machine, plaatst u blokken onder de oprijplaten om te
voorkomen dat ze doorbuigen.

4.

Draai de brandstofregelingsschijf in de stand laag stationair (MIN) (a).

5.

Controleer of op het rijsnelheiddisplay LO wordt weergegeven en de automatische toerentalbegrenzing gedeactiveerd (uit) is.
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Druk op de keuzeschakelaar voor de rijsnelheid om de rijsnelheid naar Lo te wijzigen als Hi wordt weergegeven.

6.

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

RKA63210

7.

Zwenk de bovenstructuur met de werktuigbedieningshendel zo dat het werktuig zich aan de kettingwielzijde bevindt.
Plaats het onderstel en de bovenstructuur nu parallel.

8.

Voordat u de machine op de oprijplaten rijdt, controleert u
dat de machine in een rechte lijn met de oprijplaten staat
en dat de middellijn van de machine overeenstemt met die
van de oplegger.

9.

Trek de rijhendels naar achteren en rij langzaam met de
machine naar de oprijplaten.
Laat het werkuitrusting zoveel mogelijk zakken zonder iets te raken.
Wanneer u zich op de oprijplaten bevindt, mag u enkel de rijhendel bedienen.

10. Stop de machine en zwenk de bovenstructuur langzaam
180 ° wanneer de machine op het laadvlak van de oplegger is aangebracht.

11. Zet de machine op de gespecificeerde plaats op de oplegger.
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METHODE VOOR VASTZETTEN MACHINE
OPMERKING
•

Om schade aan de bakcilinder te voorkomen tijdens het transport, plaatst u een blok onder de punt
van de bakverbinding om te vermijden dat de bakcilinder tegen de vloer stoot.

•

Gebruik de sjoropeningen aan de achterkant van het rupsbandframe niet voor het slepen of ophijsen van de machine.

Nadat de machine op de oplegger is geladen, legt u de machine als volgt vast.
1. Zet de machine in de positie zoals aangegeven in de afbeelding.
1) Duw de bladbedieningshendel vooruit om het blad op
de grond te laten zakken.
2)

Bedien de werktuigbedieningshendels, schuif de armen bakcilinders tot aan de slageinde in en laat de giek
langzaam zakken.
Plaats u een blok onder de punt van de bakverbinding
om te vermijden dat de bakcilinder tegen de vloer
stoot.

3)

Zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).

4)

Zet de motor af en verwijder de contactsleutel.

2.

Sluit alle deuren, ramen en deksels.

3.

Sluit alle deuren en deksels die van een slot zijn voorzien.

4.

Bind één uiteinde van elke keten of draadkabel van geschikte sterkte aan de sjoropeningen op het rupsbandframe.
X: 50 tot 100 mm
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(Houd de kettingen van het rupsbandframe.)

PROCEDURES VOOR LOSSEN MACHINE
1.

Parkeer een oplegger op een vlakke en stevige ondergrond.
Houd een veilige afstand tot de wegberm.

2.

Zet de oplegger zeker op de rem.

3.

Zet de blokken (1) onder de banden om de oplegger stevig
vast te zetten.

4.

Plaats de linker en rechter oprijplaten (2) parallel ten opzichte van elkaar en op gelijke afstand links en rechts van
het midden (3) van de oplegger. Zorg voor een installatiehoek (A) van 15 °of minder.
Als de oprijplaten sterk doorbuigen onder het gewicht van
de machine, plaatst u blokken onder de oprijplaten om te
voorkomen dat ze doorbuigen.

5.

Verwijder de kettingen of kabels waarmee de machine is
vastgemaakt.

6.

Start de motor.
Bij koud weer, warmt u de machine volledig op.
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Controleer of op het rijsnelheiddisplay LO wordt weergegeven en de automatische toerentalbegrenzing gedeactiveerd (uit) is.

Druk op de keuzeschakelaar voor de rijsnelheid om de rijsnelheid naar Lo te wijzigen als Hi wordt weergegeven.

8.

Draai de brandstofregelingsschijf in de stand laag stationair (MIN) (a).

9.

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

RKA63210

10. Hef het werktuig omhoog, trek de arm in onder de giek, en
breng de machine dan traag in beweging.
11. Wanneer de machine horizontaal boven het achteruiteinde
van de oplegger staat, stopt u de machine.
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12. Stel de hoek tussen de arm en de giek in op 90 graden tot
110 graden.
OPMERKING
Stel de hoek tussen de arm en de giek tijdens het lossen van de machine altijd in op 90 graden tot 110 graden.
Als de machine afgeladen wordt met INGETROKKEN
arm, zal dit schade aan de machine berokkenen.

13. Laat de bak op de grond zakken.
OPMERKING
Sla de bak niet tegen de grond om schade aan de hydraulische cilinders te vermijden.
14. Met de bak neergelaten op de grond, rijdt u langzaam in
de richting van de oprijplaten aan het achterste uiteinde
van de oplegger.
15. Bedien de arm en de giek langzaam om de machine voorzichtig af te laden tot wanneer ze volledig van de oprijplaten is.

METHODE VOOR HIJSEN MACHINE
k

WAARSCHUWING

•

De persoon die de kraan gebruikt voor hijswerkzaamheden moet hiervoor gekwalificeerd zijn.

•

Voer nooit hijsbewerkingen uit als er zich personen op de te hijsen machine bevinden.

•

Gebruik altijd een draadkabel die sterk genoeg is om het gewicht van de te hijsen machine te dragen.

•

Houd de machine tijdens het hijsen horizontaal.

•

Hijs als volgt om onbedoelde bewegingen van de machine te voorkomen.
Plaats de vergrendelingshendel van de werkuitrusting in de LOCK-stand.
Plaats het deksel van de zwenkvergrendeling in de LOCK-stand.

•

Ga nooit onder of in de buurt van gehesen lasten staan.

Probeer de machine nooit op te hijsen in een andere positie en gebruik nooit andere hijsmiddelen dan in
de onderstaande procedure beschreven zijn.
De machine kan uit balans raken.
k

•

OPGELET

Hijs de machine niet op met de hijshaken (4) aan de
bovenkant van de cabine. Als u dat wel doet, zal de cabine kapot gaan. Gebruik deze haken daarom nooit.

OPMERKING
Deze hijsmethode is van toepassing op de standaardmachine.
De hijsmethode is afhankelijk van de hulpstukken en opties die zijn voorzien.
Voor de transportprocedure van machines met andere dan
de standaardspecificaties, neemt u contact op met uw
Komatsu-dealer.
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Voor het gewicht, zie “SPECIFICATIES”.
Hijs de machine op een vlakke ondergrond volgens de volgende procedure.
1. Start de motor.
2.

Zwenk de bovenstructuur zo dat het werktuig zich aan de
kettingwielzijde (1) bevindt.
Plaats het rupsbandframe en de bovenstructuur nu parallel.

3.

Strek de bak- en armcilinder volledig uit en laat dan het
werktuig op de grond zakken met behulp van de giekcilinder, zoals wordt weergegeven in de afbeelding.

4.

Laat het blad op de grond zakken.

5.

Zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).

6.

Stop de motor.

7.

Controleer of er niets rond de bestuurdersstoel ligt en verlaat de machine.
Sluit de cabinedeur en de voorruit zorgvuldig af.

8.

Leid kabels tussen de 1e en de 2e rupsbandrollers vanaf
de voorzijde en tussen de 1e en de 2e rupsbandrollers
vanaf de achterzijde.
Plaats houtblokken tussen de draadkabels en de machine
om te voorkomen dat de draadkabels en de machine beschadigd worden.
OPMERKING
Installeer de kabels nooit aan de bevestigingsbeugels
van de machine wanneer u de machine ophijst.
De machine raakt beschadigd als de bevestigingsbeugels voor het ophijsen van de machine worden gebruikt.

9.

Stel de hijshoek (A) van de kabel in op 30 tot 40 °, en hijs
vervolgens de machine langzaam.

10. Nadat de machine van de grond gekomen is, controleert u
de toestand van de haak en de hijspositie, en hijst u de
machine langzaam.
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WERKEN BIJ KOUD WEER
INFORMATIE OVER HET GEBRUIK BIJ KOUD WEER
Bij lage omgevingstemperaturen zal de motor moeilijk starten en kan de koelvloeistof bevriezen. Volg de hieronder beschreven instructies.

BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN
Ga over op brandstof en olie met lage viscositeit voor alle onderdelen.
Zie voor de gespecificeerde viscositeit “GEBRUIK VAN BRANDSTOF, KOELVLOEISTOF EN SMEERMIDDELEN DIE AANGEPAST ZIJN AAN DE OMGEVINGSTEMPERATUUR”.

KOELVLOEISTOF

k

WAARSCHUWING

•

Koelvloeistof is giftig. Waak erover dat u geen antivries in de ogen of op de huid krijgt. Als dit toch
gebeurt, spoel dan met een grote hoeveelheid zuiver water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

•

Neem bij het hanteren van het koelwater met koelvloeistof die uitgelekt is tijdens het verwisselen
van de koelvloeistof of het repareren van de radiator contact op met uw Komatsu-distributeur of
vraag een erkend bedrijf om de handeling uit te voeren.
Koelmiddelen zijn giftig: giet nooit koelmiddelen in afwateringsloten of op de grond.

OPMERKING
Komatsu beveelt aan om AF-NAC (aminevrije motorkoelvloeistof) als koelmiddel te gebruiken.
Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) is al verdund met gedistilleerd water en is dus niet ontvlambaar.
Voor details over de dichtheid van aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC), zie “GEBRUIK VAN BRANDSTOF,
KOELVLOEISTOF EN SMEERMIDDELEN DIE AANGEPAST ZIJN AAN DE OMGEVINGSTEMPERATUUR”.

ACCU

k

WAARSCHUWING

•

De accu genereert ontvlambare gassen. Kom nooit met vuur in de buurt van brandstof.

•

Accuvloeistof is gevaarlijk. Indien het in uw ogen of op uw huid terechtkomt, moet u het onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en een arts raadplegen.

•

Accu-elektrolyt doet verf oplossen. Elektrolytspatten op de machine moeten onmiddellijk met water
worden afgespoeld.

•

Als de accuvloeistof bevroren is, laad de accu dan niet op of start de motor dan niet met een andere
stroombron. Het gevaar bestaat dat de accu ontploft.

•

Accuvloeistof is giftig. Laat het daarom niet in afvoeren lopen en sproei het niet op het grondoppervlak.

Wanneer de omgevingstemperatuur daalt, zal ook de capaciteit van de accu dalen. Houd de acculading zo dicht
mogelijk bij 100%. Isoleer hem tegen koude temperaturen, zodat de machine de volgende morgen gemakkelijk
kan worden gestart.
OPMERKINGEN
Meet de dichtheid van de accuvloeistof en bepaal de laadcapaciteit volgens de volgende herleidingstabel.
Elektrolyttemperatuur

20 °C

0 °C

-10 °C

-20 °C

100

1,28

1,29

1,30

1,31

90

1,26

1,27

1,28

1,29

Laadpeil (%)
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80

1,24

1,25

1,26

1,27

75

1,23

1,24

1,25

1,26

•

Wanneer de omgevingstemperatuur laag is, zal de capaciteit van de accu aanzienlijk dalen. Bedek de accu
of haal hem uit de machine om hem in een warme plaats op te slaan. Monteer hem terug voordat u opnieuw werken uitvoert.

•

Indien het peil van de accuvloeistof laag staat, moet u 's morgens voor de aanvang van de werkzaamheden
gedistilleerd water toevoegen. Vul geen water bij na het voltooien van de dagelijkse werkzaamheden opdat
de vloeistof in de accu niet zou bevriezen tijdens de nacht.

VOORZORGSMAATREGELEN NA DE AFRONDING VAN DE DAGELIJKSE
WERKZAAMHEDEN BIJ KOUD WEER
k

WAARSCHUWING

Het onbelast laten draaien van rupsbanden is gevaarlijk. Blijf daarom op een voldoende grote afstand
van de rupsbanden.
Om te voorkomen dat modder, water of het onderstel bevriezen, waardoor de machine de volgende ochtend
niet zou kunnen wegrijden, moet u de volgende voorzorgen nemen.
•

Verwijder alle modder en water van de machine. Wrijf in het bijzonder de hydraulische cilinderstang schoon
om schade te voorkomen aan de dichting die wordt veroorzaakt door modder, vuil of waterdruppels op de
stang die de dichting binnendringen.

•

Parkeer de machine op een harde, droge ondergrond.
Indien dit niet mogelijk is, parkeer de machine dan op planken.
De planken voorkomen dat de wielen aan de grond vastvriezen, waardoor de machine de volgende morgen
probleemloos kan vertrekken.

•

Open de aftapklep en tap het water af uit het brandstofsysteem om te voorkomen dat dit zou bevriezen.

•

Vul de brandstoftank. Dit minimaliseert vochtcondensatie in de tank wanneer de temperatuur daalt.

•

Open de aftapklep en tap het water af uit het brandstofsysteem om te voorkomen dat dit zou bevriezen.
1. Houd de motor op een laag stationair toerental, en
zwenk de bovenstructuur 90 ° om de werkuitrusting
aan de kant van de rups te brengen.
2. Breng de machine in de positie aangegeven in de figuur.
1) Bedien de hendels van de werkuitrusting om de
grijpbak te verlagen en aan de grond te zetten.
2) Bedien de hendels van de werkuitrusting langzaam en druk op de grond met de onderkant van
de grijpbak om de band wat omhoog te brengen.
3.

Bedien de rijhendel en laat de band vrij draaien.

4.

Herhaal de stappen 1 tot 3 zowel rechts als links.

NA HET KOUDE SEIZOEN
Voer de volgende punten uit wanneer het weer warmer wordt.
Vervang de brandstof en olie voor alle uitrusting door olie voorgeschreven voor gebruik bij warm weer. Raadpleeg voor details “GEBRUIK VAN BRANDSTOF, KOELVLOEISTOF EN SMEERMIDDELEN DIE AANGEPAST
ZIJN AAN DE OMGEVINGSTEMPERATUUR”.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR LANGDURIGE OPSLAG
VOORBEREIDING VOOR LANGDURIGE OPSLAG
OPMERKING
Plaats de machine bij het opbergen (1 maand of langer) in
de positie die wordt weergegeven in de figuur, om de cilinderstangen te beschermen.
(Om de zuigerstangen van de cilinder te beschermen tegen
roestvorming)

Als de machine voor lange tijd (meer dan een maand) wordt opgeborgen, doet u het volgende.
•

Reinig alle onderdelen, berg de machine vervolgens in een overdekte ruimte op. Kies een vlakke grond en
bedek de machine met een waterdicht zeil als u hem buiten moet opslaan.

•

Vul de brandstoftank. Dit voorkomt condensvorming.

•

Vet de machine in en ververs de olie vóór het opslaan.

•

Bedek het blootgestelde gedeelte van de zuigerstang van de hydraulische cilinder met smeermiddel.

•

Zet de startschakelaar in de OFF-stand en zet de sleutel van de schakelaar voor acculoskoppeling in de
OFF-stand, en verwijder deze. Wanneer u de accu opbergt, moet u die bedekken.

•

Vergrendel elke bedieningshendel en pedaal met de vergrendelhendel en afdekking.

•

Als de machine klaar is voor de installatie van een aanbouwdeel, zet u de selectieklep in de stand “General
attachments such as crusher”.

•

Vul, om roestvorming te voorkomen, het koelcircuit met een aminevrij motorkoelmiddel (AF-NAC) zodat het
koelmiddel een dichtheid van minstens 30 % fheeft.

ONDERHOUD TIJDENS LANGDURIGE OPSLAG
k

WAARSCHUWING

Als het noodzakelijk is aan roestpreventie te doen terwijl de machine binnen staat, moet u de ramen en
deuren openen om de verluchting te verbeteren en gasvergiftiging te voorkomen.
•

Tijdens de opslag laat u eenmaal per maand de motor draaien en verplaatst u de machine over een korte
afstand zodat er een nieuwe oliefilm op de bewegende delen wordt aangebracht. Laad tezelfdertijd ook de
accu op.

•

Wanneer u de werkuitrusting bedient, wrijft u alle vet van de hydraulische cilinderstangen.

•

Als de machine is uitgerust met een airconditioner, laat u die eenmaal per maand 3 tot 5 minuten draaien
om elk deel van zijn compressor te smeren. Laat de motor hierbij altijd laag stationair draaien. Bovendien
controleert u het koelvloeistofpeil tweemaal per jaar.

MACHINE STARTEN NA EEN LANGDURIGE STILSTAND
OPMERKING
Als de machine opgeslagen is zonder dat de maandelijkse roestpreventiehandelingen uitgevoerd zijn,
raadpleeg uw Komatsu-dealer vooraleer er gebruik van te maken.
Verricht de volgende handelingen wanneer de machine na een lange stilstand in gebruik genomen wordt.
•

Verwijder het vet van de zuigerstangen van de hydraulische cilinder.

•

Spuit olie en vet op alle smeerpunten.
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•

Vocht uit de lucht dringt na een lange stilstand de olie binnen. Controleer daarom de olie in elk onderdeel
alvorens de motor te starten/nadat u de motor heeft gestart.
Ververs de olie als ze water bevat.

•

Steek de sleutel in de batterijschakelaar en draai de sleutel in de AAN-stand.

•

Als de machine lange tijd blijft opgeslagen en de batterijschakelaar op UIT staat, kan de informatie van de
klok en de radio-afstemming (indien voorzien) verloren gaan.
Stel ze, als dit het geval is, opnieuw in volgens de aanwijzingen van “KLOKAFSTELLING” en “RADIO HANTEREN”.

•

Laat de motor goed warmdraaien wanneer u deze start.
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PROBLEMEN EN HUN OPLOSSING
ACTIES BIJ HET ZONDER BRANDSTOF VALLEN
Bij het opnieuw starten van de machine nadat u brandstofpech hebt gehad, moet u eerst de tank vullen en het
brandstofsysteem ontluchten alvorens de motor te starten.
Controleer altijd het brandstofpeil, om te voorkomen dat de machine zonder valt.
Als de motor stilgevallen is door een gebrek aan brandstof, moet alle lucht voldoende uit het brandstofcircuit
afgelaten worden.

PROCEDURES VOOR HET ONTLUCHTEN VAN HET BRANDSTOFCIRCUIT
1.

Open de motorkap (1).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

3.

Vul de brandstoftank met brandstof.

RKA68180

4.

Draai de handgreep (3) van de waterafscheider (4) in de
OPEN-stand (O).

5.

Draai de ontluchtingsbout (5) van de waterafscheider (4) 2
tot 3 slagen los. Draai de ontluchtingsbout (5) weer vast
als brandstof zonder belletjes via de ontluchtingsbout (5)
naar buiten stroomt.

RKA68192

6.

Draai de sleutel in de startschakelaar op ON (B).

7.

Draai de sleutel 10 tot 15 seconden later weer op OFF (A).
De lucht wordt automatisch afgelaten door het automatische ontluchtingssysteem.

8.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan
de vergrendelingshendel.

9.

Sluit de motorkap (1).

3-184

WNLAM00180

BEDIENING

PROBLEMEN EN HUN OPLOSSING

VERSCHIJNSELEN DIE GEEN STORINGEN ZIJN
De volgende verschijnselen betekenen niet dat er iets fout is :
•

Wanneer de arm INGETROKKEN wordt van een hoge positie voor onbelast graven, daalt de snelheid van de arm
kortstondig in de verticale stand.

•

Wanneer de grijper GEKRULD wordt van een hoge positie
voor onbelast graven, daalt de snelheid van de grijper kortstondig in de horizontale stand.

•

Tijdens zware graafwerkzaamheden zal de grijper of arm
uit zichzelf gaan schommelen.

•

Wanneer het zwenken gestart of gestopt wordt, zal de remklep een geluid voortbrengen.

•

Wanneer u tegen lage snelheid een steile helling afdaalt, zal de remklep van de rijmotor een geluid voortbrengen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR SLEPEN MACHINE
k

WAARSCHUWING

Gebruik altijd de correcte sleepuitrusting en sleepmethode. De keuze voor een verkeerde draadkabel of sleepstang
of voor een verkeerde sleepmethode van een defecte machine, kan tot ernstige of dodelijke letsels leiden.
•

Controleer altijd of de kabel of sleepstang sterk genoeg is voor het gewicht van de machine die wordt gesleept.

•

Gebruik nooit een sleepkabel die versleten is (A), een
gereduceerde diameter heeft (B) of onregelmatig is
(C). Het gevaar bestaat dat de kabel tijdens het slepen
breekt.

•

Bij de omgang met de sleepkabel altijd leren handschoenen dragen.

•

Sleep nooit een machine op een helling.

•

Bij slepen nooit tussen beide voertuigen gaan staan.

•

Beweeg de machine langzaam en geleidelijk. Belast
het touw niet abrupt.

•

Gebruik de openingen voor het slepen van lichte objecten of de sjoropeningen niet wanneer u de machine
sleept.

WNLAM00180
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OPMERKING
Het maximale sleepvermogen voor deze machine bedraagt 4550 kg.
Sleep geen grotere last dan deze.
•

Indien de machine wegzinkt in de modder en er op eigen
kracht niet uit kan loskomen, of als de machine een zwaar
voorwerp sleept, gebruikt u een draadkabel zoals in de afbeelding.

•

Plaats houtblokken tussen de draadkabels en de machine
om te voorkomen dat de draadkabels en de machine beschadigd worden.

•

Houd de kabel horizontaal en richt hem recht op het rupsbandframe.

•

Wanneer u een machine sleept, rijd dan tegen een snelheid van 1 km/hof minder over een afstand van slechts
een paar meter tot een plaats waar ze hersteld kan worden.
Deze methode wordt alleen in noodgevallen toegepast.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR ZWARE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
•

Wanneer u graafwerkzaamheden uitvoert in water en indien de montagepen van de werkuitrusting in het
water terechtkomt, moet u, telkens deze werkzaamheden worden uitgevoerd, dit onderdeel smeren.

•

Voor zware werkzaamheden en diep graafwerk moeten de montagepennen van de werkuitrusting voor elke
activiteit gesmeerd worden.
Bedien na het smeren de giek, arm en grijper verschillende keren en smeer opnieuw.
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VOORZORGSMAATRGELEEN VOOR ONTLADEN ACCU
k

WAARSCHUWING

•

De batterij opladen wanneer hij op de machine gemonteerd is is gevaarlijk. Controleer vóór het opladen of
het verwijderd is.

•

Bij het hanteren van de batterij, stop de motor en draai
de startschakelaar en de sleutels voor het loskoppelen
van de batterij in de stand OFF.

•

De accu genereert waterstofgas, en dat zorgt voor explosiegevaar. Kom niet met een open vlam zoals brandende sigaretten in de buurt van de accu, of doe niets
wat vonken kan veroorzaken.

•

De elektrolyt van de accu is verdund zwavelzuur dat
uw kleding en huid aantast. Als de huid in contact
komt met accuvloeistof, spoel ze dan onmiddellijk af
met veel zuiver water.
Indien dit in uw ogen terechtkomt, spoelt u ze onmiddellijk met zuiver water, en raadpleegt u een arts voor
verdere medische behandeling.

•

Wanneer u aan de accu werkt, moet u steeds een beschermende bril dragen en rubber handschoenen dragen.

•

Koppel bij het demonteren van de accu eerst de massakabel (normaal vanaf de minkabel (-)) los. Sluit bij de
installatie eerst de kabel op de positieve (+) klem aan.
Als een werktuig in contact komt met de pluspool (+)
en het chassis, bestaat het gevaar dat een vonk ontstaat. Wees bijzonder voorzichtig.

•

Indien de klemmen loszitten, bestaat het gevaar dat
het defecte contact vonken veroorzaakt die tot een explosie kunnen leiden.
Installeer de kabelklemmen correct.

•

Wanneer u de kabelklemmen verwijdert of installeert,
controleer u eerst welke de positieve (+) en welke de
negatieve (-) klem is.

METHODE VOOR VERWIJDEREN EN INSTALLEREN ACCU
k

WAARSCHUWING

Leg de motor stil en draai de sleutels van de startschakelaar en de batterijschakelaar in de UIT-stand
wanneer u de batterij hanteert.
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METHODE VOOR VERWIJDEREN ACCU
1.

Draai de schroeven (1) los en verwijder de afdekking aan
de zijkant (2).

RKA68610

2.

Verwijder de moeren (3) en de rubberen afdekking (4) van
de accu.

RKA68620

3.

Verwijder eerst de kabel (5) aan de zijde van de minpool
(-) (massazijde).

4.

Verwijder de verbindingskabel (6) aan de pluspoolzijde (+).

5.

Verwijder de moeren (7) en (9) en verwijder de beugels (8)
en (10).

6.

Verwijder de accu uit de machine.

RKA68630

METHODE VOOR INSTALLEREN ACCU
k

OPGELET

•

Bij het monteren van de accu, sluit u de massakabel het laatst aan.

•

Zet de accuhouder bij het vervangen van de accu vast met de accubevestigingen.

•

Breng boven de accu het rubberen deksel aan zodat het de accu insluit en niet naar boven gekanteld is om brand te voorkomen.
Vervang het rubberen deksel onmiddellijk wanneer het beschadigd is.

•

Als chloride op de bovenkant en rondom de accupolen aanwezig is, verwijder dit dan met ongeveer
40 °C lauwwarm water. Maak de bovenkant en de accupolen goed droog en sluit vervolgens de accukabel aan.

OPMERKING
Controleer na bevestiging van de accu of hij niet meer kan bewegen.
Als hij beweegt, maak hem dan opnieuw stevig vast.
1. Breng de accu in de gespecificeerde positie aan.
Als chloride op de bovenkant en rondom de accupolen aanwezig is, verwijder dit dan met ongeveer 40 °C
lauwwarm water. Maak de bovenkant en de accupolen goed droog.
2.

Zet de accu stevig vast met de beugels (8) en (10) en de moeren (7) en (9).
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Toegestaan aandraaimoment: 5,5 Nm
3.

Breng de verbindingskabel aan de pluspoolzijde (+) aan.
Sluit eerst de pluspoolzijde (+) (6) aan.

4.

Breng de verbindingskabel (5) aan de zijde van de minpool (-) (massazijde) aan.

5.

Dek de bovenkant van de accu af met het rubberen deksel (4).
Installeer het rubberen deksel met de moeren (3).
Vervang het rubberen deksel onmiddellijk als het beschadigd is.

6.

Installeer de afdekking aan de zijkant (2) en zet deze vast met de schroeven (1).

VOORZORGEN VOOR HET OPLADEN VAN DE ACCU
k

WAARSCHUWING

Bij het laden van de accu bestaat het gevaar dat deze explodeert, wanneer hij niet op de gepaste manier wordt behandeld. Volg de aanwijzingen van de handleiding van de
acculader en leef het volgende na.
•

Stel de spanning van de lader in om die af te stemmen
op de te laden batterij. Als de correcte spanning niet
geselecteerd wordt, kan de lader oververhitten en ontploffen.

•

Sluit de positieve (+) klem van de lader aan op de positieve (+) batterijklem, sluit vervolgens de negatieve (-)
klem van de lader aan op de negatieve (-) batterijklem.
Zorg ervoor dat de klemmen goed vastzitten.

•

Stel de laadstroom in op 1/10 of minder van de nominale capaciteit van de accu. Wanneer snel geladen
wordt, stel het vermogen dan lager dan de nominale
capaciteit in.
Wanneer de laadstroom te hoog is, zal de elektrolyt
lekken of zullen de accucellen opdrogen, en dit kan de
accu doen ontvlammen en ontploffen.

•

De accu niet opladen of de motor met een andere energiebron starten als de elektrolyt van de accu bevroren
is. Daardoor kan de elektrolyt van de accu ontsteken
en kan de accu ontploffen.

•

Gebruik of laad de accu niet als het niveau van de accuvloeistof onder de lijn LOWER LEVEL staat. Dit zou
een explosie kunnen veroorzaken. Controleer regelmatig het elektrolytpeil van de accu en vul het tot het
MAXIMUMPEIL aan met gedemineraliseerd water (bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare accuvloeistof).
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STARTEN VAN DE MOTOR MET EEN STARTKABEL
k

WAARSCHUWING

•

Sluit de positieve (+) aansluitklem nooit aan op de negatieve (-) aansluitklem wanneer u de kabels aansluit.

•

Draag steeds een veiligheidsbril en rubberen handschoenen bij het starten van de machine met startkabels.

•

Voorkom dat de correct werkende machine en de defecte machine elkaar raken.
Er kunnen vonken ontstaan in de buurt van de batterij
die waterstofgas aflaat, en het kan ontploffen.

•

Sluit de startkabels juist aan.
In de laatste aansluiting (op het frame van de bovenstructuur) ontstaat een vonk: sluit de kabel aan op een
plek zo ver mogelijk van de accu.
(Maar sluit niet aan op de werkuitrusting, want die is
geen goede stroomgeleider.)

•

Zorg ervoor dat de klemmen elkaar of de machine niet
raken wanneer u de startkabel loskoppelt.

OPMERKING
•

De dikte van de kabel en de klem moeten geschikt zijn voor de grootte van de accu.

•

De accu van de draaiende motor moet dezelfde capaciteit hebben als die van de defecte machine.

•

Controleer de kabels en klemmen op schade en roestvorming.

•

Maak de kabels en de clips stevig vast.

•

Controleer of de vergrendelingshendel zich in de LOCK-stand bevindt .

•

De bedieningshendels moeten in de NEUTRALE stand staan.

•

Om schade op de elektrische toestellen van de defecte machine te voorkomen, draait u de startschakelaar van de defecte machine in de stand OFF. Draai vervolgens de uitschakelsleutel van de
accu in de stand OFF alvorens de doorverbindingskabel aan te sluiten.

PROCEDURE VOOR HET AANSLUITEN VAN DE STARTKABEL
Draai de startschakelaar en de schakelaar voor acculoskoppeling van de defecte machine en de startschakelaar van de normaal werkende machine in de OFF-stand.
1. Sluit de klem van de startkabel (A) aan op de positieve (+)
batterijklem (C) van de falende machine.
2. Sluit de klem aan het ander uiteinde van de startkabel (A)
aan op de positieve (+) batterijklem (D) van de normale
machine.
3. Sluit de klem van de startkabel (B) aan op de negatieve (-)
batterijklem (D) van de normale machine.
•
4.

Plaats de schakelaar voor accusloskoppeling op de
defecte machine in de stand AAN.

Sluit de andere klem van de startkabel (B) aan op het
draaiframe (E) van de falende machine.

METHODE VOOR STARTEN MOTOR
1.

Controleer op de normale en op de defecte machine of de vergrendelingshendel in de LOCK-stand staat.
Controleer ook of alle bedieningshendels in de NEUTRALE stand staan.

2.

Zorg ervoor dat de klemmen stevig vastzitten aan de accuklemmen.
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3.

Start de motor van de normaal werkende machine en laat hem met maximaal toerental (MAX) draaien.

4.

Zet de startschakelaar van de defecte machine op "START" en start de motor.
Indien de motor niet start, wacht dan minstens 2 minuten en probeer het nogmaals.

PROCEDURE VOOR HET LOSKOPPELEN VAN DE STARTKABELS
Nadat de motor gestart werd, moet u de startkabels loskoppelen in tegenovergestelde volgorde van het aansluiten.
1.

Haal de klem van de startkabel (B) van het draaiframe (E)
van de falende machine.

2.

Haal de klem van de startkabel (B) van de negatieve (-)
batterijklem (D) van de normale machine.

3.

Haal de klem van de startkabel (A) van de positieve (+)
batterijklem (D) van de normale machine.

4.

Haal de klem van de startkabel (A) van de positieve (+)
batterijklem (C) van de falende machine.

ANDERE STORINGEN
FENOMENEN EN ACTIES VOOR ELEKTRISCHE SYSTEMEN
•

Voor de oplossingen die in de kolom met oplossingen met een (*) aangegeven worden, neemt u contact op
met uw Komatsu-dealer.

•

Bij problemen of oorzaken die hier niet opgesomd worden, contacteer uw Komatsu-dealer voor de reparatie.
Probleem

Lampje licht niet helder op, zelfs niet
wanneer de motor op hoog toerental
draait

Belangrijkste oorzaken

Oplossing

Bedrading defect

Controleer en repareer losse aansluitklemmen, open circuit. (*)

Loszittende ventilatieriem

Spanning van ventilatorriem afstellen.
Zie ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.

Doorgebrande zekering

Vervangen

Bedrading defect

Controleer en repareer losse aansluitklemmen, open circuit. (*)

Loszittende ventilatieriem

Spanning van ventilatorriem afstellen.
Zie ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.

Doorgebrande zekering

Vervangen

Waarschuwingslampje acculaadstroom dooft niet uit, zelfs niet wanneer de motor draait.

Alternator defect

Vervangen (*)

Bedrading defect

Controleer, repareer. (*)

Ongewoon geluid afkomstig van de
alternator

Alternator defect

Vervangen (*)

Lamp knippert wanneer motor draait
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Probleem
Startmotor draait niet wanneer contactsleutel in ON-stand wordt geplaatst
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Belangrijkste oorzaken

Oplossing

Bedrading defect

Controleer, repareer. (*)

Accu onvoldoende opgeladen

De batterij opladen

Doorgebrande zekering

Vervangen

Schakelaar loskoppeling batterij in
stand OFF

Zet het in de AAN-stand.

De tweede schakelaar voor motoruitschakeling staat in de stand “STOP
MOTOR”.

Plaats hem in de “NORMALE” stand
Installeer het deksel.

Vergrendelingshendel in VRIJE stand Plaats de vergrendelingshendel stevig in de LOCK-stand.
Startmotortandwiel blijft zich naar bin- Accu onvoldoende opgeladen
nen en buiten verplaatsen (geraas).

De batterij opladen

Startmotor doet motor langzaam
draaien

Accu onvoldoende opgeladen

De batterij opladen

Startmotor defect

Vervangen (*)

Startmotor wordt uitgeschakeld vóór
motor aanslaat

Bedrading defect

Controleer, repareer. (*)

Accu onvoldoende opgeladen

De batterij opladen

Controlelampje voorgloeisysteem
licht niet op.

Bedrading defect

Controleer, repareer. (*)

Controlelampje oliedruk licht niet op
Waarschuwingslampje defect
wanneer motor wordt uitgeschakeld
Defecte oliedrukschakelaar
(startschakelaar staat in de ONstand)

Vervangen (*)
Vervangen (*)

FENOMENEN EN ACTIES VOOR CHASSIS
•

Bij problemen of oorzaken die hier niet opgesomd worden, contacteer uw Komatsu-dealer voor de reparatie.
Probleem

Belangrijkste oorzaken

Oplossing

Snelheid rijden, zwenken, giek, arm,
grijperbak te laag

Gebrek aan hydraulische olie

Pomp maakt abnormaal geluid

Verstopt element in zeef hydraulische Reinigen. Zie ONDERHOUD ELKE
tank
2000 BEDRIJFSUREN.

De temperatuur van de hydraulische
olie is te hoog opgelopen

Gebrek aan hydraulische olie

Vul olie bij tot gespecificeerd peil. Zie
CONTROLEER ALVORENS TE
STARTEN

Loszittende ventilatieriem

Spanning van ventilatorriem afstellen.
Zie ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.

Radiator- en oliekoelribben verstopt

Reinigen of vervangen. Zie ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.

Rupsband te weinig aangespannen

Stel de rupsbandspanning in. Zie
"WANNEER VEREIST"

Abnormale slijtage van het kettingwiel Rupsband te weinig aangespannen

Stel de rupsbandspanning in. Zie
"WANNEER VEREIST"

Rupsband komt los

Vul olie bij tot gespecificeerd peil. Zie
CONTROLEER ALVORENS TE
STARTEN

FENOMENEN EN ACTIES VOOR MOTOR-GERELATEERDE ONDERDELEN
•

Voor maatregelen die met een asterisk (*) gemarkeerd zijn, moet u altijd contact opnemen met uw Komatsu-dealer.
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Indien zich problemen of oorzaken voordoen die hieronder niet zijn opgenomen, neemt u contact op met
uw Komatsu-dealer voor herstellingen.
Probleem

Meest voorkomende oorzaken

Oplossing

Het waarschuwingslampje motoroliedruk brandt.

Onvoldoende olie in motorolie-reservoir (luchtaanzuiging)

Breng olie op gespecificeerd peil. Zie
CONTROLES VOOR HET STARTEN.

Vervuild oliefilterelement

Patroon vervangen. Zie ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.

Olielekkage door defecte bevestiging
van of schade aan olieleiding of verbinding.

Controleren, repareren. (*)

Fout motoroliedrukschakelaar

Schakelaar vervangen (*)

Laag koelvloeistofpeil, koelvloeistoflekkage

Controleren, koelvloeistof toevoegen,
repareren. Zie CONTROLES VOOR
HET STARTEN.

Ventilatorriem los

Ventilatorriemspanning afstellen. Zie
ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.

Ophoping van vuil of bezinksel in
koelsysteem

Koelvloeistof vervangen, binnenzijde
van het koelsysteem spoelen. Zie
WANNEER NODIG.

(En tegelijkertijd gaat de zoemer af.)

Stoom ontsnapt uit bovenkant radiator (drukklep).

Radiatorribben verstopt of rib bescha- Reinigen of repareren. Zie ONDERdigd
HOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.
Thermostaat defect

Thermostaat vervangen. (*)

Radiatorvuldop los (gebruik op grote
hoogte)

Dop aandraaien of pakking vervangen.

De wijzer van de koelmiddeltempera- Laag koelvloeistofpeil, koelvloeistoftuurmeter geeft het rode bereik aan. lekkage
(Het waarschuwingslampje licht op
en tegelijkertijd gaat de zoemer af.)

Controleren, koelvloeistof toevoegen,
repareren. Zie CONTROLES VOOR
HET STARTEN.

Ventilatorriem los

Ventilatorriemspanning afstellen. Zie
ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.

Ophoping van vuil of bezinksel in
koelsysteem

Koelvloeistof vervangen, binnenzijde
van het koelsysteem spoelen. Zie
WANNEER NODIG.

Radiatorribben verstopt of rib bescha- Reinigen of repareren. Zie ONDERdigd
HOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN.
Thermostaat defect

Thermostaat vervangen. (*)

Radiatorvuldop los (gebruik op grote
hoogte)

Dop aandraaien of pakking vervangen.

De wijzer van de koelmiddeltempera- Thermostaat defect
tuurmeter bereikt het juiste bereik
niet, ook nadat de machine een lange
tijd heeft gewerkt.

WNLAM00180
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Startmotor werkt maar motor start
niet.
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Meest voorkomende oorzaken

Oplossing

Gebrek aan brandstof

Brandstof toevoegen. Zie CONTROLES VOOR HET STARTEN.

Lucht in brandstofsysteem

Laat de lucht af. Zie ONDERHOUD
ELKE 500 BEDRIJFSUREN.

Water in brandstofsysteem

Tap het water af. Zie WANNEER NODIG en CONTROLES VOOR HET
STARTEN.

Brandstofpomp of verstuiver defect

Pomp of verstuiver vervangen (*)

De startmotor start te langzaam

Zie ELEKTRISCHE ONDERDELEN,
“De startmotor start te langzaam”.

Controlelampje voorgloeisysteem
licht niet op.

Zie ELEKTRISCHE ONDERDELEN,
“Controlelampje voorgloeisysteem
licht niet op”.

Defecte compressie

Klepspeling instellen. (*)

(Verkeerde klepspeling)
Uitlaatgaskleur is wit of blauw.

Te veel olie in oliereservoir

Breng olie op gespecificeerd peil. Zie
CONTROLES VOOR HET STARTEN.

Onzuiverheden in de brandstof

Door aanbevolen brandstof vervangen.

Vervuild luchtfilterelement

Reinigen of vervangen. Zie WANNEER NODIG.

Defecte sproeier

Sproeier vervangen. (*)

Compressie niet correct

Klepspeling instellen. (*)

Verbranding maakt af en toe ademend geluid.

Defecte sproeier

Sproeier vervangen. (*)

Ontstaan van abnormaal geluid.

Slechte brandstofkwaliteit

Door aanbevolen brandstof vervangen.

Oververhitting

Zie het vorige deel over “De wijzer
van de koelmiddeltemperatuurmeter
geeft het rode bereik aan”.

KDPF intern kapot

KDPF vervangen. (*)

Overmatige klepspeling

Klepspeling instellen. (*)

Uitlaat wordt af en toe zwart.

(verbranding of mechanisch)

ALS MACHINEMONITOR EEN WAARSCHUWINGSWEERGAVE TOONT
Wanneer de actieniveauweergave (1) of het actieniveauwaarschuwingslampje (2) op de machinemonitor weergegeven
wordt, drukt u op de functieschakelaar “F3” om het scherm “Actuele onregelmatigheden” weer te geven en informatie en de
tegenmaatregelen.
Neem de maatregelen die nodig zijn volgens de melding op de
machinemonitor, controleer de foutcode en vraag uw Komatsudealer om reparatie, indien nodig.
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PROBLEMEN EN HUN OPLOSSING

Wanneer “DXA8KA” of “DXA8KB”wordt weergegeven op het
scherm “Actuele onregelmatigheden”, kan de machine tijdelijk
bediend worden door de tweede aanzetschakelaar van de
pomp in de bovenste stand (noodstand) te plaatsen.
Voor details over de tweede aanzetschakelaar van de pomp,
zie “TWEEDE AANZETSCHAKELAAR POMP”.
Vraag na de handeling uw Komatsu-dealer onmiddellijk om de
inspectie en herstelling uit te voeren.

Telefoonnummer van contactpersoon voor het geval er een fout optreedt
Als op de machinemonitor een foutenscherm wordt weergegeven, drukt u op functieschakelaar “F3” om het scherm “Actuele
onregelmatigheden” weer te geven. Het telefoonnummer (3)
van het contactpunt wordt onderaan op het scherm weergegeven.
OPMERKINGEN
Als er geen telefoonnummer van een contactpersoon is geregistreerd, wordt er geen telefoonnummer weergegeven.
Vraag uw Komatsu-dealer naar de telefoonnummerregistratie
indien nodig.
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WAARSCHUWING
Lees het deel over de VEILIGHEID en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt
voor u dit deel begint te lezen.
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Voer geen inspectie- en onderhoudshandelingen uit die niet in deze handleiding voorkomen.

BEDRIJFSURENTELLER CONTROLEREN
Controleer de resultaten van de bedrijfsurenteller dagelijks om te zien of het tijd is om een bepaalde onderhoudsbeurt uit te voeren.

ORIGINELE WISSELSTUKKEN VAN KOMATSU
Komatsu beveelt het gebruik aan van originele wisselstukken van Komatsu zoals voorgeschreven in het Boek
met Wisselstukken.

ORIGINELE SMEERMIDDELEN VAN KOMATSU
Voor de smering van de machine beveelt Komatsu het gebruik aan van originele smeermiddelen van Komatsu.
Gebruik bovendien olie van de gespecificeerde viscositeit, naargelang de omgevingstemperatuur.

GEBRUIK STEEDS SCHONE RUITENSPROEIERVLOEISTOF
Gebruik ruitensproeiervloeistof voor auto's en zorg dat er geen vuil in terecht komt.

VERSE, ZUIVERE SMEERMIDDELEN
Gebruik schone olie en vet. Hou tevens de containers van olie en vet schoon. Zorg dat er geen vreemde materialen in olie en vet terechtkomen.

AFGETAPTE OLIE EN GEBRUIKTE FILTER CONTROLEREN
Bij het vervangen van de filters, wanneer de olie wordt ververst, moeten de oude olie en filters gecontroleerd
worden op metaaldeeltjes en vreemde materialen. Als de olie grote hoeveelheden metaaldeeltjes of vreemde
materialen bevat, moet u dat altijd aan de verantwoordelijke persoon melden en de aangewezen maatregelen
nemen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR BIJVULLEN OLIE OF BRANDSTOF
Als uw machine met een brandstofzeef is uitgerust, neem die dan niet weg tijdens het bijvullen van olie of het
tanken.

INSTRUCTIES VOOR HET LASSEN
•

Wanneer u laswerken uitvoert, zet u de startschakelaar in de OFF-stand, en controleert u of het verklikkerlampje voor systeemwerking niet brandt. Zet de schakelaar voor acculoskoppeling in de OFF-stand, en trek
de sleutel uit.

•

Pas niet continu een spanning van meer dan 200 V toe.

•

Sluit de massakabel aan op minder dan 1 m van het deel dat moet worden gelast. Als de massakabel dicht
bij instrumenten, stekkers enz. is aangesloten, kan de werking van de instrumenten worden verstoord.

•

Voorkom dat dichtingen, lagers of bussen in de ruimte tussen de laszone en de massakabel komen.
Dichtingen en dergelijke kunnen schade veroorzaken aan nabijgelegen onderdelen doordat ze brand kunnen vatten door de vonken.

•

Gebruik de ruimte rond de pennen van de werkuitrusting of hydraulische cilinders niet als aarding.
Vonken die daar worden gegenereerd, kunnen het plaatgedeelte beschadigen.

LAAT GEEN VOORWERPEN IN DE MACHINE VALLEN
•

Als u het inspectievenster of het olievulkanaal opent om de inspectie uit te voeren, zorgt u ervoor dat u
geen moeren, bouten of gereedschap in de machine laat vallen.
Als dergelijke voorwerpen in de machine vallen, kunnen ze schade en storingen veroorzaken, met defecten
als uiteindelijk gevolg. Als er iets valt, zorg er dan voor dat u het er terug uithaalt.

•

Stop geen onnodige voorwerpen in uw zakken. Neem alleen voorwerpen mee die noodzakelijk zijn voor de
controle.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR KDPF
Wanneer u de inspectie en het onderhoud uitvoert tijdens of net na de regeneratie, past u op voor hete onderdelen.
Zelfs nadat de motor stilgelegd is, kunnen de onderdelen rond de KDPF heet zijn.

STOFFIGE WERF
Neem het volgende in acht tijdens werkzaamheden op stoffige bouwterreinen:
•

Controleer geregeld de stofindicator om na te gaan of het luchtfilter niet vuil of verstopt is.

•

Reinig de radiatorkern regelmatig om verstopping te voorkomen.

•

Reinig en vervang de brandstoffilter regelmatig.

•

Reinig de elektrische onderdelen, vooral de startmotor en alternator om de opeenhoping van stof tegen te
gaan.

•

Wanneer u de olie of filters controleert en vervangt, rijdt u de machine naar een plaats waar geen stof is en
zorgt u ervoor dat er geen stof in het systeem kan binnendringen.

MENG GEEN VERSCHILLENDE SOORTEN OLIE
Meng nooit verschillende merken of types olie. Als een ander merk of type olie moet worden toegevoegd, tap
dan de oude olie af en vervang alle olie door het nieuwe merk of type.

DE INSPECTIELUIKEN VERGRENDELEN
Vergrendel het inspectieluik veilig op zijn plaats met de blokkeerstang enz. Als controles of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd met een niet-vergrendeld inspectieluik, bestaat het gevaar dat het plots door de
wind wordt dicht geblazen en persoonlijke letsels veroorzaakt.

HYDRAULISCH CIRCUIT ONTLUCHTEN
Wanneer het hydraulische gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of wanneer de hydraulisch leiding is
losgekoppeld, moet de lucht in de leiding afgelaten worden.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE VAN HYDRAULISCHE
SLANGEN
•

Bij de verwijdering van onderdelen op plaatsen waar O-ringen of pakkingen gemonteerd zijn, moet u het
pasvlak reinigen en de O-ringen of pakkingen vervangen door nieuwe exemplaren.
Vergeet vooral niet de O-ringen en pakkingen te monteren.

•

Wanneer u de slangen installeert, mag u ze niet sterk draaien of buigen.
Als u dat wel doet, zal hun levensduur sterk worden verkort en kunnen ze beschadigd worden.

CONTROLES NA INSPECTIE EN ONDERHOUD
Als u de controles na inspectie en onderhoud vergeet uit te voeren, kunnen zich onverwachte problemen voordoen met ernstige verwondingen als mogelijk gevolg. Neem de volgende voorzorgen altijd in acht.

Controles na gebruik (met uitgeschakelde motor)
•

Werden geen controle- en onderhoudspunten vergeten?

•

Werden alle onderdelen van de inspectie en het onderhoud correct uitgevoerd?

•

Zijn bepaalde stukken gereedschap of onderdelen in de machine gevallen? Het is bijzonder gevaarlijk als
onderdelen in de machine vallen en in het hefbomenmechanisme terechtkomen.

•

Bestaat er enige lekkage van koelvloeistof of olie? Werden alle moeren en bouten aangedraaid?

Controles met draaiende motor
•

Zie VEILIGHEID, “TWEE ONDERHOUDSARBEIDERS WANNEER DE MOTOR DRAAIT”voor details over
de controles terwijl de motor draait, en besteed bijzondere aandacht aan de veiligheid.

•

Verhoog het motortoerental en controleer op brandstof- of olielekkage.

•

Controleer of de geïnspecteerde en onderhouden zone normaal werkt.
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VLOER STEVIG VASTZETTEN
Zet de vloer na het openen en sluiten ervan voor inspecties en onderhoud stevig vast met de vloervergrendelbout. Als de vloer niet stevig vastgezet wordt, kan ernstig lichamelijk letsel of dodelijke ongevallen worden veroorzaakt.

BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN AANGEPAST AAN DE BUITENTEMPERATUUR
De brandstof en het smeermiddel moet gekozen worden op basis van de temperatuur.

DE MOTORKAP GOED AFSLUITEN
Wanneer u de motorkap na de inspectie of het onderhoud sluit, zorgt u ervoor dat de pal stevig vergrendeld is.
Als de pal van de motorkap niet vergrendeld is, bestaat het gevaar dat de motorkap open gaat.
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•

Komatsu beveelt aan om originele Komatsu-onderdelen te gebruiken voor vervangstukken, vet of olie.

•

Wanneer u de olie ververst of bijvult, moet men olie van hetzelfde type gebruiken. Wanneer u het type olie
wijzigt, laat u alle oude olie af en vult u het reservoir volledig met de nieuwe olie. Vervang tegelijkertijd altijd
de filter. (Als slechts een kleine hoeveelheid van de olie die in de leidingen met de nieuwe olie wordt gemengd, vormt dat geen probleem.)

•

Tenzij anders gespecificeerd, is de machine bij het verlaten van de fabriek gevuld met de olie en het koelmiddel uit onderstaande tabel.
Vergrendeling

Carter

Type eerste vulling

Type onderhoud

Motorolie EO15W40–LA (origineel van Komatsu)

PTO-versnellingsbak

Aandrijflijnolie TO30 (origineel van Komatsu)

Behuizing zwenkinrichting

Aandrijflijnolie TO30 (origineel van Komatsu)

Huis van de eindaandrijving
Hydraulisch systeem
Radiator

JX Nippon Oil GL-4 90

Aandrijflijnolie TO30 (origineel van
Komatsu)

Aandrijflijnolie TO10 (origineel van Komatsu)
Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) (origineel van Komatsu) (dichtheid:
30% of meer)

OLIE, BRANDSTOF, KOELVLOEISTOF HANTEREN, EN OLIEDIAGNOSE
UITVOEREN
OLIE
•

De olie in de motor en de hydraulische uitrusting is onderhevig aan uiterst strenge omstandigheden (hoge
temperaturen, hoge druk), en veroudert snel.
Gebruik steeds olie die overeenstemt met de kwaliteit en de aanbevolen maximale en minimale omgevingstemperatuur voor het gebruik, zoals opgegeven in de Bedienings- en Onderhoudshandleiding.
Zelfs indien de olie niet vuil is, moet men ze steeds vervangen na het voorgeschreven tijdsinterval.

•

Olie is zoals bloed in het menselijk lichaam, wees dus altijd voorzichtig bij de hantering ervan, zodat er
geen onzuiverheden (water, metalen deeltjes, vuil, enz.) in terechtkomen.
De meeste problemen met de machine worden veroorzaakt doordat dergelijke onzuiverheden binnendringen.
Zorg er dus extra voor dat er geen onzuiverheden kunnen binnendringen in de olie wanneer deze wordt
opgeborgen of bijgevuld.

•

Meng nooit olie van verschillende kwaliteiten of merken.

•

Vul steeds bij met de voorgeschreven hoeveelheid olie.
Zowel te veel als te weinig olie kan problemen veroorzaken.

•

Indien de olie in de werkuitrusting niet helder is, zit er waarschijnlijk water of olie in het circuit. In dergelijke
gevallen neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.

•

Wanneer u de olie ververst, moeten de betrokken filters terzelfdertijd vervangen worden.

•

Wij raden u aan de olie regelmatig te analyseren om de toestand van de machine te controleren. Voor deze
dienstverlening kunt u terecht bij uw Komatsu-dealer.

•

Wanneer u olie uit de handel gebruikt, kan het nodig zijn om het olieverversingsinterval korter te maken.
We raden u aan de oliekliniek van Komatsu te gebruiken om de kenmerken van de olie in detail te controleren.
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OPMERKING
Komatsu beveelt aan om voor de KDPF originele motorolie van Komatsu te gebruiken. Als een andere
motorolie dan de originele olie van Komatsu voor de KDPF wordt gebruikt, kan dit het reinigingsinterval
van de KDPF-filters verkorten, wat een ongunstig effect op de motor heeft zoals een slechtere smeerfunctie door aangetaste olie, wat kan leiden tot een defect, een kortere levensduur van de machine, mindere prestaties en een hoger brandstofverbruik.

BRANDSTOF
•

Vul de brandstoftank aan het einde van de werkdag altijd met brandstof om te voorkomen dat vocht in de
lucht kan condenseren en daardoor water in de brandstoftank kan ontstaan.

•

De brandstofpomp is een precisiecomponent en kan niet correct werken als de brandstof water of vuil bevat.

•

Zorg dat er absoluut voor dat geen stof of vuil in de vloeistof terechtkomt tijdens het opslaan of bijvullen.

•

Gebruik altijd de brandstof die voor de temperatuur aanbevolen wordt, zoals is beschreven in de gebruikers- en onderhoudshandleiding.
•

De brandstof wordt vast als deze gebruikt wordt bij een temperatuur lager dan de bedrijfstemperatuur
(en met name bij een temperatuur lager dan -15 °C).

•

De viscositeit van de brandstof neemt af als deze gebruikt wordt bij een temperatuur hoger dan de bedrijfstemperatuur. Dit kan problemen zoals het afnemen van het vermogen veroorzaken.

•

Tap het bezinksel en water af uit de brandstoftank, alvorens de motor de starten of 10 minuten nadat u
brandstof heeft bijgevuld.

•

Als de motor zonder brandstof komt te staan of de filters vervangen zijn, moet het circuit worden ontlucht.

•

Spoel de tank en het brandstofsysteem als vreemde materialen in de brandstoftank aanwezig zijn.

OPMERKING
De brandstof moet dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte zijn.
De motor van deze machine maakt gebruik van een elektronisch gecontroleerd hogedrukinspuitsysteem
en een uitlaatgascontrolesysteem (KDPF) om goede eigenschappen van het brandstofverbruik en de
uitlaatgassen te waarborgen. Aangezien het hogedrukinspuitsysteem hogeprecisieonderdelen en smering vereist, kan de levensduur aanzienlijk afnemen wanneer brandstof met een lage viscositeit en een
gering smeervermogen wordt gebruikt. Het gebruik van brandstof met een hoog zwavelgehalte kan,
echter, de onderdelen van de motor en de KDPF-katalysator aantasten en storingen en een afname van
de levensduur en de prestaties veroorzaken.
De ASTM-dieselbrandstof die door Komatsu aanbevolen wordt, mag 5 %of minder biobrandstof bevatten. De EN-dieselbrandstof mag 7 %of minder . Gebruik de brandstof in de opslag- of brandstoftank van
de machine zo spoedig mogelijk.
Vervang de brandstofvoorfilterpatroon en de brandstofhoofdfilterpatroon door nieuwe exemplaren wanneer de dieselbrandstof wordt vervangen door een brandstof waar biobrandstof in is vermengd.

KOELMIDDEL EN WATER VOOR VERDUNNING
•

Het koelmiddel heeft de belangrijke functie van het voorkomen van roest en het voorkomen van bevriezing.
Zelfs in de regio's waar geen sprake is van bevriezing, is het gebruik van koelvloeistof van essentieel belang.
De machines van Komatsu worden geleverd met aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC). Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) heeft uitstekende anticorrosie-, antivries- en koeleigenschappen en kan continu
worden gebruikt gedurende twee jaar of 4000 uur.
Komatsu beveelt aan om AF-NAC (aminevrije motorkoelvloeistof) als koelmiddel te gebruiken. Als u een
andere koelvloeistof gebruikt, dan kan dit ernstige problemen veroorzaken, zoals corrosie van de motor en
van aluminium onderdelen van het koelsysteem.

•

Wanneer men antivries gebruikt moet men steeds de voorzorgsmaatregelen uit de Bedienings- en Onderhoudshandleiding naleven.

•

Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) is al verdund met gedistilleerd water en is dus niet ontvlambaar.

•

De koelvloeistofconcentratie moet gewijzigd worden afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
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Zelfs in zones waar het niet nodig geacht wordt om bevriezing te voorkomen, gebruikt u altijd aminevrije
motorkoelvloeistof (AF-NAC) met een concentratie van 30 %of meer om corrosie van het koelsysteem te
voorkomen.
Koelvloeistof is verdund met gedistilleerd water dat geen ionen of waterverhardende stoffen bevat. Verdun
nooit met water.
•

Indien de motor oververhit geraakt, moet u de motor eerst laten afkoelen vooraleer koelvloeistof te gebruiken.

•

Indien het koelvloeistofpeil laag is, zal dit oververhitting veroorzaken en leiden tot corrosieproblemen door
het binnendringen van lucht in de koelvloeistof.

SMEERVET
•

Vet wordt gebruikt om vastlopen en geluiden in de koppelingen te voorkomen.

•

Deze machine wordt gebruikt voor zwaar bedrijf. Komatsu raadt het gebruik van het aanbevolen vet aan,
de inachtneming van de intervallen voor vervanging en de aanbevolen omgevingstemperaturen aangegeven in deze Handleiding voor bedrijf en onderhoud.

•

Als de vetnippel die niet wordt beschreven in het onderdeel periodieke onderhoud hard wordt of kraakt na
lang gebruik, voeg dan vet bij volgens de beschrijving van WANNEER VEREIST.

•

Verwijder altijd alle oude vet dat naar buiten wordt geduwd wanneer u vet toevoegt.
Let er vooral op dat u oud vet verwijdert op plaatsen waar zand of vuil zich ophoopt in het vet en slijtage
van de roterende onderdelen veroorzaakt.

KOWA UITVOEREN (Komatsu Oil Wear Analysis - olieanalyse)
KOWA is een onderhoudsdienst die het mogelijk maakt defecten en uitvaltijden te voorkomen. Met KOWA worden regelmatig oliemonsters genomen en geanalyseerd. Op die manier kunnen slijtage van onderdelen van het
drijfwerk en andere onregelmatigheden in een vroeg stadium worden opgespoord.
Dankzij onze jarenlange ervaring en de vele verzamelde gegevens kunnen we de staat van uw machine accuraat bepalen en een geschikte aanbeveling doen.
We bevelen sterk aan gebruik te maken van deze service. De olieanalyse wordt voor de werkelijke kostprijs uitgevoerd. De kostprijs is dus laag en de resultaten van de analyse en de aanbevelingen worden onmiddellijk gegeven.

KOWA-analysepunten
Meting van de concentratie metaalpoeder
Een analysesysteem met ICP (Inductively Coupled Plasma)
wordt gebruikt om de concentratie aan ijzer, koper en andere
metaalpoeders in de olie te meten.

Meting van de hoeveelheid ijzerpartikels
Een PQI-meetmachine (Particle Quantifier Index) wordt gebruikt om de hoeveelheid ijzerpartikels van 5 μm of groter te
meten, wat een vroegtijdige detectie van problemen mogelijk
maakt.

Andere
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Er worden metingen uitgevoerd van items zoals de verhouding water, koelvloeistof en brandstof in de olie, en
indien nodig de dynamische viscositeit, waardoor een heel precieze diagnose van de staat van de machine en
de onderdelen mogelijk wordt.

Interval voor het nemen van oliemonsters
500 uur

Voorzorgsmaatregelen bij het nemen van monsters
•

Zorg ervoor dat de olie goed is gemengd voordat u een monster neemt.

•

Voer met vaste tussenperiodes monsternemingen uit.

•

Voer geen monsternemingen uit op regenachtige of winderige dagen, wanneer er water of stof in de olie
kan belanden.

Gelieve contact op te nemen met uw Komatsu-dealer voor meer details over KOWA.

OPSLAAN VAN OLIE EN BRANDSTOF
•

Berg brandstof en olie binnen op zodat er geen water, vuil of andere onzuiverheden zouden kunnen in binnendringen.

•

Wanneer gedurende langere tijd trommels opgeslagen worden, moeten de trommels zo geplaatst worden
dat de vulopeningen ervan onderaan langs de zijkant staan, om te voorkomen dat vocht naar binnen wordt
gezogen. Als de trommels buiten bewaard moeten worden, dekt u ze waterdicht af of neemt u andere
maatregelen om ze te beschermen.

•

Om kwaliteitsvermindering na langdurige bewaring te voorkomen, moet u erover waken dat de producten in
de juiste volgorde worden gebruikt (de oudste olie of brandstof moet eerst gebruikt worden).

FILTER
•

Filters zijn erg belangrijke veiligheidsonderdelen. Zij zorgen ervoor dat er geen onzuiverheden in de olie,
brandstof en luchtcircuits van belangrijke uitrustingen terechtkomen met problemen als gevolg. Vervang alle filters regelmatig. Voor details, zie de Bedienings- en Onderhoudshandleiding.
In zeer zware bedrijfsomstandigheden moeten de filters na een kortere termijn worden vervangen, afhankelijk van de gebruikte olie en brandstof (zwavelgehalte).

•

Filters (patroontype) mogen nooit gereinigd en opnieuw gebruikt worden. Vervang ze steeds door nieuwe
filters.

•

Wanneer u oude filters vervangt, moet u controleren of er geen metalen deeltjes vastzitten aan de oude
filters.
Indien u enige metaaldeeltjes vindt, neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.

•

Open de verpakkingen van reservefilters pas net voor gebruik.

•

Komatsu beveelt aan om originele filters van Komatsu te gebruiken.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN HANTEREN
k

WAARSCHUWING

•

Neem altijd de sleutel uit wanneer u de uitschakelsleutel van de accu op UIT zet voor onderhoudswerkzaamheden. Bewaar de sleutel zelf.
Als de sleutel in de schakelaar wordt achtergelaten, kan iemand per ongeluk de machine aanzetten.
Dat is gevaarlijk en kan een elektrische schok veroorzaken.

•

Het is buitengewoon gevaarlijk als de elektrische uitrusting nat wordt of de afscherming van de draden beschadigd is. Dit veroorzaakt elektrische kortsluitingen en mogelijk ook defecten aan de machine.
Reinig de binnenzijde van de cabine niet met water.
Bij het wassen van de vloer moet men ervoor opletten geen water in de elektrische componenten te
brengen.
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•

Veeg de waterdruppels rond de aansluitingen weg voordat u de aansluitingen verwijdert en laat geen waterdruppels in de aansluitingen komen bij het verwijderen van de aansluitingen van elektrische componenten
na het wassen van de machine of in de regen.

•

Controle- en onderhoudselementen zijn controle van de spanning van de ventilatorriem, controle op beschadiging van de ventilatorriem en controle van het accuvloeistofpeil.

•

Komatsu beveelt aan alleen elektrische componenten aangegeven door Komatsu te installeren.

•

Externe elektromagnetische interferentie kan de slechte werking van de regelaar van het besturingssysteem veroorzaken. Raadpleeg dus uw Komatsu-dealer alvorens een radio-ontvanger of andere draadloze
apparatuur in de machine te plaatsen.

•

Houd tijdens het werken aan de kust het elektrische component schoon, om corrosie te voorkomen.

•

Wanneer u de elektrische uitrusting installeert, sluit ze dan aan op de speciale stroombron.
Sluit de optionele stroombron niet aan op de zekering, het contactslot of het accurelais.

GEBRUIK VAN HYDRAULISCHE COMPONENTEN
•

De hydraulische inrichting heeft een hoge temperatuur tijdens en vlak na de werking. Tijdens de werking
heeft het ook een hoge druk, wees dus voorzichtig op de volgende punten tijdens de inspectie en het onderhoud van hydraulische componenten.

•

Stop de machine op een vlakke ondergrond, zet de bak op de grond en voer de werkzaamheden uit om de
druk in de cilindercircuits af te laten.

•

Zet de motor altijd af.

•

Onmiddellijk na het werk hebben de hydraulische olie en de smeerolie een hoge temperatuur en een hoge
druk; wacht tot de olietemperatuur is gedaald alvorens het onderhoud uit te voeren.

•

Ook wanneer de temperatuur gedaald is, staan sommige onderdelen nog onder druk; blijf niet vlak voor
pluggen, bouten of slangaansluitingen staan wanneer u ze losdraait, en draai ze langzaam los om de interne druk af te laten alvorens ze te verwijderen.

•

Wanneer u de inspectie en het onderhoud van het hydraulische circuit uitvoert, dient u altijd de lucht in de
hydraulische tank af te laten om de interne druk te elimineren.

•

De inspectie en het onderhoud omvatten de controle van het hydraulische oliepeil, de vervanging van filters, de verversing van de hydraulische olie.

•

Wanneer u hogedrukslangen verwijdert, controleert u de O-ringen op schade. Vervang de O-ring bij vaststelling van schade.

•

Wanneer het hydraulische oliefilterelement of de zeef wordt vervangen of gereinigd, of wanneer een hydraulische component wordt gerepareerd, vervangen, of de leiding ervan wordt verwijderd, moet de lucht in
het circuit afgelaten worden.
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STANDAARD AANHAALKOPPEL VOOR BOUTEN EN
MOEREN
Lijst met aanhaalkoppels
k

OPGELET

Als moeren, bouten of andere onderdelen niet met het voorgeschreven koppel worden aangetrokken,
kunnen de vastgezette componenten loskomen, en dat zal machinestoringen of problemen met de bediening veroorzaken. Wees altijd uiterst voorzichtig bij het aanhalen van onderdelen.
Tenzij anders voorgeschreven moeten de metrische bouten en
moeren vastgezet worden met de aanhaalwaarde uit de tabel
hieronder.
Indien het noodzakelijk is moeren of bouten te vervangen,
raadt Komatsu aan om een origineel Komatsu-wisselstuk te gebruiken met dezelfde afmetingen als het deel dat verwijderd
werd.

Draaddiameter
van bout
(a) (mm)

Breedte
tussen
vlakke
delen
(b)
(mm)

6

Aanhaalkoppel
Richtwaarde

Toelaatbaar bereik

Nm

kgm

Nm

kgm

10

13,2

1,35

11,8 - 14,7

1,2 - 1,5

8

13

31

3,2

27 - 34

2,8 - 3,5

10

17

66

6,7

59 - 74

6,0 - 7,5

12

19

113

11,5

98 - 123

10,0 - 12,5

14

22

172

17,5

153 - 190

15,5 - 19,5

16

24

260

26,5

235 - 285

23,5 - 29,5

18

27

360

37,0

320 - 400

33,0 - 41,0

20

30

510

52,3

455 - 565

46,5 - 58,0

22

32

688

70,3

610 - 765

62,5 - 78,0

24

36

883

90,0

785 - 980

80,0 - 100,0

27

41

1 295

132,5

1 150 - 1 440

118,0 - 147,0

30

46

1 720

175,0

1 520 - 1 910

155,0 - 195,0

33

50

2 210

225,0

1 960 - 2 450

200,0 - 250,0

36

55

2 750

280,0

2 450 - 3 040

250,0 - 310,0

39

60

3 280

335,0

2 890 - 3 630

295,0 - 370,0
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Pas de volgende tabel toe voor hydraulische slangen.

Nominaal – Aant.
draden "a"

Breedte
tussen
vlakke
delen "b"
(mm)

Aanhaalkoppel
Richtwaarde

Toelaatbaar bereik

Nm

kgm

Nm

kgm

9/16-18UNF

19

44

4,5

35 tot 54

3,5 tot 5,5

11/16-16UN

22

74

7,5

54 tot 93

5,5 tot 9,5

13/16-16UN

27

103

10,5

84 tot 132

8,5 tot 13,5

1-14UNS

32

157

16,0

128 tot 186

13,0 tot 19,0

1 3/16-12UN

36

216

22,0

177 tot 245

18,0 tot 25,0
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•

Als de machine uitgerust is met een hydraulische breekhamer, kan het onderhoudsschema voor bepaalde
onderdelen verschillend zijn. Controleer het onderhoudsinterval en voer het onderhoud uit met raadpleging
van “ONDERHOUDSINTERVAL VOOR HYDRAULISCHE BREKER”.

•

Neem contact op met uw Komatsu-dealer om het onderhoudsinterval van de machinemonitor te wijzigen.

ONDERHOUDSTABEL
INDIEN VEREIST .......................................................................................................................................... 4-14
METHODE VOOR CONTROLEREN, REINIGEN EN VERVANGEN VAN DE LUCHTFILTER ................ 4-14
METHODE VOOR REINIGEN BINNENZIJDE KOELSYSTEEM ............................................................. 4-19
METHODE VOOR CONTROLEREN ELEKTROLYTPEIL ACCU ............................................................ 4-23
METHODE VOOR REINIGEN BRANDSTOFVOORFILTERELEMENT................................................... 4-25
METHODE VOOR CONTROLEREN LOSZITTEN EN AANHALEN BOUTEN STALEN RUPSEN .......... 4-27
METHODE VOOR CONTROLEREN LOSZITTEN EN AANHALEN BOUTEN WEGRUPSEN ................ 4-27
METHODE VOOR CONTROLEREN EN AFSTELLEN VAN DE RUPSBANDSPANNING VOOR STALEN
RUPSEN EN WEGRUPSEN ............................................................................................................... 4-28
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METHODE VOOR CONTROLEREN RUITENSPROEIERVLOEISTOFPEIL, VLOEISTOF BIJVULLEN . 4-38
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METHODE VOOR ONTLUCHTEN HYDRAULISCH CIRCUIT ................................................................ 4-43
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ONDERHOUD ELKE 100 BEDRIJFSUREN .................................................................................................. 4-46
SMEERMETHODE WERKUITRUSTING ................................................................................................ 4-46
METHODE VOOR CONTROLEREN OLIEPEIL IN CARTER ZWENKINRICHTING, OLIE BIJVULLEN.. 4-47
ONDERHOUD ELKE 250 BEDRIJFSUREN .................................................................................................. 4-48
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METHODE VOOR CONTROLEREN OLIEPEIL IN KAST EINDOVERBRENGING, OLIE BIJVULLEN ... 4-50
METHODE VOOR CONTROLEREN EN AFSTELLEN VAN RIEMSPANNING AIRCOCOMPRESSOR.. 4-51
ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN .................................................................................................. 4-52
METHODE VOOR VERVERSEN OLIE IN MOTOROLIECARTER, VERVANGEN VAN MOTOROLIEFILTERPATROON .................................................................................................................................... 4-52
METHODE VOOR VERVANGEN BRANDSTOFVOORFILTERELEMENT .............................................. 4-54
METHODE VOOR VERVANGEN BRANDSTOFHOOFDFILTERPATROON ........................................... 4-56
METHODE VOOR CONTROLEREN VETPEIL RONDSEL ZWENKCIRKEL, VET TOEVOEGEN .......... 4-58
SMEERMETHODE ZWENKCIRKEL ....................................................................................................... 4-58
METHODE VOOR CONTROLEREN EN REINIGEN RADIATEUR-, OLIEKOELER-, BRANDSTOFKOELEREN AIRCOCONDENSORRIBBEN ....................................................................................................... 4-59
METHODE VOOR HET REINIGEN VAN DE FILTERS FRISSE/RECIRCULATIELUCHT VAN DE AIRCONDITIONING.......................................................................................................................................... 4-60
METHODE VOOR VERVANGEN ONTLUCHTERELEMENT HYDRAULIEKTANK ................................. 4-61
METHODE VOOR CONTROLEREN VENTILATORRIEMSPANNING EN VERVANGING VENTILATORRIEM ................................................................................................................................................... 4-63
ONDERHOUD ELKE 1000 BEDRIJFSUREN................................................................................................. 4-64
METHODE VOOR VERVANGEN FILTERELEMENT HYDRAULIEKOLIE............................................... 4-64
METHODE VOOR VERVERSEN OLIE IN BEHUIZING ZWENKINRICHTING........................................ 4-65
METHODE VOOR VERVERSEN OLIE IN EINDAANDRIJVINGHUIS..................................................... 4-67
METHODE VOOR CONTROLE LEKKENDE OLIE IN VLIEGWIELHUIS ................................................ 4-67
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METHODE VOOR CONTROLE EN AFSTELLING VAN MOTORKLEPSPELING ................................... 4-68
ONDERHOUD ELKE 1500 BEDRIJFSUREN................................................................................................. 4-68
METHODE VOOR CONTROLE VAN ONTLUCHTER VAN KRUKHUIS.................................................. 4-68
ONDERHOUD ELKE 2000 BEDRIJFSUREN................................................................................................. 4-68
METHODE VOOR VERVERSEN OLIE IN HYDRAULISCH RESERVOIR, REINIGEN ZEEF HYDRAULISCH RESERVOIR ............................................................................................................................ 4-69
METHODE VOOR CONTROLEREN EN AFLATEN LADINGSDRUK STIKSTOFGAS IN ACCUMULATOR
(VOOR BESTURINGSCIRCUIT) ......................................................................................................... 4-72
METHODE VOOR DE CONTROLE VAN DE ALTERNATOR EN DE STARTMOTOR ............................. 4-77
ONDERHOUD ELKE 3000 UUR .................................................................................................................... 4-77
METHODE VOOR CONTROLEREN EN REINIGEN VAN BRANDSTOFINSPUITSYSTEEM ................. 4-77
ONDERHOUD ELKE 4000 BEDRIJFSUREN................................................................................................. 4-77
VERVANGEN ONDERDELEN MET VASTE LEVENSCYCLUS .............................................................. 4-77
METHODE VOOR VERVANGEN ACCUMULATOR (VOOR CONTROLECIRCUIT) ............................... 4-78
ONDERHOUD ELKE 6000 UUR .................................................................................................................... 4-78
METHODE VOOR REINIGEN KDPF ...................................................................................................... 4-78

ONDERHOUDSTERMIJN VOOR HYDRAULISCHE BREKER
Voor machines uitgerust met een hydraulische breker zal de hydraulische olie sneller verouderen dan bij normale graafwerkzaamheden met de grijper, bepaal de onderhoudstijdstippen dus als volgt.

Element hydrauliekoliefilter vervangen
Op nieuwe machines moet het element worden vervangen na
de eerste 100 tot 150 uur, waarna de verdere vervanging van
het element overeenkomstig de tabel moet plaatsvinden.

Olie in hydraulische tank verversen
Vervang de olie overeenkomstig de tabel.
X: Verhouding brekergebruik ( %)
Y: Vervangingstermijn (H)
(A):Element van het hydraulische reservoir
(B):Hydrauliekolie
OPMERKINGEN
Brekergebruikverhouding 100 % betekent dat alleen de breker
wordt gebruikt.
Brekergebruikverhouding 0 % betekent dat de breker niet wordt
gebruikt.

WNLAM00180
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INDIEN VEREIST
METHODE VOOR CONTROLEREN, REINIGEN EN VERVANGEN VAN DE LUCHTFILTER
k

WAARSCHUWING

Bij gebruik van perslucht bestaat het gevaar dat het vuil rondvliegt en verwondingen veroorzaakt.
Draag altijd een veiligheidsbril, een stofmasker of andere beschermende uitrusting.
OPMERKING
•

Als vuil de motor bereikt, kan de motor beschadigd raken. Leg de motor stil alvorens u de luchtreiniger controleert, reinigt of onderhoudt. Controleer, reinig of onderhoud de luchtreiniger niet bij harde wind of op een stoffige plek.
Wanneer het binnenste element vervangen wordt, moet uiterst voorzichtig te werk gegaan worden.

•

Vervang het buitenste element nadat het 5 maal werd gereinigd of een jaar lang werd gebruikt. Vervang tegelijkertijd ook het binnenste filterelement.

METHODE VOOR CONTROLEREN VAN LUCHTFILTER
Het waarschuwingslampje verstopte luchtfilter brengt u op de hoogte wanneer het luchtfilterelement gecontroleerd moet worden.
Reinig het element niet voordat het waarschuwingslamp verstopt luchtfilter brandt. In dit geval van het luchtfilter
de normale werking niet aangeven en neemt het reinigingseffect af.
Controleer of het waarschuwingslampje verstopte luchtfilter (1)
op de machinemonitor brandt.
Als het waarschuwingslampje verstopte luchtfilter (1) brandt,
reinig dan het luchtfilterelement.

RKA68690

METHODE VOOR REINIGEN BUITENSTE ELEMENT LUCHTFILTER
OPMERKING
Nooit het binnenste element verwijderen.
Als dit wordt verwijderd, zal er vuil naar binnen dringen en motorproblemen veroorzaken.
1.

Open de motorkap (2).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (3).

RKA68181
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Maak de haken (4) los en verwijder de afdekking (5).

RKA68640

4.

Houd het buitenste element (6) vast, duw het zacht op en
neer en van rechts naar links, en trek het buitenste element (6) naar buiten terwijl u het naar rechts of links draait.

5.

Wanneer het buitenste element (6) verwijderd is, controleert u of het binnenste element (9) nog in de juiste positie
en niet in een hoek staat.
Indien gekanteld, handmatig recht naar de bodem drukken.

6.

Nadat u het buitenste element (6) hebt verwijdert, bedekt u
het binnenste element (9) met een schone vod of tape om
te voorkomen dat er vuil of stof aan gaat kleven.

7.

Verwijder het stof dat zich in de ontluchter (7) en op het deksel (5) bevindt door gebruik te maken van een
propere vod of borstel.

8.

Als er stof aan de afvoerklep (8), die is geïnstalleerd op het deksel (5), hangt, verwijdert u dat stof.

9.

Als het buitenste element (6) 5 maal is gereinigd of 1 jaar is gebruikt moet het worden vervangen.

Als het buitenste element (6) niet hoeft worden vervangen, reinigt u het.
10. Blaas droge perslucht (0,2 MPaof minder {2,1 kg/cm2of
minder}) vanaf de binnenzijde van het buitenste element
(6) langs de plooien.
11. Blaas vanaf de buitenkant langs de plooien, en daarna opnieuw vanaf de binnenkant.

12. Belicht de binnenkant van het element na het reinigen met
elektrisch licht om te controleren.
Als een gaten of dunne plekken worden gevonden, vervangt u het buitenste element door een nieuw exemplaar.
13. Verwijder de afdekking of doek of tape van het binnenste
element (9).

WNLAM00180
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OPMERKING
•

Gebruik geen buitenste element met beschadigde vouwen, pakkingen of afdichtingen.

•

Als het buitenste element en de O-ring worden gereinigd en opnieuw worden gebruikt nadat ze
meer dan 1 jaar zijn gebruikt, zal dit problemen veroorzaken. Gebruik ze niet opnieuw.

14. Controleer de afdekking van het gereinigde of nieuwe buitenste element (6) op klevende stof en olie en
veeg indien nodig schoon.
Verwijder klevende materialen.
OPMERKING
•

Zorg ervoor dat u het luchtfilterelement in de juiste
richting installeert. Installeer ze zo, dat de onderzijden
(a) en (b) van het luchtfilterelement (in de richting zonder geboord gat) bij het uiteinde van de afdekking (5)
komen te zitten.
Installatie in de verkeerde richting kan beschadiging
van het luchtfilterelement of ernstige schade aan de
motor tot gevolg hebben.

•

Wanneer het element in het filterelement wordt ingevoerd, en als het rubber aan de top uitstulpt of het buitenste element er niet recht in is geduwd en het deksel
(5) geforceerd op de haak (4) is geplaatst, bestaat het
gevaar dat de haak (4) en de luchtfilterhouder worden
beschadigd. Besteed dus de nodige zorg aan de installatie ervan.

15. Druk het buitenste element (6) handmatig recht in de luchtfilterhouder (7).
Houd het buitenste element (6) vast en duw het zacht op en neer en van links naar rechts wanneer het
naar binnen wordt geduwd. Zo kan het element gemakkelijk worden ingevoerd.
16. Monteer de afdekking (5).
1)

Lijn de markering (5) op de afdekking uit met de markering op de luchtfilterhouder (7).

2)

Bevestig het uiteinde van de haak (4) aan het uitstekende gedeelte van de luchtfilterhouder (7).
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3)

Controleer of de BOVENSTE pijl (A) op de afdekking
(5) naar boven is gedraaid.

4)

Wanneer het deksel (5) is geïnstalleerd, controleert u
of de speling tussen de luchtfilterhouder (7) en het
deksel (5) niet te groot is.
Als de speling te groot is, verwijdert u het deksel (5)
en installeert u het opnieuw.

17. Sluit de motorkap.

METHODE VOOR VERVANGEN LUCHTFILTERELEMENT
1.

Open de motorkap (2).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (3).

RKA68181

3.

Maak de haken (4) los en verwijder de afdekking (5).

RKA68640

4.

Houd het buitenste element (6) vast, duw het zacht op en
neer en van rechts naar links, en trek het naar buiten terwijl u het naar rechts of links draait.
Verwijder het binnenste element (9) nog niet.

5.

Wanneer het buitenste element (6) verwijderd werd, controleert u of het binnenste element nog in de juiste positie
en niet in een hoek staat.
Indien gekanteld, handmatig recht naar de bodem drukken.

6.

Verwijder het stof dat zich in de ontluchter (7) en op het
deksel (5) bevindt door gebruik te maken van een propere vod of borstel.

7.

Als er stof aan de afvoerklep (8), die is geïnstalleerd op het deksel (5), hangt, verwijdert u dat stof.

WNLAM00180

4-17

ONDERHOUDSPROCEDURE

ONDERHOUD

OPMERKING
•

Het binnenste element niet reinigen en hergebruiken.
Vervang het binnenste element door een nieuw exemplaar telkens wanneer het buitenste element
wordt vervangen.

•

Als het buitenste element en het deksel worden geïnstalleerd wanneer het binnenste element niet
correct is geïnstalleerd, kan het buitenste element beschadigd geraken.

•

Het dichtingsdeel op ongeschikte onderdelen vertoont een gebrek aan precisie en laat stof binnendringen, wat tot schade aan de motor leidt. Gebruik dergelijke ongeschikte onderdelen niet.

•

Zorg ervoor dat u het luchtfilterelement in de juiste richting installeert.
Installeer ze zodanig dat de onderkant van het luchtfilterelement (a) (de zijde zonder geboord gat)
bij het afdekkingeinde (5) komen te zitten.
Installatie in de verkeerde richting kan beschadiging van het luchtfilterelement of ernstige schade
aan de motor tot gevolg hebben.

•

Wanneer het element in het filterelement wordt ingevoerd, en als het rubber aan de top uitstulpt of
het buitenste element er niet recht in is geduwd en het deksel (5) geforceerd op de haak (4) is geplaatst, bestaat het gevaar dat de haak (4) en de luchtfilterhouder worden beschadigd. Besteed dus
de nodige zorg aan de installatie ervan.

8.

Verwijder het binnenste element (9) en installeer daarna snel een nieuw binnenste element.
Installeer het binnenste element goed zodat dit niet beweegt.

9.

Druk het nieuwe buitenste element met de hand recht in de luchtfilterhouder (7).
Houd het buitenste element vast en duw het zacht op en neer en van links naar rechts wanneer het naar
binnen wordt geduwd. Zo kan het element gemakkelijk worden ingevoerd.

10. Monteer de afdekking (5).
1) Lijn de markering (5) op de afdekking uit met de markering op de luchtfilterhouder (7).

2)

Bevestig het uiteinde van de haak (4) aan het uitstekende gedeelte van de luchtfilterhouder (7).

3)

Controleer of de BOVENSTE pijl (A) op de afdekking
(5) naar boven is gedraaid.

4)

Wanneer het deksel (5) is geïnstalleerd, controleert u
of de speling tussen de luchtfilterhouder (7) en het
deksel (5) niet te groot is.
Als de speling te groot is, verwijdert u het deksel (5)
en installeert u het opnieuw.

11. Sluit de motorkap.
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CONTROLE EN VERVANGING VAN AFVOERNIPPEL
Controleer de afvoernippel.
Als de afvoernippel beschadigd is of het rubberen gedeelte is vervormd, vervang het.

METHODE VOOR REINIGEN BINNENZIJDE KOELSYSTEEM
k

WAARSCHUWING

•

Meteen na het uitschakelen van de motor is de koelvloeistof nog heet en is de druk in de radiator
nog hoog. Als de dop in deze omstandigheden wordt verwijderd en de koelvloeistof wordt afgelaten, dan kan dat brandwonden veroorzaken. Wacht daarom tot de koelvloeistoftemperatuur is gedaald, en draai vervolgens langzaam de dop los om de druk te laten ontsnappen.

•

Start de motor en reinig het binnenste van het koelsysteem. Alvorens op te staan of de bestuurdersstoel te verlaten, eerst de vergrendelingshendel in stand LOCK (Vast) zetten.

•

Omdat de motor tijdens het reinigen werkt, kan de machine plotseling bewegen. Daarom is het gevaarlijk om achter de machine te staan. Blijf nooit achter de machine staan terwijl de motor draait.

Reinig of vervang de koelvloeistof met de machine op een vlakke ondergrond.
Reinig de binnenzijde van het koelsysteem en ververs de koelvloeistof overeenkomstig de onderstaande tabel.
Koelvloeistof

Reinigingsinterval van binnenkant van koelsysteem en verversingsinterval

Aminevrije motorkoelvloeistof

Elke 2 jaar of elke 4000 uur wat het eerste komt

(AF-NAC)

Koelvloeistof voorkomt roestvorming en bevriezing.
Zelfs als er geen bevriezingsgevaar bestaat, is het gebruik van koelvloeistof essentieel.
De machines van Komatsu zijn voorzien van aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC). Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) beschikt over uitstekende antiroest-, antivries-, en koeleigenschappen en kan ononderbroken 2 jaar of 4000 uur lang worden gebruikt.
Komatsu adviseert het gebruik van aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC). Gebruik van andere koelvloeistof
kan leiden tot problemen als corrosie van de motor en van de delen van het koelsysteem die uit aluminium bestaan.
Om de corrosiewerende eigenschappen van de aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) te behouden, houdt u
de concentratie van de aminevrije motorkoelvloeistof altijd tussen 30% en 64%.
Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) is reeds verdund met gedestilleerd water. Wanneer u koelvloeistof gebruikt, gaat u na wat de laagste temperatuur in het verleden was en bepaalt u de dichtheid van de koelvloeistof
aan de hand van de koelvloeistofdichtheidstabel hieronder.
Wanneer u beslist over de dichtheid van de koelvloeistof, dan bepaalt u die voor een temperatuur die 10 °C
lager ligt dan de eigenlijke laagste temperatuur in de werkzone.
De dichtheid van de koelvloeistof varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur maar moet altijd minstens
30 % bedragen.
Dichtheidstabel koelvloeistof
Min. omgevingstemperatuur
Dichtheid ( %)

°C

Min. -10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

30

36

41

46

50

54

58

61

64
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k

WAARSCHUWING

•

Koelvloeistof is giftig Let er bij het openen van de aftapklep op dat geen koelmiddel op uzelf terechtkomt. Bij oogcontact, met veel water uitspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

•

Bij het verversen van koelmiddelhoudend koelwater of bij het hanteren van koelmiddel dat antivries
bevat dat is afgetapt tijdens een reparatie van de radiator, vraagt u uw Komatsu-dealer of een gespecialiseerd bedrijf om dit te doen. Antivries is giftig en mag niet in het riool of in de grond verdwijnen.

Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) is al verdund met gedistilleerd water en is dus niet ontvlambaar.
Controleer de dichtheid met een koelvloeistoftester.
Bereid een vat voor waarvan de capaciteit groter is dan het volume van de koelvloeistof die gaat worden afgetapt.
Zorg voor een stuk slang dat u kunt gebruiken om het koelmiddel en water bij te vullen.
1.

Leg de motor stil.

2.

Open de motorkap (1).

3.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180

4.

Verwijder de montagebout (3) van de afscherming en verwijder het onderdeksel (4).

RKA68700

5.

Controleer of de koelvloeistoftemperatuur voldoende laag
is om de radiatordop met de blote hand te kunnen aanraken. Draai de radiatordop (5) vervolgens langzaam los tot
hij de aanslag raakt, en laat de druk ontsnappen.

6.

Draai daarna, gelijktijdig drukkend, de radiateurdop (5) tot
deze de stopper raakt en verwijder deze.

RKA68710
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7.

Breng opvangbakken aan onder de aftapleiding die op de
aftapplug (6) geïnstalleerd is en onder de koelvloeistofaftapplug (7) van het cilinderblok van de motor om de koelvloeistof in op te vangen.

8.

Open de aftapplug (6) aan de onderkant van de radiateur.

9.

Verwijder de aftapplug (7) van het cilinderblok en tap de
koelvloeistof af.

10. Sluit de aftapplug (6) als alle koelvloeistof is afgetapt.
11. Draai aftapplug (7) vast en vul met kraanwater.

RKA68720

Voeg water toe tot het de radiateur vult.
12. Start de motor.

RKA68730

13. Om de voorverwarming van de hydraulische uitrusting
sneller af te werken, zet u de machine in de P-modus.

14. Verplaats de vergrendelingshendel langzaam naar de
VRIJE stand (F).
15. Hijs de bak van de grond op.

RKA63210

16. Draai de brandstofregelingsschijf op een punt op 2/3 tussen laag stationair (MIN) en hoog stationair (MAX).

WNLAM00180
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17. Bedien de bedieningshendels van het werktuig overeenkomstig de volgende procedure.
OPMERKING
Wanneer het werktuig wordt bediend, moet u ervoor
zorgen dat deze de machinestructuur of de grond niet
raakt.
1)

Verplaats de rechter bedieningshendel van het werktuig langzaam in de richting van het INTREKKEN (D)
van de bak. Duw de hendel tot het einde van zijn slag
en houd deze 30 seconden in die stand.

2)

Verplaats de rechter bedieningshendel van het werktuig langzaam in de richting van het KIEPEN (C)
van de bak. Duw de hendel tot het einde van zijn slag en houd deze 30 seconden in die stand.

3)

Verplaats vervolgens de linker bedieningshendel van het werktuig langzaam in de richting van het INTREKKEN (B) van de arm. Duw de hendel tot het einde van zijn slag en houd deze 30 seconden in die
stand.

4)

Verplaats de linker bedieningshendel van het werktuig langzaam in de richting van het UITTREKKEN
(A) van de arm. Duw de hendel tot het einde van zijn slag en houd deze 30 seconden in die stand.
Door de handelingen van stap 1 tot 4 te herhalen beweegt de wijzer van de motorkoelvloeistoftemperatuur
omhoog. De wijzer van de motorkoelvloeistoftemperatuurmeter daalt tijdelijk naar ongeveer het midden van
de meter (A). Zet de bewerking vervolgens ongeveer
10 minuten voort.

18. Leg de motor stil.
19. Open de aftapplug (6).
20. Verwijder de aftapplug (7) en tap de koelvloeistof af.
21. Sluit de aftapplug (6) als alle koelvloeistof is afgetapt.

RKA68740

22. Wikkel tape om de aftapplug (7) en draai de plug vast.
23. Installeer afdekking (3).
24. Vul bij met koelvloeistof via de watervulopening tot aan de rand van de opening.
Voor details over de dichtheid van de koelvloeistof, zie “dichtheidstabel koelvloeistof”.
25. Laat de motor gedurende 5 minuten laag stationair draaien om de lucht uit de koelvloeistof af te laten, en
laat vervolgens gedurende nogmaals 5 minuten hoog stationair draaien.
Zorg ervoor dat de radiatordop (5) verwijderd blijft tijdens de bovenvermelde bewerkingen.
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26. Tap het koelmiddel in de reservoirtank (8) af.
27. Reinig de binnenkant van de reservoirtank.
28. Voeg koelvloeistof bij tot het midden tussen FULL (Vol) en
LOW (Leeg).
29. Leg de motor stil.
30. Vul ca. 3 minuten later koelvloeistof bij tot aan de bovenste
rand van de watervulopening.
31. Draai radiateurdop (5) vast.

RKA68221

METHODE VOOR CONTROLEREN ELEKTROLYTPEIL ACCU
k

WAARSCHUWING

•

Gebruik de accu niet als het niveau van de accuvloeistof onder de lijn LOWER LEVEL staat.
Als u dat doet, wordt de bedrijfsduur van de accu verkort. Daarnaast kan het ook een explosie veroorzaken.

•

Zet geen onbeschermde vlammen in de buurt van de accu. Het kan ontploffen, aangezien de batterij
ontvlambaar gas afgeeft.

•

Accuvloeistof is gevaarlijk.
Indien het in uw ogen of op uw huid terechtkomt moet u het onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en een arts raadplegen.

•

Gebruik geen droge doek om de accu schoon te maken. Een natte doek voorkomt brand of explosie
door statische elektriciteit.

OPMERKING
•

Vul geen elektrolyt bij in de accu tot boven de lijn van het BOVENSTE PEIL.
Als het elektrolytpeil te hoog is, kan het lekken en schade veroorzaken aan het gelakte oppervlak of
onderdelen aantasten.

•

Als u er bang voor bent dat het water van de batterij bevriest na het vullen met zuiver water (zoals
een vloeistof die vrij in de handel verkrijgbaar is), moet de dag erna bijgevuld worden vooraleer het
werk aan te vatten.

Voer deze procedure uit alvorens de machine te bedienen.
Inspecteer het peil van het batterij-elektrolyt tenminste eens per maand volgens de norm.

WNLAM00180
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METHODE VOOR CONTROLEREN ELEKTROLYTPEIL VANAF ZIJKANT ACCU
1.

Draai de schroeven (1) los en verwijder de afdekking aan
de zijkant (2).

RKA68610

2.

Gebruik een vochtige doek om de zone rond de niveaulijnen van het elektrolyt schoon te maken en controleer of
het elektrolytpeil zich tussen de markering voor het bovenste peil - UPPER LEVEL en het onderste peil - LOWER
LEVEL bevindt.

3.

Als het elektrolytpeil zich onder het midden tussen de markering UPPER LEVEL en de markering LOWER LEVEL
bevindt, moet u de accu uit de machine verwijderen en gezuiverd water (bijvoorbeeld in de handel verkrijgbaar bijvulwater voor accu's) tot de bovenste markering bijvullen.
Voor details over het verwijderen van de accu, zie GEBRUIK “METHODE VOOR VERWIJDEREN ACCU”.
OPMERKINGEN
Als er te veel gezuiverd water toegevoegd werd en het dus boven de lijn van het hoogste elektrolytpeil UPPER LEVEL - komt, gebruikt u een injectiespuit om het peil op de UPPER LEVEL-lijn te brengen.
Neutraliseer het verwijderde bijvulwater voor de accu met bakpoeder (natriumbicarbonaat) en spoel de
vloeistof dan weg met grote hoeveelheden water, of neem contact op met uw Komatsu-dealer of de fabrikant van de accu.

4.

Installeer de afdekking aan de zijkant (2) en zet deze vast met de schroeven (1).

METHODE VOOR CONTROLEREN ELEKTROLYTPEIL ALS DIT VANAF ZIJKANT
ACCU NIET MOGELIJK IS
Als het onmogelijk is om het elektrolytpeil vanaf de zijkant van de accu te controleren, of als er zich geen UPPER LEVEL-lijn op de zijkant van de accu bevindt, voert u de controle als volgt uit.
1. Draai de schroeven (1) los en verwijder de afdekking aan
de zijkant (2).
2. Verwijder de accu uit de machine. Voor details over het
verwijderen van de accu, zie GEBRUIK “METHODE
VOOR VERWIJDEREN ACCU”.

RKA68610
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3.

Kijk de vloeistofvulopening (3) in en controleer het elektrolytpeil.

4.

Als het elektrolyt niet tot aan de vernauwing (4) komt, vul
dan onmiddellijk gezuiverd water bij (bijv. in de handel verkrijgbaar bijvulwater voor de accu) zodat het water tot aan
onderaan de vernauwing (4) reikt (UPPER LEVEL-lijn).

(A) Juist peil
Het elektrolytpeil staat tot onderaan de mof (4), waardoor
het elektrolyt door de oppervlaktespanning bol staat en de
polen verbogen lijken.

(B) Te laag peil
Het elektrolytpeil komt niet tot aan onderkant van de vernauwing (4), daarom zien de polen er recht en niet
verbogen uit.
OPMERKINGEN
Als er te veel gezuiverd water toegevoegd werd en het dus boven de onderkant van de vernauwing (UPPER LEVEL-lijn) komt, gebruikt u een injectiespuit om het peil tot de onderkant van de vernauwing (UPPER
LEVEL-lijn) te brengen.
Neutraliseer het verwijderde bijvulwater voor de accu met bakpoeder (natriumbicarbonaat) en spoel de
vloeistof dan weg met grote hoeveelheden water, of neem contact op met uw Komatsu-dealer of de fabrikant van de accu.
5.

Plaats de accu terug. Voor details over het installeren van de accu, zie GEBRUIK “METHODE VOOR INSTALLEREN ACCU”

6.

Installeer de afdekking aan de zijkant (2) en zet deze vast met de schroeven (1).

METHODE VOOR CONTROLE VAN ELEKTROLYTPEIL WANNEER DE AANWIJZER KAN WORDEN GEBRUIKT OM HET ELEKTROLYTPEIL TE CONTROLEREN
Volg de onderstaande instructies wanneer een aanwijzer kan worden gebruikt om het elektrolytpeil te controleren.

METHODE VOOR REINIGEN BRANDSTOFVOORFILTERELEMENT
k

WAARSCHUWING

Kom nooit met een open vlam in de buurt.
Elementen die moeten worden voorbereid
Brandstofopvangbak
1.

Open de motorkap (1).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180
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3.

Plaats een bak onder aftapslang (3) om het afgetapte water in op te vangen.

4.

Draai de handgreep (4) naar de CLOSE-stand (S) en draai
het aftapventiel (5) los.

5.

Tap het water af tot de rode ring de onderkant van de
doorzichtige dop (6) raakt.

6.

Draai de aftapplug (5) vast.
RKA68193

7.

Draai doorzichtige dop (6) linksom om hem te kunnen verwijderen.
Verwijder de doorzichtige dop (6) zonder de brandstof te
morsen.
Verwijder eventueel gemorste brandstof zorgvuldig met
een doek.
Zorg ervoor dat de rode ring niet in de doorzichtige dop (6)
achterblijft.
RKA68194

8.

Verwijder het element (7) vanuit de bovenkant van het
brandstofvoorfilter.

9.

Reinig de binnenkant van de doorzichtige dop (6) en het
element (7) met diesel of doorspoelolie.

10. Breng het element (7) en de O-ring (8) na de reiniging aan
in de doorzichtige dop (6).
11. Breng de rode ring aan in de doorzichtige dop (6) en vul
de dop met brandstof.
12. Controleer de staat van de O-ring (8) in de doorzichtige
dop (6).

RKA68760

Vervang de O-ring door een nieuwe, indien nodig.
13. Breng de doorzichtige dop (6) aan de bovenkant van het
brandstofvoorfilter aan en draai hem rechtsom.
Aandraaimoment:
30 Nm {3,05 kgm}

RKA68195

14. Draai de handgreep (4) naar de OPEN-stand (O).
15. Ontlucht het brandstofcircuit als het element gereinigd is.
Voor het ontluchten, zie GEBRUIK “PROCEDURES VOOR
HET ONTLUCHTEN VAN HET BRANDSTOFCIRCUIT”.
16. Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan
de vergrendelingshendel.
17. Sluit de motorkap (1).
RKA68196
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METHODE VOOR CONTROLEREN LOSZITTEN EN AANHALEN BOUTEN STALEN RUPSEN
OPMERKING
Als de machine gebruikt wordt terwijl bouten van stalen rups loszitten, zullen deze afbreken. Als er een
bout van de schoen loszit, haal deze dan opnieuw aan.
Controleer of de bout van de stalen rups (1) loszit.
Als de bout loszit, haal deze dan aan volgens de onderstaande
procedure.

1)

Haal de bout aan in de volgorde die in de afbeelding is
weergegeven.
Aanhaalkoppel:
98,1 tot 137 Nm {10 tot 14 kgm}

2)

Controleer of de moer en rupsbandschoen dicht tegen het
verbindingsoppervlak aanzitten.

3)

Na controle, haalt u hem met nogmaals 80 tot 100 ° van de
aanhaalhoek (a) aan.

METHODE VOOR CONTROLEREN LOSZITTEN EN AANHALEN BOUTEN WEGRUPSEN
OPMERKING
Als de machine gebruikt wordt terwijl bouten van de wegrups loszitten, zullen deze afbreken.
Haal eventueel losse bouten van rupsen onmiddellijk aan.

WNLAM00180
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Controleer of de bout van de wegrups (1) loszit.
Als de bout loszit, haal deze dan aan volgens de onderstaande
procedure.

1)

Haal de bout aan in de volgorde die in de afbeelding is
weergegeven.
Aanhaalkoppel:
117 tot 216 Nm {18 tot 22 kgm}

2)

Controleer of de moer en rupsbandschoen dicht tegen het
verbindingsoppervlak aanzitten.

METHODE VOOR CONTROLEREN EN AFSTELLEN VAN DE RUPSBANDSPANNING VOOR STALEN RUPSEN EN WEGRUPSEN
De slijtage van de pennen en bussen van het onderstel hangt af van de werkomstandigheden en de bodemgesteldheid. Controleer de rupsbandspanning van tijd tot tijd en zorg ervoor dat deze binnen het standaardbereik
blijft liggen.
Verricht de controles en afstelling op een vlakke en stevige ondergrond.

METHODE VOOR CONTROLEREN VAN DE RUPSBANDSPANNING VOOR STALEN RUPSEN EN WEGRUPSEN
1.

Houd de motor op een laag stationair toerental, rij met de machine vooruit over een lengte die gelijk is aan
de lengte van de rupsband op de grond en breng de machine langzaam tot stilstand.

2.

Breng een houten blok (3) aan die reikt van de spanrol (1)
tot de draagrol (2) op de rupsband.

3.

Meet de maximale speling (a) tussen de onderkant van het
houten blok en de bovenkant van de rupsband.
Als de speling (a) binnen het standaardbereik (10 tot
30 mm) ligt, is de spanning van de rupsband juist.

Als de speling buiten het standaardbereik ligt, moet deze worden ingesteld op het standaardbereik.

METHODE VOOR VERGROTEN VAN RUPSBANDSPANNING VOOR STALEN
RUPSEN EN WEGRUPSEN
Voor te bereiden onderdelen
Smeerpomp
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Breng met een smeerspuit smeermiddel binnen via de
smeernippel (4).

Vet kan ingespoten worden tot de afstand (S) tussen de
steun van de spanrol en het rupsbandframe 0 mm bedraagt. Als de rupsbandspanning nog altijd te laag is, zijn
de pennen en de lagerbussen te fel versleten.
Vraag uw Komatsu-dealer om de bus 180° te laten draaien
of te vervangen.
2.

Controleer of de spanning juist is door de motor met laag
stationair toerental te laten draaien en de machine langzaam vooruit te laten rijden lengte die gelijk is aan de lengte van de rupsband op de grond.

3.

Controleer de rupsbandspanning opnieuw, en stel de
spanning opnieuw af indien ze niet correct is.

METHODE VOOR HET VERLAGEN VAN DE SPANNING VAN STALEN SCHOENEN EN ROADLINERS RUPSBANDEN
k

WAARSCHUWING

•

In het aanpassingssysteem van de rupsband wordt onder hoge druk olie ingespoten.
De vetaftapplug (5) kan naar buiten schieten en ernstig
letsel of overlijden veroorzaken als de afstelling wordt
verricht met een andere procedure dan hieronder is
beschreven.

•

Draai de vetaftapplug (5) niet meer dan 1 slag los.

•

Draai geen enkel ander onderdeel van de vetaftapplug
(5) los.

•

Breng uw gezicht, handen, voeten of enig ander lichaamsdeel nooit dichtbij de aftapdop van de smeerinrichting (5).

1.

Draai de vetaftapplug (5) geleidelijk aan los om het vet af te tappen.
Indien het smeervet niet vlot naar buiten loopt, beweeg dan de machine over een korte afstand achter- en
voorwaarts.

2.

Draai de vetaftapplug (5) stevig vast.

3.

Laat de motor op laag stationair toerental draaien en verplaats de machine langzaam vooruit over een afstand die gelijk is aan de lengte van de rupsband op de grond, om te controleren of de spanning juist is.

4.

Controleer de rupsbandspanning opnieuw, en stel de spanning opnieuw af indien ze niet correct is.
Als de spanning van de rupsband niet wordt verlaagd met de bovenstaande procedure, vraag uw Komatsudealer om de reparatie uit te voeren.

WNLAM00180
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METHODE VOOR CONTROLEREN WEGRUPS
Als de wegrupsen in de volgende toestand verkeren, moeten ze worden vervangen. Vraag uw Komatsu-dealer
deze te vervangen.
Schoenhoogte
•

Als de schoenhoogte (a) is afgenomen tot 5 mmen lager,
moet ze door een nieuw exemplaar worden vervangen.
Als de schoenhoogte (a) verminderd is door slijtage, verliest de trekstang aan trekkracht

Om te oordelen over de vervanging, reparatie en het in gebruik houden van de wegrups, neemt u contact op
met uw Komatsu-dealer.

METHODE VOOR HET VERVANGEN VAN DE ROAD LINER
•

Vraag uw Komatsu-distributeur om vervanging als alle roadliners van de machine vervangen moeten worden.

•

Gebruik het speciale roadliner-gereedschap wanneer slechts een onderdeel van de roadliner moet worden
vervangen. Informeer bij uw Komatsu-dealer voor de gereedschappen.

METHODE VOOR CONTROLEREN RUBBEREN RUPSEN
Als de rubberen rupsen in de volgende toestand verkeren, moeten ze gerepareerd of vervangen worden. Vraag
uw Komatsu-dealer om deze te repareren of vervangen.

Schoenhoogte
•

Als de schoenhoogte (a) is afgenomen tot 5 mmen lager,
moet ze door een nieuw exemplaar worden vervangen.
Als de schoenhoogte (a) verminderd is door slijtage, verliest de trekstang aan trekkracht.
(1) Rupsbandrol
(2) Rubberen rups

•

Als de schoenen versleten zijn en de staalkabels in de rupsen in 2 of meer aangrenzende schakels zichtbaar zijn,
vervangt u de rupsband door een nieuw exemplaar.
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Snede staalkabels rubberen rups
Als meer dan de helft van de staalkabel aan beide zijden doorgesneden is, vervangt u de rupsband door een nieuw exemplaar.

Splijting metalen kern rubberen rups
Als de metalen kern van de rubberen rups op 1 of meer plaatsen gespleten is, vervangt u de rupsband door een nieuw
exemplaar.

Spanning rubberen rupsband
Als de spanning van de rubberen rups nog altijd te laag is nadat u vet aangebracht heeft, vervangt u de rupsband door een
nieuw exemplaar of vervangt u de pakkingen in de cilinder.
Als de rubberen rupsband niet kan worden aangespannen tot
een waarde waarin deze niet loslaat, is niet alleen de rupsband
opgerekt, maar vertoont ook de vetcilinder een probleem.

Gebarsten rubberen rups
Wanneer de barst in de rubberen schoenen toeneemt tot ongeveer 60 mm, repareert u de barst.
OPMERKING
Als de barst zich voordoet en de staalkabels zichtbaar zijn,
repareert u de barst onmiddellijk, ook al is deze klein en
kort.
Een barst van max.30 mm lang en max.10 mm diep hoeft niet
gerepareerd te worden.
Om te oordelen over de vervanging, reparatie en het in gebruik houden van de rubberen rups, neemt u contact
op met uw Komatsu-dealer.

METHODE VOOR DE CONTROLE EN AFSTELLING VAN DE RUPSBANDSPANNING VAN DE RUBBEREN RUPSBLADEN
•

De slijtage van het rubberen rupsblad is afhankelijk van de werkconditie en het type van vuil. Controleer bij
gelegenheid de slijtage en de spanning van de rupsband. Voor de inspectie en afstelling van de rupsbanden, parkeer de machine op een waterpas en stevige ondergrond.

•

Indien de machine nieuw is of een nieuw onderdeel geïnstalleerd is, zal de rupsband los komen te zitten 5
tot 30 uren nadat de spanning ingesteld is volgens de aangegeven waarde, terwijl de machine herhaaldelijk
de beweging uitvoert. Indien de bandspanning op korte intervallen afgesteld wordt tot die niet meer afzwakt, zal het “afspringen van de band te wijten aan een ontoereikende spanning” vermeden worden.

•

Werken met een zwakke spanning kan ertoe leiden dat de band afspringt en dat het kernmetaal snel verslijt.

METHODE VOOR CONTROLEREN RUPSBANDSPANNING RUBBEREN RUPSEN
1.

Houd de motor op een laag stationair toerental, rij met de machine vooruit over een lengte die gelijk is aan
de lengte van de rupsband op de grond en breng de machine langzaam tot stilstand.

WNLAM00180
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2.

Breng een houten blok (3) aan die reikt van de spanrol (1)
tot de draagrol (2) op de rupsband.

3.

Meet de maximale speling (a) tussen de onderkant van de
houten balk en de bovenkant van de rupsband.
Als de speling (a) binnen het standaardbereik (1 tot 3 mm)
ligt, is de spanning van de rupsband juist.

Als de speling buiten het standaardbereik ligt, moet deze worden ingesteld op het standaardbereik.

METHODE VOOR HET VERHOGEN VAN DE BANDSPANNING VAN DE RUBBEREN RUPSBLADEN
OPMERKING
Gezien de standaardwaarde laag is, zorg er heel goed voor dat de band niet te strak gespannen wordt.
Elementen die moeten worden voorbereid
Vetpomp
1. Pomp vet in doorheen de vetfilter (4) gebruik makend van
een vetpomp.
Vraag uw Komatsu-distributeur om de rubberen schoen of
de pakking in de cilinder te vervangen als de spanning nog
altijd laag is nadat het vet is ingepompt.
2.

Laat de motor op laag stationair toerental draaien en verplaats de machine langzaam vooruit over een afstand die
gelijk is aan de lengte van de rupsband op de grond, om te
controleren of de spanning juist is.

3.

Controleer de bandspanning van het rubberen rupsblad
opnieuw. Regel opnieuw als hij niet juist is.

METHODE VOOR HET VERLAGEN VAN DE BANDSPANNING VAN DE RUBBEREN RUPSBLADEN
k

WAARSCHUWING

•

In het aanpassingssysteem van de rupsband wordt onder hoge druk olie ingespoten.
De vetaftapplug (5) kan naar buiten schieten en ernstig
letsel of overlijden veroorzaken als de afstelling wordt
verricht met een andere procedure dan hieronder is
beschreven.

•

Draai de vetaftapplug (5) niet meer dan 1 slag los.

•

Draai geen enkel ander onderdeel van de vetaftapplug
(5) los.

•

Breng uw gezicht, handen, voeten of enig ander lichaamsdeel nooit dichtbij de aftapdop van de smeerinrichting (5).

1.

Draai de vetaftapplug (5) geleidelijk aan los om het vet af te tappen.
Indien het smeervet niet vlot naar buiten loopt, beweeg dan de machine over een korte afstand achter- en
voorwaarts.

2.

Draai de vetaftapplug (5) vast.
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3.

Laat de motor op laag stationair toerental draaien en verplaats de machine langzaam vooruit over een afstand die gelijk is aan de lengte van de rupsband op de grond, om te controleren of de spanning juist is.

4.

Controleer de rupsbandspanning opnieuw, en stel de spanning opnieuw af indien ze niet correct is.
Als de spanning van de rupsband niet wordt verlaagd met de bovenstaande procedure, vraag uw Komatsudealer om de reparatie uit te voeren.

METHODE VOOR HET VERVANGEN VAN DE RUBBEREN RUPSBLADEN
k

WAARSCHUWING

•

Hier zijn 2 personen voor nodig. De bediener moet de machine gebruiken volgens de aanwijzingen
van de arbeider.

•

De machine moet opgetild worden om het rubberen rupsblad te vervangen. Als de machine per ongeluk valt, is dit heel gevaarlijk.
Verwijder tijdens de vervangingswerkzaamheden nooit delen verschillend van de rubberen rupsbladen die vervangen moeten worden.
Zorg ervoor dat er geen lichaamsdelen onder de rubberen rupsbladen of het bandchassis terecht
komen tijdens de vervanging.

OPMERKING
Het tussenwiellager moet verwijderd en afgesteld worden wanneer de rubberen schoenen door stalen
schoenen of een roadliner worden vervangen. Vraag aan uw Komatsu-distributeur om deze werkzaamheden te laten verrichten.
Elementen die moeten worden voorbereid
•

Vetpomp

•

Stalen buis

Plaats de machine in de volgende omstandigheden voordat u de rubberen schoenen vervangt.
Breng de machine in de positie aangegeven in de figuur.
1)

Start de motor en laat hem draaien aan een laag toerental.

2)

Plaats de vergrendelingshendel in de VRIJE (F) stand.

3)

Bedien de bedieningshendels van de werkgereedschappen om de bovenstructuur te laten zwenken zodat deze
haaks op het onderstel is geplaatst.
Plaats de werkgereedschappen naast de rupsband.

4)

Bedien de bedieningshendels van de werkgereedschappen en druk de machine langzaam omhoog met behulp
van de giek en de arm, tot de rupsband van de grond is
opgeheven.

RKA63210

Bedien tijdens deze werkzaamheid de hendels langzaam.
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5)

Plaats de vergrendelingshendel stevig in de LOCK-stand
(L).

6)

Zet de motor af.

METHODE VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE RUBBEREN RUPSBLADEN
k

WAARSCHUWING

•

In het aanpassingssysteem van de rupsband wordt onder hoge druk olie ingespoten.
De vetaftapplug (1) kan naar buiten schieten en ernstig
letsel of overlijden veroorzaken als de afstelling wordt
verricht met een andere procedure dan hieronder is
beschreven.
Als het rubberen rupsband niet losgekomen is, vraag
uw Komatsu-dealer dan tussen te komen voor de reparatie.

•

Draai de vetaftapplug (1) niet meer dan 1 slag los.

•

Draai geen enkel ander onderdeel van de vetaftapplug
(1) los.

•

Breng uw gezicht, handen, voeten of enig ander lichaamsdeel nooit dichtbij de aftapdop van de smeerinrichting (1).

•

Vooraleer de rubberen rupsband te verwijderen, controleer of het vet aan de binnenkant volledig afgevoerd
is. Zet het kettingwiel dan weer aan.

1.

Draai de vetaftapplug (1) geleidelijk aan los om het vet af te tappen.

2.

Breng de stalen buizen (2) aan tussen de rubberen rupsbandschoen en het frame van de rupsband.

3.

Draai het kettingwiel in de andere richting (A).
De rubberen rupsband wordt van het vrij wiel gehaald met
een stalen buis (2).

4.

Schuif de rubberen rupsbandschoen opzij (B) en verwijder
hem.

METHODE VOOR DE INSTALLATIE VAN DE RUBBEREN RUPSBLADEN
1.

Monteer de rubberen rupsband met het kettingwiel en plaats het over het vrij wiel.
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2.

Draai het kettingwiel in de omgekeerde richting (A), duw
de rubberen rupsband in en stop de rotatie.

3.

Breng de stalen buizen (2) aan tussen de rubberen rupsbandschoen en het frame van de rupsband.

4.

Laat het kettingwiel weer in tegengestelde richting (A)
draaien, laat de rubberen rupsbandschoen stevig in het
tussenwiel grijpen en onderbreek de rotatie.

5.

Controleer of de rubberen rupsbandschoen stevig grijpt in
het kettingwiel en het tussenwiel.

6.

Stel de spanning van de rubberen rupsbandschoen af met de “CONTROLE- EN AFSTELMETHODE SPANNING RUBBEREN RUPSBANDSCHOEN”.

7.

Controleer of de rubberen rupsband veilig vastzit aan het kettingwiel en het vrij wiel en of de spanning correct is.

8.

Bedien de bedieningshendels van de werkgereedschappen en laat de machine langzaam zakken met behulp van de giek en de arm.
Bedien tijdens deze werkzaamheid de hendels langzaam.

METHODE OM DE RUPSBLADEN TE VERVANGEN
k

WAARSCHUWING

Het wielkussen moet verwijderd en geregeld worden wanneer de stalen rupsbladen of road lines vervangen worden door rubberen rupsbladen, of omgekeerd. Raadpleeg uw Komatsu-dealer voor de vervanging.

METHODE VOOR VERVANGEN GRIJPERTANDEN
Vervang de tanden van de grijperbak voordat de tandhouder begint te verslijten.
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k

WAARSCHUWING

•

Het is gevaarlijk als de werkuitrusting per ongeluk verplaatst wordt tijdens de vervanging van de
tand.
Breng de werkuitrusting in een stabiele toestand, leg de motor stil en zet de vergrendelhendel in de
vergrendelstand (LOCK).

•

Aangezien de pen met grote kracht uitgedreven wordt, kan die wegschieten. Controleer of zich niemand in de omgeving bevindt.

•

Stukken ervan kunnen tijdens de vervanging wegschieten. Draag dus altijd beschermingen zoals
een veiligheidsbril en handschoenen.

Elementen die moeten worden voorbereid
• Hamer
•
1.

Bar
Om de tandpen (1) te vervangen, plaats het onderste oppervlak van de grijperbak op een blok en zorg ervoor dat
het werkgereedschap in een stabiele positie is. Zet de bak
zodanig neer dat het ondervlak ervan horizontaal staat.

RKA25690

2.

Controleer of de werkuitrusting zich in stabiele toestand
bevindt en plaats de vergrendelingshendel dan in de vergrendelingsstand (L).

3.

Plaats een staaf op de kop van de pen (1) en klop met een
hamer om de pen te verwijderen.
Nadat de pen (1) werd verwijderd, moeten de tand (2) en
de ring (3) verwijderd worden.
Als de tand op deze manier niet kan verwijderd worden,
moet voor veiligheidsredenen de vervanging uitgevoerd
worden door uw Komatsu verdeler.
Gebruik een ronde staaf met een diameter die iets kleiner
is dan die van de pen die moet verwijderd worden.
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Renig de oppervlakken van de montage en plaats de ring
(3) in de zitting van de tandhouder (4).

RKA27480

5.

Plaats de nieuwe tand (2) in de tandhouder, duw handmatig op de pen (1) en plaats hem daarna met behulp van
een hamer, en blokkeer de tand op de bak.

METHODE VOOR AFSTELLEN AXIALE SPELING BAK
k

WAARSCHUWING

Het is gevaarlijk als het werktuig per ongeluk begint te bewegen terwijl u de axiale speling van de bak afstelt.
Laat het werktuig op de grond zakken, zorg ervoor dat ze
stabiel is, zet de motor af en zet de vergrendelingshendel
veilig in de LOCK-stand (L).

RKA63200
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Plaats het werktuig in de positie die in de afbeelding is afgebeeld, zet de motor af en plaats de vergrendelingshendel van het werktuig in de LOCK-stand (L).
A: Arm
B: Bak

2.

Met de speling “a” op.
OPMERKINGEN
Het meten verloopt gemakkelijker als u de bak naar één
zijde verplaatst, zodat alle speling op één plaats kan worden gemeten (de linkerzijde in de figuur).
Gebruik een voelmaat om gemakkelijk en nauwkeurig te
meten.

3.

Als de gemeten speling “a” groter is dan 1 mm, voegt u
een nieuw vulplaatje toe om de speling weer binnen het
toegestane bereik (0-1,00 mm) te brengen.

4.

Als de gemeten speling “a” kleiner is dan 1 mm, ligt de
speling zich binnen het juiste bereik.

5.

Verwijder de dubbele moeren (1) of de aanslagbouten (2)
op de armpen (3) en de verbindingspen (4) en trek de bouten uit.

6.

Trek de pennen (3) en de verbindingspen (4) gedeeltelijk
naar buiten. Voeg de vulplaatjes (5) toe die nodig zijn om
de correcte speling te herstellen.

RKA69350

RKA69340

METHODE VOOR CONTROLEREN RUITENSPROEIERVLOEISTOFPEIL, VLOEISTOF BIJVULLEN
Als de ruitensproeiervloeistof niet naar buiten komt, controleer dan het vloeistofpeil in het ruitensproeierreservoir.
1. Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de steunhendel (2).
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Controleer het vloeistofpeil in het ruitensproeierreservoir.

RKA68444

3.

Als het peil laag is, vult u ruitensproeiervloeistof voor auto's bij.
Zorg dat er geen stof of vuil in de vloeistof terechtkomt tijdens het bijvullen.
Gebruik de lijn (H) op het ruitensproeierreservoir als richtlijn bij het bijvullen van de ruitensproeiervloeistof.
Als de ruitensproeiervloeistof tot boven de lijn bijgevuld
wordt, kan het gaan lekken.

Mengverhouding zuivere ruitensproeiervloeistof en water

De mengverhouding verschilt naargelang van omgevingstemperatuur. Vul met ruitensproeiervloeistof
dat in de volgende verhouding met water is aangelengd.
Regio, seizoen

Mengverhouding

Vriestemperatuur

Normaal

Sproeiervloeistof 1/3: water 2/3

-10 °C

Winter in koud gebied

Sproeiervloeistof 1/2: water 1/2

-20 °C

Winter in extreem koud gebied

Zuivere sproeiervloeistof

-30 °C

Er bestaan 2 soorten, afhankelijk van de vriestemperatuur: -10 °C (algemeen gebruik) en -30 °C (gebruik in
koude klimaten), selecteer naar aanleiding van het gebied en het seizoen.
4.

Sluit de afdekking (1).

METHODE VOOR CONTROLEREN EN ONDERHOUDEN AIRCONDITIONER
CONTROLE- EN ONDERHOUDSPUNTEN
Een aantal onderhoudspunten van de airconditioner moeten regelmatig geïnspecteerd worden en de andere
moeten geïnspecteerd worden wanneer dat nodig is. Voer de controle het onderhoud uit volgens de onderstaande lijst en gebruik de airconditioning op doelmatige wijze.

WNLAM00180
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Controle- en onderhouds- Inhoud van controle, onderhoud
punten

Richtlijn voor onderhouds interval

Koelmiddel (gas)

Twee maal per jaar (lente, herfst)

Vulhoeveelheid

Condensator airconditioner Koelvinnen verstopt

Om de 500 uur
“METHODE VOOR CONTROLE EN
REINIGING VAN RADIATORVINNEN,
OLIEKOELVINNEN, BRANDSTOFKOELERVINNEN EN CONDENSORVINNEN
VAN AIRCONDITIONING”

Airconditioning
sor

compres- Bedrijfsomstandigheden

V-riem

Om de 4000 uur

Schade, spanning

Om de 250 uur
“METHODE VOOR CONTROLEREN
AANDRIJFRIEM
AIRCO-COMPRESSOR”

Aanjagermotor, ventilator

Bedrijfsomstandigheden (Controleren Indien vereist
op ongebruikelijke geluiden)

Bedieningsmechanisme

Bedrijfsomstandigheden
of werking normaal is)

(Controleren Indien vereist

Bevestigingselementen lei- Toestand bevestiging, onvoldoende Indien vereist
dingen
aangetrokken onderdelen of verbindingen, gaslekkage, beschadiging
Zelfs buiten het seizoen laat u de airconditioner eenmaal per maand gedurende 3 tot 5 minuten draaien om de
oliefilm op alle onderdelen van de compressor te onderhouden.

KOUDEMIDDELPEIL VOOR AIRCONDITIONER (GAS) TESTEN
k

WAARSCHUWING

•

Het koudemiddel nooit aanraken.
Maak nooit een onderdeel van het koudemiddelsysteem los.
Oogcontact met koelmiddel van de airco kan leiden tot blindheid. Contact met de huid kan leiden tot
bevriezing.

•

Koudemiddel (gas) is ontvlambaar. Hou vuur uit de buurt van punten waaruit koelmiddel (gas) lekt.

Indien het koudemiddelpeil (gas) laag staat, zal het koelingseffect verminderen. Voer de controle uit terwijl de
motor hoog stationair draait en ook de airconditioning stevig draait.
Controleer de toestand van het koudemiddel (fluorkoolwaterstoffen HFK-134a) dat in de koudemiddelkring circuleert, door kijkglas (1) (inspectievenster) van ontvanger.

(A) Correct
Geen luchtbellen in koudemiddelstroom

(B) Onvoldoende
Een aantal luchtbellen in koudemiddelstroom (er zijn continu
luchtbellen te zien)

(C) Ontbreekt
Transparant, kleurloos
RKA68830
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OPMERKINGEN
Wanneer er luchtbellen aanwezig zijn, is het koudemiddelpeil (gas) te laag. Vraag uw Komatsu-dealer om koudemiddel bij te vullen. Indien de airconditioning wordt gebruikt met een te laag koudemiddelpeil (gas), zal dit de
compressor beschadigen.

REINIGINGSMETHODE AFWASBARE VLOER
k

WAARSCHUWING

•

Kies een stevige en vlakke vloer uit om op te werken.

•

Als dat niet wordt gedaan en de bedieningshendels of -panelen worden toevallig aangeraakt, bestaat het risico dat de machine onverwachts beweegt en ernstige letsels of de dood veroorzaakt.
Zet de vergrendelingshendel altijd goed in de LOCK-stand alvorens de bestuurdersstoel te verlaten.

Op de afwasbare vloer kan het vuil rechtstreeks met water worden weggespoeld.

REINIGINGSMETHODE CABINEVLOER
OPMERKING
Let er tijdens de werkzaamheid op dat de machinemonitor,
de connector, de airconditioning en de filter in de bedienerscabine niet nat worden.

1.

Start de motor.

2.

Plaats de vergrendelingshendel in de VRIJE (F) stand.

3.

Plaats de machine op stevige, horizontale grond.

RKA63210

4.

Laat de werkuitrusting op de grond zakken en zet de machine stabiel.
1) Bedien de hendels van de werkuitrusting om de grijpbak te verlagen en aan de grond te zetten.
2) Druk de bedieningshendel van het snijblad vooruit om
het snijblad op de grond te laten zakken.

WNLAM00180
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5.

Plaats de vergrendelingshendel stevig in de LOCK-stand
(L).

6.

Zet de motor af.

7.

Spoel het vuil op de vloer direct weg met water.

METHODE VOOR CONTROLEREN VAN GASVEER
k

WAARSCHUWING

De gasveer is gevuld met stikstofgas onder hoge druk. Verkeerde handelingen kunnen een explosie veroorzaken, met ernstige verwondingen of de dood tot gevolg. Houd tijdens de hantering het volgende in
acht.
•

Niet uit elkaar nemen.

•

Kom niet met een open vlam in de buurt en gooi hem niet in het vuur.

•

Voer geen boor-, las- of snijbrandwerken uit.

•

Sla niet op de gasveer, verrol de gasveer niet en stel de gasveer niet aan schokken bloot.

•

Wanneer u de gasveer weggooit, moet het gas afgelaten zijn. Vraag uw Komatsu-dealer deze werkzaamheden uit te voeren.
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Gasveren zijn aangebracht in de linkerconsole (1), op de voorruit van de cabine (1 aan elke zijde, links en rechts), de afscherming (1) en in de motorkap (1).
Vraag uw Komatsu-dealer in de volgende gevallen om de inspectie, reparatie en vervanging uit te voeren.
• Het is moeilijk om de vergrendelingshendel omhoog te
trekken of om de voorruit van de cabine, de afscherming of
de motorkap te openen.
•

De vergrendelingshendel blijft niet in de LOCK-stand
staan.

•

Olie of gas lekt uit de gasveer.

RKA68840

RKA68850

METHODE VOOR ONTLUCHTEN HYDRAULISCH CIRCUIT
Pomp ontluchten
Verricht deze handeling na de vervanging van een hydraulisch onderdeel of de verversing van de olie.
OPMERKING
Een abnormale warmte zal geproduceerd worden waardoor de pomp vroegtijdig beschadigd kan raken
wanneer de pomp wordt gebruikt zonder dat het pomphuis met hydraulische olie is gevuld. Laat de
lucht veilig af.

WNLAM00180
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1.

Laat de motor laag stationair draaien.

2.

Open de motorkap.

3.

Maak de ontluchter (1) op de pomp los en controleer of er
olie uit de ontluchter stroomt.

4.

Draai de ontluchter (1) na het ontluchten weer vast.

RKA68860

Leiding tussen pomp en hydrauliekolietank ontluchten
Verricht deze handeling na de vervanging van een hydraulisch onderdeel of de verversing van de olie.
OPMERKING
De pomp kan abnormaal opwarmen en binnen korte tijd kapot gaan als u de motor een hoog toerental
laat maken zonder de leiding tussen de pomp en de hydrauliekolietank te ontluchten.
1. Start de motor en laat hem op een middelmatig hoog toerental draaien.
2.

Bedien het werktuig langzaam 5 minuten en laat de lucht af.

LS-circuit ontluchten
Verricht deze handeling uitsluitend wanneer de slang van de pomp, een klep of het LS-circuit is vervangen.
OPMERKING
Het werktuig kan haperen wanneer het LS-circuit niet ontlucht wordt.
1. Draai de ontluchter (2) op de LS-poort van de pomp los.
2.

Laat de motor 2 minuten laag stationair draaien.

3.

Bedien de bak (KIEPEN en INTREKKEN, elke beweging
volledig) ongeveer 2 minuten.

4.

Draai de ontluchter (2) na het ontluchten weer vast.

RKA68870

Cilinders ontluchten
Verricht deze handeling na de vervanging van een hydraulisch onderdeel of de verversing van de olie.
OPMERKING
Als de motor meteen aan het begin met hoog toerental draait, of een cilinder helemaal wordt uitgeschoven, kan de lucht in de cilinder de zuigerpakking beschadigen.
1. Laat de motor op een middelmatig hoog toerental draaien.
2.

Beweeg elke cilinder tot ongeveer 100 mm voor het slageinde. Herhaal deze handeling 4 tot 5 keer.
Zorg ervoor dat u de cilinder niet tot het einde van de slag brengt.

3.

Beweeg elke cilinder vervolgens 3 tot 4 keer tot elk slageinde.

4.

Beweeg elke cilinder nogmaals 4 tot 5 keer tot het elk slageinde.
Alle lucht is afgelaten.

Zwenkmotor ontluchten
Verricht deze handeling alleen wanneer de olie uit het zwenkmotorhuis is afgetapt.
OPMERKING
Indien de zwenkmotor niet ontlucht wordt, zullen de lagers van de motor beschadigd worden.
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1.

Laat de motor laag stationair draaien.

2.

Maak de slang (3) los. Maak de slang (3) vast wanneer de
olie naar buiten stroomt.
OPMERKING
Laat de bovenstructuur tijdens deze handelingen niet
zwenken.

3.

Houd de motor op een laag stationair toerental en zwenk
minstens 2 keer geleidelijk aan naar rechts en naar links.
RKA68880

PPC-zwenkcircuit ontluchten
Verricht deze handeling na de vervanging van een hydraulisch onderdeel of de verversing van de olie.
1. Laat de motor laag stationair draaien.
2.

Open de rechter deur van de machine.

3.

Ontlucht via de ontluchter (4) op het hoofdventiel achter de
afscherming aan de rechterzijde van de machine.

RKA68890

Rijmotor ontluchten
Verricht deze handeling alleen wanneer de olie uit het zwenkmotorhuis is afgetapt.
1. Laat de motor laag stationair draaien.
2.

Maak de slang (5) los van poort D. Maak de slang (5) vast
wanneer de olie naar buiten stroomt.

3.

Houd de motor op een laag stationair toerental, en zwenk
de bovenstructuur 90 ° om het werktuig aan de kant van
de rups te brengen.

4.

Duw de machine omhoog tot de rups lichtjes van de grond
is. Laat de rups 2 minuten langzaam draaien. Herhaal deze procedure aan de linker- en rechterzijde.

Hulpstuk (indien aanwezig) ontluchten
Verricht deze handeling na de vervanging van een hydraulisch onderdeel of de verversing van de olie.
OPMERKING
Als de op het hulpstuk de ontluchtingsprocedure is aangegeven, verricht u het ontluchten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
WNLAM00180
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Als een breker of een ander hulpstuk geïnstalleerd is, verricht u de ontluchting tot alle lucht uit het circuit van het
hulpstuk is afgelaten.
1. Laat de motor laag stationair draaien.
2.

Bedien de bedieningsschakelaar van het hulpstuk meerdere keren (ongeveer 10 keer).
De lucht is afgelaten.

OPMERKING
•

Zet de motor af, laat de machine 5 minuten rusten en start de werkzaamheden als het ontluchten is
afgerond. Hierdoor kunnen luchtbellen uit de olie in de hydrauliekolietank ontsnappen.

•

Controleer of olie lekt en verwijder eventueel gemorste olie.

CONTROLES VOOR HET STARTEN
Voor de volgende punten, zie BEDIENING, “CONTROLEMETHODE VOOR HET STARTEN”.
•

Aftappen van water en bezinksel uit brandstoftank

•

Waterafscheider controleren, water en vuil aftappen

•

Peil in hydrauliekolietank controleren, olie bijvullen

•

Koelvloeistofpeil controleren, koelvloeistof bijvullen

•

Oliepeil in motorolie-reservoir controleren, olie bijvullen

•

Elektrische bedrading controleren

•

Brandstofpeil controleren, brandstof bijvullen

•

Claxon controleren

ONDERHOUD ELKE 100 BEDRIJFSUREN
SMEERMETHODE WERKUITRUSTING
OPMERKING
Indien er enig abnormaal geluid wordt geproduceerd aan een smeerpunt, voer dan een smering uit ongeacht de smeringstermijnen.
Voer de smering om de 10 uur uit gedurende de eerste 50 bedrijfsuren van een nieuwe machine.
Na gebruik van de machine voor graafwerken in water, moeten de natte pennen met vet worden gesmeerd.
Maak een smeerpomp klaar.
1. Plaats de machine in de smeerpositie getoond in de figuur,
breng de werkuitrusting omlaag op de grond en stop de
motor.

2.

Gebruik een smeerpomp om het smeervet op de smeernippels aangeduid door de pijlen aan te brengen.
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(1) Verbindingspen arm-grijper (1 plaats)
3.

Veeg na het smeren al het oude vet dat naar buiten werd
geduwd weg.

METHODE VOOR CONTROLEREN OLIEPEIL IN CARTER ZWENKINRICHTING,
OLIE BIJVULLEN
k

WAARSCHUWING

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u brandwonden kunt oplopen. Wacht daarom tot ze afgekoeld zijn, voordat u van start gaat met de werken.
1.

Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).

RKA68445

2.

Trek de peilstok (G) uit.

3.

Veeg de olie met een doek van de peilstok.

4.

Steek de peilstok (G) helemaal in het pijpje waar hij in
hoort en haal hem er weer uit.

5.

Controleer het oliepeil met de peilstok (G).
Het oliepeil moet zich tussen de markeringen H en L op
peilstok bevinden.

6.
7.

Als het oliepeil op de peilstok (G) lager is dan de markering L vult u olie bij via de olievulopening..

RKA68900

Als het oliepeil boven de markering H op de peilstok (G)
staat, laat het dan met de volgende procedure zakken tot een correct peil.

WNLAM00180
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1)

Plaats een olieopvangbak onder het aftapventiel (P)
om de olie op te vangen.

2)

Draai het aftapventiel (P) open en tap de overtollige
olie af.

3)

Controleer het oliepeil opnieuw.

8.

Nadat u het oliepeil hebt gecontroleerd en olie hebt bijgevuld, brengt u de peilstok (G) in de opening aan.

9.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan
de vergrendelingshendel.

RKA68910

10. Sluit de afdekking (1).

ONDERHOUD ELKE 250 BEDRIJFSUREN
METHODE VOOR SMEREN WERKTUIG
OPMERKING
•

Indien er een vreemd geluid wordt geproduceerd aan een smeerpunt, voer dan een smering uit ongeacht de smeringstermijnen.

•

Voer de smering om de 10 uur uit gedurende de eerste 50 bedrijfsuren van een nieuwe machine.

•

Na gebruik van de machine voor graafwerken in water, moeten de natte pennen met vet worden gesmeerd.

Bereid een smeerpomp voor.
1.

Plaats de machine in de smeerstand die in de afbeelding
is weergegeven, laat het werktuig op de grond zakken en
zet de motor af.

2.

Gebruik een vetpomp om vet in de smeerpunten te pompen die door de pijlen zijn aangegeven.
(1) Voetpen giek (2 punten)
(2) Voetpen giekcilinder (1 punt)
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(3) Pen stangeinde giekcilinder (1 punt)
(4) Voetpen armcilinder (2 punten)
(5) Stangeinde armcilinder (1 punt)
(6) Verbindingspen giek en arm (1 punt)
(7) Voetpen bakcilinder (1 punt)
(8) Verbindingspen arm-stang (1 punt)

(9) Verbindingspen stang (2 plaatsen)
(10) Pen stangeinde bakcilinder (1 punt)
(11) Verbindingspen bak-stang (2 punt)

(12) Pen giekzwenkbeugel (2 punten)
Breng smeervet aan op de pen van de giekzwenkbeugel
aan de hand van de volgende procedure.

1)

Plaats de giek in de neutrale zwenkstand en breng
smeervet aan op de pen.

WNLAM00180
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2)

Zwenk de giek naar links en breng smeervet aan op
de pen.

3)

Zwenk de giek meerdere keren naar links en naar
rechts.

(13) Pen stangeinde giekzwenkcilinder (1 punt)
(14) Voetpen giekzwenkcilinder (1 punt)

(15) Voetpen bladcilinder (1 punt)
(16) Stangeinde bladcilinder (1 punt)
(17) Voetpen blad (2 punten)
3.

Na het smeren, het oude vet dat naar buiten wordt gedrukt
verwijderen.

METHODE VOOR CONTROLEREN OLIEPEIL IN KAST EINDOVERBRENGING,
OLIE BIJVULLEN
k

WAARSCHUWING

•

Meteen na het uitschakelen van de motor kunnen de onderdelen en olie zeer heet zijn en ernstige
brandwonden veroorzaken. Laat de temperatuur eerst dalen vooraleer met deze handeling te beginnen.

•

Indien er nog druk is in de kast kunnen de olie of de plug naar buiten vliegen. Draai de stop langzaam los om de druk te laten ontsnappen.

•

Ga niet voor de plug staan wanneer u de plug losdraait.
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Elementen die moeten worden voorbereid
•
•
1.

Bak om olie op te vangen
Zeskantige sleutel
Breng de plug (P) in de laagste positie.

2.

Zet een bak onder de aftapplug (P) om de olie op te vangen.

3.

Verwijder de plug (G) met de zeskantige sleutel.

4.

Controleer het oliepeil.
Het oliepeil moet in de buurt liggen van de onderrand van
de opening of de plug (G).

5.

Verwijder de plug (F) met een zeskantige moersleutel als
het oliepeil laag is en vul olie bij langs het pluggat (F).
Vul olie bij totdat olie uit het pluggat (G) stroomt.

6.

Draai na de controle de pluggen (F) en (G) vast.

METHODE VOOR CONTROLEREN EN AFSTELLEN VAN RIEMSPANNING AIRCOCOMPRESSOR
(Machine met cabinespecificatie)
1. Open de motorkap (1).
2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180

3.

Controleer de spanning van de aircocompressorriem.

RKA68920

WNLAM00180
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Druk de riem halverwege de onaangedreven riemschijf (3)
en de compressor (4) met een vinger naar beneden. (ongeveer 58,8 N {ongeveer 6,0 kg} )
Als de speling (a) binnen het standaardbereik (5 tot 6 mm)
ligt, is de spanning van de aircocompressorriem juist.

RKA68940

Als de speling (a) buiten het standaardbereik ligt, moet deze worden afgesteld met de volgende procedure.
1)

Draai de moer (6) los.

2)

Stel de spanning af met de stelmoer (6) van de onaangedreven riemschijf (3).

3)

Draai de moer (5) weer vast om de onaangedreven
poelie (3) vast te zetten.

4)

Controleer opnieuw de spanning van de aircocompressorriem.
Stel de spanning opnieuw af als deze nog altijd niet
juist is.

5)

Controleer elke riemschijf op breuken en op slijtage
van de V-groef. Controleer de V-riem op slijtage.
Let er in het bijzonder op dat de V-riem de bodem van
de V-groef niet raakt.
Vraag uw Komatsu-dealer om de riem te vervangen
als deze is uitgerekt en niet langer kan worden afgesteld, of als hij slippende en piepende geluiden maakt
doordat de riem is gescheurd of gebarsten.
Na 1 bedrijfsuur, de nieuw ingebouwde V-riem opnieuw afstellen.

4.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.

5.

Sluit de motorkap (1).

RKA68930

ONDERHOUD ELKE 500 BEDRIJFSUREN
Het onderhoud voor elke 100 en 250 bedrijfsuren moet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

METHODE VOOR VERVERSEN OLIE IN MOTOROLIECARTER, VERVANGEN VAN
MOTOROLIEFILTERPATROON
k

WAARSCHUWING

Onmiddellijk na het stilleggen van de motor zijn olie en onderdelen erg heet en kunnen ze brandwonden
veroorzaken. Wacht eerst tot de temperatuur is gedaald, begin dan met de werkzaamheden.
Vulcapaciteit van het carter: 9,0 ℓ
Elementen die moeten worden voorbereid
•

Bak om de afgetapte olie op te vangen

•

Filtersleutel
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1.

Plaats een bak onder de aftapplug (P) aan de onderkant
van het motoroliecarter om de olie op te vangen.

2.

Verwijder de aftapplug (P) langzaam om te voorkomen dat
u met olie bevuild raakt en tap de olie af.

3.

Controleer de afgetapte olie.
Neem contact op met uw Komatsu-dealer als de olie teveel metaaldeeltjes of vreemde deeltjes bevat.

4.

Breng de aftapplug (P) aan.
RKA68340

5.

Open de motorkap (1).

6.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180

7.

Draai de motoroliefilterpatroon (3) met de filtersleutel linksom uit en verwijder deze.

8.

Reinig het montagevlak van de motoroliefilterpatroon.
OPMERKINGEN
Controleer of de oude pakking niet aan het montagevlak
van de motoroliefilterpatroon kleeft. Als er nog een oude
pakking in de houder is blijven zitten, gaat er olie lekken.

9.

Smeer de pakking en de schroefdraad in met motorolie (of
een dun laagje vet) wanneer u de nieuwe motoroliefilterpatroon installeert.

RKA68950

Plaats tijdens de installatie het oppervlak van de pakking tegen het dichtingsvlak van de motoroliefilterpatroon en draai de motoroliefilterpatroon nogmaals 1/2 tot 3/4 slag vast.

WNLAM00180
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10. Vul de motorolie via de vulopening (F) bij tot het aangegeven peil als de motoroliefilterpatroon is vervangen.
11. Laat de motor een tijdje met laag stationair toerental draaien en zet hem vervolgens af.
12. Controleer het oliepeil in het motoroliecarter.
Controleer of het oliepeil zich tussen de merktekens H en
L van de peilstok (G) bevindt.
13. Verwijder de steunhendel van de motorkap (2) en zet hem
stevig vast aan de vergrendelingshendel.
14. Sluit de motorkap (1).

RKA68330

METHODE VOOR VERVANGEN BRANDSTOFVOORFILTERELEMENT
k

WAARSCHUWING

•

Onmiddellijk na het stoppen van de motor zijn de onderdelen nog erg heet. Vervang de filter niet
direct.
Wacht tot alle onderdelen zijn afgekoeld voordat u deze werkzaamheden uitvoert.

•

Als de motor draait, ontstaat hoge druk in de motorbrandstofleidingen.
Wacht minimaal 30 seconden na het uitschakelen van de motor om de interne druk te laten ontsnappen vóór u de filter vervangt.

•

Kom nooit met een open vlam in de buurt.

OPMERKING
•

Originele Komatsu-brandstofvoorfilteelementen beschikken over een speciaal filter met een zeer
hoog filtrerend vermogen.
Bij het vervangen van de onderdelen adviseert Komatsu het gebruik van originele onderdelen van
Komatsu.

•

Als een ander brandstofvoorfilterelement dan een origineel onderdeel van Komatsu wordt gebruikt,
is het mogelijk dat vreemde deeltjes binnendringen en problemen veroorzaken met het inspuitsysteem.
Gebruik nooit een vervangend onderdeel.

•

Wanneer u het brandstofsysteem inspecteert en onderhoudt, zorgt u er meer dan ooit voor dat u
geen vuil of stof laat binnendringen.
Als er stof aan het brandstofsysteem kleeft, reinigt u dit grondig met brandstof.
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Elementen die moeten worden voorbereid
•

Brandstofopvangbak

•
1.

Doek

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

Open de motorkap (1).

RKA68180

3.

Plaats een bak onder aftapslang (3) om het afgetapte water in op te vangen.

4.

Draai de handgreep (4) naar de CLOSE-stand (S) en draai
het aftapventiel (5) los.

5.

Tap het water af tot de rode ring de onderkant van de
doorzichtige dop (6) raakt.

6.

Draai de aftapplug (5) vast.
RKA68193

7.

Draai doorzichtige dop (6) linksom om hem te kunnen verwijderen.
Verwijder de doorzichtige dop (6) zonder de brandstof te
morsen.
Verwijder eventueel gemorste brandstof zorgvuldig met
een doek.
Zorg ervoor dat de rode ring niet in de doorzichtige dop (6)
achterblijft.
RKA68194

8.

Verwijder het element (7) vanuit de bovenkant van het
brandstofvoorfilter en vervang het door een nieuw element.

9.

Reinig de binnenkant van de doorzichtige dop (6) en het
element (7) met diesel of doorspoelolie.

10. Breng het element (7) en de O-ring (8) na de reiniging aan
in de doorzichtige dop (6).
11. Breng de rode ring aan in de doorzichtige dop (6) en vul
de dop met brandstof.
12. Controleer de staat van de O-ring (8) in de doorzichtige
dop (6).

RKA68760

Vervang de O-ring door een nieuwe, indien nodig.

WNLAM00180
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13. Breng de doorzichtige dop (6) aan de bovenkant van het
brandstofvoorfilter aan en draai hem rechtsom.
Aandraaimoment:
30 Nm {3,05 kgm}

RKA68195

14. Draai de handgreep (4) naar de OPEN-stand (O).
15. Ontlucht het brandstofcircuit als het element gereinigd is.
Voor het ontluchten, zie GEBRUIK “PROCEDURES VOOR
HET ONTLUCHTEN VAN HET BRANDSTOFCIRCUIT”.
16. Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan
de vergrendelingshendel.
17. Sluit de motorkap (1).
RKA68196

METHODE VOOR VERVANGEN BRANDSTOFHOOFDFILTERPATROON
k

WAARSCHUWING

•

Onmiddellijk na het stoppen van de motor zijn de onderdelen nog erg heet. Vervang de brandstoffilterpatroon niet direct.
Wacht tot alle onderdelen zijn afgekoeld voor uitvoeren van de werkzaamheden.

•

Wanneer de motor draait, wordt in de brandstofleidingen van de motor een hoge druk gegenereerd.
Wacht minimaal 30 seconden na het uitschakelen van de motor om de interne druk te laten ontsnappen vóór u de brandstoffilterpatroon vervangt.

•

Houd open vlammen uit de buurt.

OPMERKING
•

Originele Komatsu-brandstoffilterelementen maken gebruik van een speciale filter met hoge filtercapaciteit.
Bij het vervangen van de onderdelen adviseert Komatsu het gebruik van originele onderdelen van
Komatsu.

•

Als andere onderdelen dan een origineel Komatsu-filterpatroon worden gebruikt, is het mogelijk dat
stof of vuildeeltjes binnendringen en problemen veroorzaken met het inspuitsysteem.
Gebruik nooit een vervangend onderdeel.

•

Wanneer u het brandstofsysteem inspecteert en onderhoudt, zorgt u er meer dan ooit voor dat u
geen vuil of stof laat binnendringen.
Als er stof aan het brandstofsysteem kleeft, reinigt u dit grondig met brandstof.

Elementen die moeten worden voorbereid
•

Filtersleutel

•

Brandstofopvangbak

•

Doek
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1.

Open de motorkap (1).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180

3.

Draai de handgreep (3) van de waterafscheider (4) in de
CLOSE-stand (S).

4.

Plaats een bak onder het brandstoffilter om de brandstof in
op te vangen.

RKA68197

5.

Draai de brandstoffilterpatroon (5) met de filtersleutel linksom uit en verwijder deze.
Als de brandstoffilterpatroon (7) is verwijderd, vallen er
druppels brandstof uit de kop van het brandstoffilter.
Om te voorkomen dat brandstof naar buiten stroomt, zorgt
u ervoor dat de machine altijd een gemonteerde brandstoffilterpatroon (7) heeft.

6.

Reinig het montagevlak van de brandstoffilterpatroon.

7.

Breng een dunne laag brandstof aan op het pakkingoppervlak.

8.

Installeer de brandstoffilterpatroon op het montagevlak van de brandstoffilterpatroon.

RKA68960

Draai de brandstoffilterpatroon tijdens de installatie rechtsom aan tot het pakkingoppervlak de afdichting
van de brandstoffilterpatroon raakt, en draai daarna nog ongeveer 1 slag aan met een filtersleutel.
Aanhaalkoppel:
19,6 tot 23,5 Nm {2,0 tot 2,4 kgm}
Indien de brandstoffilterpatroon te stevig is vastgezet, zal dit de pakking beschadigen, wat zal leiden tot
brandstoflekken. Indiende brandstoffilterpatroon te los zit, zal er ook brandstof door de pakking lekken,
draai het dus voldoende stevig vast.
Als u een filtersleutel gebruikt voor het aanhalen, wees dan uiterst voorzichtig om beschadiging van of deuken in de filter te voorkomen.
9.

Draai de handgreep (3) van de waterafscheider (4) in de
OPEN-stand (O).

RKA68197

10. Laat het brandstofcircuit ontluchten als de vervanging van de brandstoffilterpatroon is voltooid.
WNLAM00180
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Voor het ontluchten, zie “PROCEDURES VOOR HET ONTLUCHTEN VAN HET BRANDSTOFCIRCUIT”.
11. Start de motor na het ontluchten van het brandstofcircuit en laat hem gedurende 10 minuten laag stationair
draaien.
12. Controleer of er geen brandstof uit het pakkingsoppervlak van de filter lekt.
Als brandstof lekt, controleert u dit aan de hand van de volgende procedure.
1)

Controleer de bevestiging van de brandstoffilterpatroon.

2)

Verwijder de brandstoffilterpatroon als brandstof lekt.

3)

Controleer of het pakkingoppervlak beschadigd is en of er vreemde stoffen aan vastkleven.
Als het pakkingoppervlak beschadigd is of als er zich vreemd materiaal op bevindt, vervangt u de
brandstoffilterpatroon door een nieuwe.

4)

Installeer de brandstoffilterpatroon.

5)

Controleer het dichtingsoppervlak van de filter op brandstoflekken. Herhaal de controles als brandstof
lekt.

13. Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.
14. Sluit de motorkap (1).

METHODE VOOR CONTROLEREN VETPEIL RONDSEL ZWENKCIRKEL, VET
TOEVOEGEN
1.

Open de afdekking (1).
Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).

RKA68841

2.

Verwijder de bouten (3) (2 stuks) aan de bovenzijde van
het draaiframe en verwijder het deksel (4) van de vetvulopening.

3.

Controleer of het vet bijgevuld is.

4.

Controleer of het vet niet melkwit is.
Totale hoeveelheid vet: 5,5 ℓ (5,0 kg)
Als het vet melkwit is, moet het vervangen worden. Vraag
uw Komatsu-dealer deze te vervangen.

5.

Plaats het deksel (4) van de vetvulopening terug met de
bouten (3).

6.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.

7.

Sluit de afdekking (1).

SMEERMETHODE ZWENKCIRKEL
Maak een smeerpomp klaar.
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1.

Laat de werkuitrusting volledig op de grond zakken.

2.

Met behulp van een smeerspuit brengt u vet aan op de
smeernippels aangeduid door de pijlen (2 plaatsen).

3.

Veeg na het smeren al het oude vet dat naar buiten werd
geduwd weg.

METHODE VOOR CONTROLEREN EN REINIGEN RADIATEUR-, OLIEKOELER-,
BRANDSTOFKOELER- EN AIRCOCONDENSORRIBBEN
k

WAARSCHUWING

Als de perslucht, water onder hoge druk of stoom rechtstreeks op uw lichaam terechtkomt, of als er
door het gebruik hiervan vuil rondvliegt, bestaat er gevaar voor lichamelijke letsels.
Draag beschermende uitrusting zoals een veiligheidsbril en stofmasker.
OPMERKING
•

Wanneer u perslucht gebruikt voor de reiniging, richt de straal dan vanaf een bepaalde afstand en
zo haaks mogelijk op het midden om schade aan de ribben te vermijden. Beschadiging van de ribben kan waterlekken en oververhitting veroorzaken.

•

Op stoffige werven de ribben dagelijks controleren, ongeacht het onderhoudsinterval.

1.

Open de motorkap (1).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180
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Controleer de voor- en achterkanten van de radiateurribben (3), de oliekoelerribben (4), de brandstofkoelerribben
(5) en de condensorribben (6). Als er modder, vuil of bladeren aan de ribben kleven, blaast u die weg met perslucht.
OPMERKING
In plaats van perslucht kan ook stoom of water worden
gebruikt. Wanneer u de warmtewisselinrichting (radiateur, oliekoeler en brandstofkoeler) met krachtige
stoom reinigt (wassen met hogedrukreiniger), houdt u
voldoende afstand ten opzichte van de machine.
De binnenste lamellen van deze systemen zullen vervormd raken als hete stoom van dichtbij wordt gebruikt, waardoor ze sneller verstopt raken en defecten
kunnen optreden.

4.

Voer een visuele controle uit van de rubberslang die met
de warmtewisselaaruitrusting is verbonden.
Als de rubberslang is gebarsten of fragiel is geworden,
vraagt u uw Komatsu-dealer om de slang te vervangen.

5.

RKA68970

Controleer ook of de slangklemmen eventueel loszitten.
Als de slangklemmen loszitten, haalt u ze aan.

6.

Verwijder de steunhendel van de motorkap (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.

7.

Sluit de motorkap (1).

METHODE VOOR HET REINIGEN VAN DE FILTERS FRISSE/RECIRCULATIELUCHT VAN DE AIRCONDITIONING
k

WAARSCHUWING

Bij gebruik van perslucht bestaat het gevaar dat het vuil rondvliegt en verwondingen veroorzaakt.
Gebruik altijd een veiligheidsbril, een stofmasker en andere beschermende uitrusting.
OPMERKING
•

De filters dienen in het algemeen elke 500 uren te worden gereinigd, maar reinig de filters vaker op
stoffige bouwterreinen.

•

Schakel de airconditioning uit alvorens de FRIS/RECIRC-luchtfilter te reinigen.

1.

Neem de filter van de hercirculatielucht (1) uit.
Trek de recirculatieluchtfilter (1) naar voor uit om het te
verwijderen.
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2.

Draai de knop (2) los en verwijder het inspectieluikje van
de filter (3).

3.

Verwijder het frisse luchtfilter (4).

4.

Reinig de recirculatieluchtfilter (1) en de frisseluchtfilter (4)
met perslucht.
•

Als de recirculatieluchtfilter (1) en de frisseluchtfilter
(4) met olie bevuild zijn en extreem vuil zijn, was ze
met een neutraal schoonmaakmiddel.
Na het spoelen in water, grondig drogen vooraleer opnieuw te gebruiken.

•

Vervang de recirculatieluchtfilter (1) en de frisseluchtfilter (4) elk jaar door nieuwe. of als u er niet in slaagt
om het vuil uit de twee filters te verwijderen met perslucht of door ze te wassen in water.

5.

Hermonteer de recirculatieluchtfilter (1) .

6.

Hermonteer de frisseluchtfilter (4).

7.

Monteer het inspectieluikje van de filter (3) en draai de knop (2) vast.

METHODE VOOR VERVANGEN ONTLUCHTERELEMENT HYDRAULIEKTANK
k

WAARSCHUWING

•

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u
brandwonden kunt oplopen.
Wacht eerst tot de temperatuur is gedaald, begin dan met de werkzaamheden.

•

Wanneer de olievuldop wordt verwijderd, kan de olie naar buiten spuiten. Draai langzaam om de interne druk af te laten en neem hem dan weg.

1.

Open de afdekking (1).
Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).

RKA68841
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2.

ONDERHOUD

Verwijder de dop van olievulpunt (F) langzaam om de inwendige druk af te laten.
Laat de inwendige druk af.

RKA68980

3.

Verwijder de moer (6) van de ontluchter (5), en neem vervolgens het deksel (7) weg.
Gebruik een gereedschap wanneer de moer 6) te strak is
aangehaald.

4.

Vervang het element (8) door een nieuwe.

5.

Installeer afdekking (7) en moer (6).
Om het gedeelte met schroefdraad van de moer niet te beschadigen, draait u de moer (6) met de hand vast tot hij
vastzit. Gebruik vervolgens gereedschap om de moer 15
tot 30 ° vaster te draaien.

6.

Start de motor.

7.

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

RKA63210

8.

Bedien de werktuigbedieningshendels en schuif de giek-,
bak- en armcilinders tot hun slageinde uit.
Plaats het werktuig in de stand die in de afbeelding is afgebeeld.

9.

Zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).

10. Leg de motor stil.
11. Draai de dop stevig op het olievulpunt (F) van de hydrauliekolietank.
Op deze manier wordt de hydrauliekolietank onder druk
geplaatst.
OPMERKING
Als de hydrauliekolietank niet onder druk geplaatst is,
wordt lucht de pomp ingezogen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de onderdelen.
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12. Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.
13. Sluit de afdekking (1).

METHODE VOOR CONTROLEREN VENTILATORRIEMSPANNING EN VERVANGING VENTILATORRIEM
k

•

WAARSCHUWING

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u
brandwonden kunt oplopen.
Wacht eerst tot de temperatuur is gedaald, begin dan met de werkzaamheden.

1.

Open de motorkap (1).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180

3.

Controleer de ventilatorriemspanning.
Druk de riem halverwege de krukaspoelie en de ventilatorriemschijf met een vinger naar beneden. (ongeveer98 N
{ongeveer10 kg} )
Als de speling binnen het standaardbereik (9 tot 13 mm)
ligt, is de spanning van de ventilatorriem juist.
Als de speling buiten het standaardbereik ligt, moet deze
met de onderstaande procedure worden ingesteld op het
standaardbereik.
RKA68990

1)

Draai de montagebout (3) onder de dynamo, de montagebout (4) van de riemspanner en de blokkeermoer
(5) los.

2)

Verschuif de dynamo om de riem af te stellen.

3)

Plaats de blokkeermoer (5), de montagebout (4) en de
montagebout (3) vast om de dynamo vast te zetten.

4)

Controleer opnieuw de ventilatorriemspanning.
Stel de spanning opnieuw af als deze nog altijd niet
juist is.

5)

RKA69000

Controleer elke riemschijf op beschadigingen en op
slijtage van de V-groef. Controleer de V-riem op slijtage. Let er in het bijzonder op dat de V-riem niet de
bodem van de V-groef raakt.
Vervang de riem als deze is uitgerekt en niet kan worden ingesteld, of als hij slippende en piepende
geluiden maakt doordat de riem is gescheurd of gebarsten.
Neemt u contact op met uw Komatsu-dealer wanneer de riem door een nieuw exemplaar moet worden
vervangen.
Na 1 bedrijfsuur, de nieuw ingebouwde V-riem opnieuw afstellen.

4.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.

5.

Sluit de motorkap (1).
WNLAM00180
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ONDERHOUD ELKE 1000 BEDRIJFSUREN
Het onderhoud voor elke 100, 250 en 500 bedrijfsuren moet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

METHODE VOOR VERVANGEN FILTERELEMENT HYDRAULIEKOLIE
k

WAARSCHUWING

•

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u
brandwonden kunt oplopen.
Wacht eerst tot de temperatuur is gedaald, begin dan met de werkzaamheden.

•

Bij het verwijderen van de olievuldop kan er olie uitspuiten. Draai de dop langzaam zodat de druk
kan ontsnappen en verwijder hem voorzichtig.

OPMERKING
Als de machine uitgerust is met een hydraulische breker, zal de kwaliteit van de hydrauliekolie sneller
afnemen dan bij gewone werkzaamheden met de bak. Zorg daarom voor het nodige onderhoud volgens
beschreven in “ONDERHOUDSINTERVAL VOOR HYDRAULISCHE BREKER”.
1. Open de afdekking (1).
Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de steunhendel (2).
2.

Verwijder de dop van olievulpunt (F) langzaam om de inwendige druk af te laten.
Laat de inwendige druk af.

RKA69060

3.

Demonteer de montagebout (3) van de afdekking en verwijder de afdekking (4).
Het deksel (4) kan er omwille van de veer (5) uit springen.
Verwijder de montagebout (3) van de afdekking terwijl u de
afdekking (4) naar beneden drukt.

4.

Verwijder de veer (5) en verwijder het element (6).

5.

Verwijder het vuil van de gemonteerde onderdelen en reinig ze met schone diesel of doorspoelolie.

6.

Installeer het nieuwe element op de plaats waar het oude
element (6) was geïnstalleerd.

7.

Controleer de O-ring (7) die tussen de hydrauliekolietank en de afdekking (4) moet worden aangebracht.
Wanneer een O-ring is beschadigd, moet u deze vervangen door een nieuwe O-ring.
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8.

Breng de veer (5) aan de bovenkant van het element aan.

9.

Druk de afdekking (4) met de hand omlaag en breng de afdekking (4) samen met de montagebouten (3)
aan.
Aandraaimoment: 30 Nm

10. Start de motor.
11. Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

RKA63210

12. Bedien de werktuigbedieningshendels en schuif de giek-,
bak- en armcilinders tot hun slageinde uit.

13. Zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).
14. Leg de motor stil.
15. Draai de dop stevig op het olievulpunt (F) van de hydrauliekolietank.
Op deze manier wordt de hydrauliekolietank onder druk
geplaatst.
OPMERKING
Als de hydrauliekolietank niet onder druk geplaatst is,
wordt lucht de pomp ingezogen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de onderdelen.
16. Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.
17. Sluit de afdekking (1).
18. Start de motor en laat die 10 minuten laag stationair draaien om te ontluchten.
19. Leg de motor stil.
OPMERKING
Houd de motor minstens 5 minuten uitgeschakeld, en start hem vervolgens opnieuw. Hierdoor kunnen luchtbellen uit de olie in de tank ontsnappen.
20. Controleer op olielekken, en veeg gemorste olie af.

METHODE VOOR VERVERSEN OLIE IN BEHUIZING ZWENKINRICHTING
k

WAARSCHUWING

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u brandwonden kunt oplopen. Wacht daarom tot ze afgekoeld zijn, voordat u van start gaat met de werken.

WNLAM00180
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Bijvulcapaciteit: 3,0 ℓ
Zet een bak klaar om de olie op te vangen.
1. Zwenk de bovenstructuur zodanig dat de aftapplug (P) aan
de onderzijde van de machine in het midden tussen de linker en rechter rupsbanden is geplaatst.
2.

Plaats de olieopvangbak onder de aftapplug (P) om de olie
op te vangen.

3.

Verwijderde aftapplug (P), tap de olie af en draai de plug
weer vast.
Draai de aftapplug vast met 80±8 Nm.
RKA68910

4.

Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).

RKA68445

5.

Vul olie bij volgens de bijvulcapaciteit via de peilstokbuis
(G).

6.

Controleer het oliepeil in het zwenkinrichtinghuis.
Controleer of het oliepeil zich tussen de merktekens H en
L van de peilstok (G) bevindt.
Voor de controle van het oliepeil, zie “METHODE VOOR
CONTROLEREN OLIEPEIL IN CARTER ZWENKINRICHTING, OLIE BIJVULLEN”.

7.

Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan
de vergrendelingshendel.

8.

Sluit de afdekking (1).
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METHODE VOOR VERVERSEN OLIE IN EINDAANDRIJVINGHUIS
k

WAARSCHUWING

•

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u
brandwonden kunt oplopen. Wacht daarom tot ze afgekoeld zijn, voordat u van start gaat met de
werken.

•

De olie of de plug kan naar buiten springen wanneer druk in het huis is achtergebleven. Draai de
plug langzaam los om de druk af te laten.

•

Ga niet voor de plug staan wanneer u de plug losdraait.

Bijvulcapaciteit (rechts en links): 1,1 ℓ
Elementen die moeten worden voorbereid
•

Olieopvangbak

•
1.

Zeskantsleutel

2.

Plaats de olieopvangbak onder de plug (P) om de olie op
te vangen.

3.

Verwijder de pluggen (P), (G), en (F) met een zeskantsleutel en tap de olie af .

4.

Draai de plug (P) weer vast.

5.

Vul met de bijvulcapaciteit van de motorolie via olievulopening (F).

6.

Breng de pluggen (G) en (F) aan als de olie uit het gast
(G) begint te stromen.

Plaats de plug (P) in de laagste stand.

METHODE VOOR CONTROLE LEKKENDE OLIE IN VLIEGWIELHUIS
k

WAARSCHUWING

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u brandwonden kunt oplopen. Wacht daarom tot ze afgekoeld zijn, voordat u van start gaat met de werken.
Elementen die moeten worden voorbereid
•

Olieopvangbak

WNLAM00180
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1.

Open de motorkap (1).

2.

Zet de motorkap stevig vast met de steunhendel (2).

RKA68180

3.

Verwijder de bouten (3) en het onderdeksel (4) aan de onderkant van de machine.

4.

Plaats een bak onder leiding (5) om de olie in op te vangen.

RKA69120

5.

Verwijder de plug en controleer of olie naar buiten stroomt.

6.

Neem contact op met uw Komatsu-dealer en geef de opgevangen hoeveelheid olie door als olie naar buiten
stroomt.

7.

Breng de plug aan.

8.

Verwijder de steunhendel van de motorkap (2) en zet hem
stevig vast aan de vergrendelingshendel.

9.

Sluit de motorkap (1).

10. Installeer afdekking (4).

RKA69130

METHODE VOOR CONTROLE EN AFSTELLING VAN MOTORKLEPSPELING
Voor de inspectie en het onderhoud zijn speciale gereedschappen nodig. Vraag uw Komatsu-dealer om deze
werken uit te voeren.

ONDERHOUD ELKE 1500 BEDRIJFSUREN
Het onderhoud voor elke 100, 250 en 500 bedrijfsuren moet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

METHODE VOOR CONTROLE VAN ONTLUCHTER VAN KRUKHUIS
Als de krukhuisontluchter niet normaal werkt, voldoet de motor niet aan de regelgeving voor uitlaatgassen tijdens de periode waarin hij wordt gebruikt. U dient het diafragma te controleren op beschadiging en de veer op
scheuren. Speciale gereedschappen zijn nodig voor inspectie en onderhoud, vraag uw Komatsu-dealer om dit
werk uit te voeren.

ONDERHOUD ELKE 2000 BEDRIJFSUREN
Het onderhoud voor elke 100, 250, 500 en 1000 bedrijfsuren moet tegelijkertijd worden uitgevoerd.
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METHODE VOOR VERVERSEN OLIE IN HYDRAULISCH RESERVOIR, REINIGEN
ZEEF HYDRAULISCH RESERVOIR
k

WAARSCHUWING

•

Onmiddellijk nadat de motor is stilgelegd, zijn de onderdelen en olie nog heel heet, waardoor u
brandwonden kunt oplopen.
Wacht eerst tot de temperatuur is gedaald, begin dan met de werkzaamheden.

•

Bij het verwijderen van de olievuldop kan er olie uitspuiten. Draai de dop langzaam zodat de druk
kan ontsnappen en verwijder hem voorzichtig.

OPMERKING
Als de machine uitgerust is met een hydraulische breker, zal de kwaliteit van de hydrauliekolie sneller
afnemen dan bij gewone werkzaamheden met de bak. Zorg daarom voor het nodige onderhoud volgens
beschreven in “ONDERHOUDSINTERVAL VOOR HYDRAULISCHE BREKER”.
Bijvulcapaciteit hydrauliekolietank : 65 ℓ
Elementen die moeten worden voorbereid
•
1.

Bak om de afgetapte olie op te vangen
Zet de machine in de positie zoals aangegeven in de afbeelding.
1) Start de motor.

2)

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

3)

Plaats het blad met de bladbedieningshendel op de
grond.

4)

Laat de bovenstructuur zwenken met de werktuigbedieningshendel.
Plaats aftapplug aan de onderzijde van de hydrauliekolietank in het midden tussen de linker en rechter
rupsbanden.

5)

Bedien de werktuigbedieningshendels en schuif de
arm- en bakcilinders tot aan de slageinde in (de arm
en bak zijn in de uiterste stand geplaatst).

6)

Zwenk de giek naar het midden met het giekzwenkpedaal.

7)

Bedien de werktuigbedieningshendel langzaam in de richting giek OMLAAG BRENGEN, breng de giek
omlaag en plaats de tand op de grond.

WNLAM00180
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2.

8)

Zet de vergrendeling op LOCK (Vast) (L).

9)

Leg de motor stil.

ONDERHOUD

Open de afdekking (1).
Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).

3.

Verwijder de dop van olievulpunt (F) langzaam om de inwendige druk af te laten.
Laat de inwendige druk af.

4.

Plaats de olieopvangbak onder de aftapplug (P) aan de
onderkant van de machine om de olie op te vangen.

5.

Verwijder de aftapplug (P) en tap de olie af.
Wees bij het verwijderen van de aftapdop (P) voorzichtig
zodat u geen olie op uzelf krijgt.

6.

Draai na het aftappen van de olie de aftapdop (P) vast.
Aandraaimoment:
80±8 Nm

RKA69060

7.

Draai de bouten (3) los en verwijder het onderdeksel (4).

RKA69180

8.

Draai de slangklem (5) los, verwijder de slang (6) en tap
de olie af.

9.

Verwijder de bout (7), verwijder de flens (8), de zeef (9) en
verwijder vuil enz. van de slang. Reinig de slang met schone diesel of doorspoelolie.
Als de zeef (9) beschadigd is, moet ze door een nieuw
exemplaar worden vervangen.

10. Installeer de flens (8) met de zeef (9). Controleer of de
pakking en de slang (6) in goede staat verkeren en zet ze
met de klem (5) vast.
11. Zet de flens (8) vast met de bout (7).
12. Installeer het onderdeksel (4) met de bouten (3).
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13. Vul met de bijvulcapaciteit van olie via olievulopening (F) van de hydrauliekolietank.
14. Controleer het oliepeil door het kijkglas (G).
Als het peil juist is, staat het in de status “a” tussen de
markeringen H en L.

RKA69061

15. Start de motor.
16. Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

RKA63210

17. Bedien de werktuigbedieningshendels en schuif de giek-,
bak- en armcilinders tot hun slageinde uit.
Plaats het werktuig in de stand die in de afbeelding is afgebeeld.

18. Zet de vergrendelingshendel in de LOCK-stand (L).
19. Leg de motor stil.
20. Draai de dop stevig op het olievulpunt (F) van de hydrauliekolietank.
Op deze manier wordt de hydrauliekolietank onder druk
geplaatst.

WNLAM00180
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OPMERKING
Als de hydrauliekolietank niet onder druk geplaatst is, wordt lucht de pomp ingezogen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de onderdelen.
21. Verwijder de steunhendel (2) en zet hem stevig vast aan de vergrendelingshendel.
22. Sluit de afdekking (1).
23. Start de motor en laat die 10 minuten laag stationair draaien om te ontluchten.
24. Leg de motor stil.
OPMERKING
Houd de motor minstens 5 minuten uitgeschakeld, en start hem vervolgens opnieuw. Hierdoor kunnen luchtbellen uit de olie in de tank ontsnappen.

METHODE VOOR CONTROLEREN EN AFLATEN LADINGSDRUK STIKSTOFGAS
IN ACCUMULATOR (VOOR BESTURINGSCIRCUIT)
k

WAARSCHUWING

De accu wordt geladen met stikstofgas onder hoge druk. Neem het onderstaande in acht wanneer u het
hanteert, want anders kan elke onjuiste handeling een explosie veroorzaken die leidt tot ernstige letsels
of de dood.
•

De druk in het hydraulische circuit kan niet volledig worden afgelaten. Wanneer u hydraulische uitrustingen verwijdert, ga dan niet op een plaats staan waar uitspuitende olie u kan raken.
Draai de schroeven langzaam los wanneer u het werk uitvoert.

•

Niet demonteren.

•

Kom niet met een open vlam in de buurt en gooi de springveer niet in het vuur.

•

Voer geen boor-, las- of snijbrandwerken uit.

•

Sla niet op de gasveer, verrol de gasveer niet en stel de gasveer niet aan schokken bloot.

•

Wanneer u de gasveer weggooit, moet het gas afgelaten zijn. Vraag uw Komatsu-dealer om deze
werken uit te voeren.

OPMERKING
Als de ladingsdruk van het stikstofgas in de accumulator te laag is en de werkzaamheden niet worden
gestopt, zal het onmogelijk worden om de resterende druk in het hydraulische circuit te laten wanneer
zich een defect in de machine voordoet.

WERKING VAN DE ACCUMULATOR
De functie van de accumulator bestaat uit het opslaan van de druk in het besturingscircuit. Zelfs als de motor
afgezet is, kan het besturingscircuit bediend worden zolang de accumulator op reguliere wijze werkt. De volgende handelingen zijn in dit geval dus mogelijk.
•

Het werktuig kan door het eigen gewicht omlaag worden gebracht door de bedieningshendel in verplaatsen
in de richting voor het dalen van het werktuig.

•

De druk in het hydraulische circuit kan worden afgelaten.

OPMERKINGEN
Deze functie kan gebruikt worden met de startschakelaar op ON is geplaatst en de vergrendelingshendel in de
VRIJE stand.
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De accumulator wordt geïnstalleerd in de stand die wordt weergegeven in de afbeelding.

RKA69160

METHODE OM DE WERKING VAN DE ACCUMULATOR TE CONTROLEREN
k

OPGELET

Verzeker u ervan dat niemand of niets zich rond de machine bevindt alvorens de inspectie uit te voeren.
1.

Start de motor.

2.

Plaats de vergrendelingshendel in de VRIJE (F) stand.

3.

Plaats de machine op stevige, horizontale grond.

RKA63210

4.

Zet de werkuitrusting in de stand getoond op de afbeelding
volgens de onderstaande procedure.
1) Bedien de bedieningshendels van de werkuitrusting
en trek de armcilinder en de bakcilinder in tot aan slageinde (stand van maximumbereik van arm en bak).
2) Bedien het bedieningspedaal van de giekzwenking om
de giek naar de middenstand te zwenken.
3) Bedien de bedieningshendels van de werkuitrusting
en hef de werkuitrusting tot een hoogte (a) van 1,5 m
en houd het in die stand.

5.

Plaats de vergrendelingshendel stevig in de LOCK-stand
(L).

6.

Controleer de laaddruk van het stikstofgas in de accumulator binnen 15 seconden volgens de onderstaande procedure.
Wanneer de motor wordt stilgelegd, daalt de druk in de accumulator geleidelijk, bijgevolg kan deze inspectie alleen onmiddellijk na het stilleggen van de motor worden uitgevoerd.

WNLAM00180
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1)

ONDERHOUD

Draai de startschakelaar op OFF (A) om de motor af
te zetten.
Houd de werkuitrusting in de stand met het maximale
bereik (arm volledig gestrekt, bak volledig gestort).

2)

Zet de startschakelaar in de ON-stand (B).

3)

Plaats de vergrendelingshendel in de VRIJE (F) stand.

RKA63210

4)

Bedien de bedieningshendel van de werkuitrustingen
langzaam in de NEERGAANDE richting van de giek
en zet de giek laag en laat de tanden de grond raken.

De controle van de laaddruk van het stikstofgas is helemaal uitgevoerd.

7.

•

Als de werkuitrusting daalt door de zwaartekracht en
de tanden de grond raken, dan functioneert de accumulator op normale wijze.

•

Als de werkuitrusting niet daalt of halverwege stilvalt,
vraag dan uw Komatsu-dealer om inspectie.
De druk van het stikstofgas in de accumulator is mogelijk gedaald.

Zet na de controle van de stikstofgasdruk in de accumulator de vergrendelhendel in de VERGRENDEL-stand (L).
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Zet de startschakelaar in de OFF-stand.

METHODE VOOR HET AFLATEN VAN DRUK IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT
1.

Start de motor.

2.

Plaats de vergrendelingshendel in de VRIJE (F) stand.

3.

Plaats de machine op stevige, horizontale grond.

RKA63210

4.

Zet de werkuitrusting in de stand getoond op de afbeelding
volgens de onderstaande procedure.
1) Bedien de bedieningshendels van de werkuitrusting
en trek de armcilinder en de bakcilinder in tot aan slageinde (stand van maximumbereik van arm en bak).
2) Bedien het bedieningspedaal van de giekzwenking om
de giek naar de middenstand te zwenken.
3) Bedien de bedieningshendel van de werkuitrustingen
langzaam in de NEERGAANDE richting van de giek
en zet de giek laag en laat de tanden de grond raken.
Houd het accessoire in de gesloten stand bij accessoires zoals een pletmachine, enz.

5.

Plaats de vergrendelingshendel stevig in de LOCK-stand
(L).

6.

Laat de inwendige druk uit het hydraulische circuit binnen 15 seconden af met de volgende procedure.
De druk in de accumulator neemt geleidelijk aan af wanneer de motor is stilgelegd. De inwendige druk kan
daarom uitsluitend onmiddellijk na het afzetten van de motor worden afgelaten.
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1)

Draai de startschakelaar op OFF (A) om de motor af
te zetten.

2)

Zet de startschakelaar in de ON-stand (B).

3)

Plaats de vergrendelingshendel in de VRIJE (F) stand.

4)

Bedien de bedieningshendels van de werkgereedschappen en de bedieningsschakelaars van het accessoire helemaal naar voren, achteren, links en
rechts.

RKA63210

De inwendige druk van het hydraulische circuit is afgelaten.
7.

Plaats de vergrendelhendel in de stand VERGRENDELING (L) als de inwendige druk uit het hydraulische circuit
is afgelaten.

8.

Zet de startschakelaar in de OFF-stand.
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METHODE VOOR DE CONTROLE VAN DE ALTERNATOR EN DE STARTMOTOR
De borstels kunnen versleten zijn, of de lagers moeten gesmeerd worden; neem contact op met uw Komatsuverdeler voor inspectie en herstellingen.
Indien de motor vaak wordt gestart, laat deze controle dan elke 1000 bedrijfsuren uitvoeren.

ONDERHOUD ELKE 3000 UUR
Onderhoud voor elke 100, 250, 500, 1000 en 1500 uur moet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

METHODE VOOR CONTROLEREN EN REINIGEN VAN BRANDSTOFINSPUITSYSTEEM
De prestaties van de motor kunnen niet volledig worden benut als het brandstofinspuitsysteem niet op reguliere
wijze werkt. Het brandstofinspuitsysteem moet daarom worden gecontroleerd en gereinigd. Voor de inspecties
en het onderhoud zijn speciale gereedschappen nodig. Vraag daarom uw Komatsu-dealer deze werkzaamheden uit te voeren.

ONDERHOUD ELKE 4000 BEDRIJFSUREN
Het onderhoud voor elke 100, 250, 500, 1000 en 2000 bedrijfsuren moet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

VERVANGEN ONDERDELEN MET VASTE LEVENSCYCLUS
De materiaalkwaliteit van deze onderdelen kan na verloop van tijd wijzigen en ze zullen heel waarschijnlijk verslijten of beschadigd geraken.
Vervang ze elke 2 jaar of om de 4000 bedrijfsuren, wat zich het eerst voordoet.

LIJST ONDERDELEN MET GEDEFINIEERDE LEVENSDUUR
Periodiek te vervangen onderdelen

Nr.
1

Brandstofsysteem

Vervangingstermijn

Brandstofslang
Overloopslang

2

Smeersysteem motor

Filterslang motorolie

3

Werktuig hydraulisch systeem

Toevoerslang hoofdpomp
LS-slang hoofdpomp
Zwenklijnslang
Externe slangen werktuig

4

Overig

•

Verbindingsslang giekvoet

•

Giekcilinderslang

•

Verbindingsslang arm

•

Armcilinderslang

•

Bakcilinderslang

•

Rijlijnslang

•

Slang extra hulpstuklijn

•

Bladcilinderslang

•

Giekzwenkcilinderslang

Vraag uw Komatsu-dealer om
deze te vervangen.

PPC-accumulator

WNLAM00180
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METHODE VOOR VERVANGEN ACCUMULATOR (VOOR CONTROLECIRCUIT)
k

WAARSCHUWING

De accumulator is gevuld met stikstofgas onder hoge druk. Verkeerde handelingen kunnen een explosie
veroorzaken, met ernstige verwondingen of de dood tot gevolg. Houd tijdens de hantering het volgende
in acht.
•

De druk in het hydraulische circuit kan niet volledig worden afgelaten. Wanneer u hydraulische uitrustingen verwijdert, ga dan niet op een plaats staan waar uitspuitende olie u kan raken. Los de
bouten langzaam wanneer u dit doet.

•

Niet uit elkaar nemen.

•

Kom niet met een open vlam in de buurt en gooi de springveer niet in het vuur.

•

Voer geen boor-, las- of snijbrandwerken uit.

•

Sla niet op de gasveer, verrol de gasveer niet en stel de gasveer niet aan schokken bloot.

•

Wanneer u de gasveer weggooit, moet het gas afgelaten zijn. Vraag uw Komatsu-dealer deze werkzaamheden uit te voeren.

OPMERKING
Als de ladingsdruk van het stikstofgas in de accumulator laag is en de werkzaamheden niet worden gestopt, wordt het onmogelijk om de resterende druk in het hydraulische circuit af te laten wanneer zich
een defect in de machine voordoet.
Vervang de accumulator om de 2 jaar of om de 4000 bedrijfsuren, wat zich het eerst voordoet. Vraag uw Komatsu-dealer deze te vervangen.
De accumulator wordt geïnstalleerd in de stand die wordt weergegeven in de afbeelding.

RKA69160

ONDERHOUD ELKE 6000 UUR
Onderhoud voor elke 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000 en 3000 uur moet gelijktijdig worden uitgevoerd.

METHODE VOOR REINIGEN KDPF
Vraag uw Komatsu-dealer om de binnenkant van de KDPF te laten reinigen.
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Machine uitgerust met wegrups
Vergrendeling

Eenheid

specificatie arm
1650 mm

specificatie arm
2000 mm

Machinegewicht (inclusief blad)

kg

8070

Graafbakinhoud

m3

0,20

-

Dieselmotor van Komatsu 4TNV98C-S5

Motormodel

Nominale paardenkracht

SAE J1995
(bruto)
ISO 9249/SAE
J1349 (Netto)

46,2/2200
kW / rpm
44,2/2200

A

Totale lengte

mm

6059

6253

B

Totale hoogte

mm

2734

2734

C

Totale breedte

mm

2229

2229

D

Breedte van ruspblad

mm

450

450

E

Zwenkstraal van achterkant

mm

1395

1395

F

Totale lengte van rupsband

mm

2878

2878

G

Afstand tussen centra van tussenwielen

mm

2234,5

2234,5

Minimum vrije hoogte

mm

395

Rijsnelheid (Lo/Hi)

km/h

2,9/4,9

Continue rotatiesnelheid

rpm

10,0

Specificatie voor stalen rups
Vergrendeling

specificatie arm
1650 mm

specificatie arm
2000 mm

Machinegewicht (inclusief blad)

kg

8070

Graafbakinhoud

m3

0,20

-

Dieselmotor van Komatsu 4TNV98C-S5

Motormodel
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Vergrendeling

Nominale paardenkracht

Eenheid
SAE J1995
(bruto)
ISO 9249/SAE
J1349 (Netto)

specificatie arm
1650 mm

specificatie arm
2000 mm

46,2/2200
kW / rpm
44,2/2200

A

Totale lengte

mm

6059

6253

B

Totale hoogte

mm

2712

2712

C

Totale breedte

mm

2229

2229

D

Breedte van ruspblad

mm

450

450

E

Zwenkstraal van achterkant

mm

1395

1395

F

Totale lengte van rupsband

mm

2834

2834

G

Afstand tussen centra van tussenwielen

mm

2234,5

2234,5

Minimum vrije hoogte

mm

395

Rijsnelheid (Lo/Hi)

km/h

2,9/4,9

Continue rotatiesnelheid

rpm

10,0
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Machine uitgerust met wegrups
Bedrijfsbereik (mm)

Eenheid

specificatie arm
1650 mm

specificatie arm
2000 mm

A

Max. graafbereik

mm

6774

7120

B

Max. graafdiepte

mm

3970

4319

C

Max. graafhoogte

mm

6323

6565

D

Max. graafdiepte verticale muur

mm

2874

3190

E

Max. storthoogte

mm

4395

4624

2730

2753

1925

1943

F

Min. zwenkbereik werkuitrusting
Min. zwenkbereik giek

mm

G

Max. bereik op de begane grond

mm

6592

6941

H

Max. heffing blad boven de grond

mm

495

495

I

Max. zakken blad onder de grond

mm

448

448

Eenheid

specificatie arm
1650 mm

specificatie arm
2000 mm

Specificatie voor stalen rups
Bedrijfsbereik (mm)
A

Max. graafbereik

mm

6774

7120

B

Max. graafdiepte

mm

3970

4341

C

Max. graafhoogte

mm

6301

6543

D

Max. graafdiepte verticale muur

mm

2896

3212

E

Max. storthoogte

mm

4373

4602

2730

2753

1925

1943

F

Min. zwenkbereik werkuitrusting
Min. zwenkbereik giek

mm

G

Max. bereik op de begane grond

mm

6598

6947

H

Max. heffing blad boven de grond

mm

473

473

I

Max. zakken blad onder de grond

mm

470

470
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VERKLARING TABEL HIJSVERMOGEN
k

WAARSCHUWING

De graafmachine die voor de hantering gebruikt wordt, moet overeenstemmen met de plaatselijke voorschriften en moet zijn uitgerust met veiligheidsventielen en een overbelastingsalarm overeenkomstig
EN 474-5.
Voor details zie “METHODE VOOR OPHIJSEN VAN VOORWERPEN MET HIJSMIDDEL”.
Legenda
A: bereik vanaf zwenkmiddelpunt
B: Hoogte bakhaak
(1) Positie van hijspunt
(2) Armlengte
(3) Gieklengte
(4) Hydraulische druk
(5) Baklengte en -gewicht
OF: hijsvermogen (gemeten over de voorkant)
OS: hijsvermogen (gemeten over de zijkant)

Werkomstandigheden
•

Bak: 600 mm - 151 kg

•

Rupsbandbreedte: 450 mm

•

Met volledig uitgeschoven bakcilinder.

•

Op een stevige, horizontale en vlakke ondergrond.

•

Indien voorwerpen met behulp van een ander gereedschap worden gehanteerd, dan moet het gewichtsverschil van het gereedschap worden afgetrokken van de waarde uit deze tabel.

RKA69200
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Lasten liggen niet hoger dan 87% van de hydraulische capaciteit of 75% van de kantelcapaciteit (* lading beperkt door hydraulische capaciteit eerder dan door het kantelen).

RKA69210
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WAARSCHUWING
Lees het deel over de VEILIGHEID en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt
voor u dit deel begint te lezen.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIGE GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN EN OPTIES
k

WAARSCHUWING

Installeer alleen hulpstukken of opties die door Komatsu zijn toegelaten. Komatsu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van opties of hulpstukken die door Komatsu niet toegestaan worden. Mogelijke letsels, defecten of schade als gevolg van het gebruik van niet-toegestane hulpstukken
of opties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Komatsu.
Wanneer u hulpstukken of opties op de machine installeert, moet u aandacht besteden aan de veiligheid. Volg
daarom de volgende voorzorgsmaatregelen strikt op wanneer u hulpstukken of opties kiest, installeert, verwijdert of gebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET KIEZEN
Vraag uw Komatsu-dealer om advies voordat u hulpstukken of opties op de machine installeert. Afhankelijk van
het type hulpstuk of optie, kan het nodig zijn om een beschermplaat vooraan of bovenaan te installeren, of een
andere veiligheidsstructuur. Er kunnen ook problemen rijzen wanneer het hulpstuk of de optie de bestuurderscabine raken.

LEES DE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GRONDIG
DOOR
Voordat u een hulpstuk of een optie installeert of gebruikt, zorgt u ervoor dat u de gebruikshandleidingen van de
machine en van het hulpstuk of de optie volledig leest en begrijpt.
Als u de gebruikershandleiding verliest of als ze beschadigd raakt, vraagt u een nieuw exemplaar aan de producent van het hulpstuk of aan uw Komatsu-dealer.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET DEMONTEREN OF MONTEREN
Bij het verwijderen of installeren van het hulpstuk of de optie moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht
nemen om de veiligheid tijdens deze handeling te garanderen.
•

Het verwijderen en installeren van hulpstukken moet gebeuren op een stevige en vlakke ondergrond.

•

Wanneer deze handeling uitgevoerd wordt door 2 of meer arbeiders, moet een leider worden gekozen en
moeten zijn richtlijnen worden opgevolgd.

•

Gebruik een kraan wanneer u zware (25 kg of meer) objecten verplaatst.
(De kraan moet door een bevoegde operator worden bediend.)

•

Begeef u nooit onder een last die aan een kraan hangt.

•

Voer geen bewerkingen uit wanneer de lading door de kraan wordt gehesen. Gebruik altijd een statief om
te voorkomen dat de last valt.

•

Wanneer u een zwaar onderdeel verwijdert, controleert u het evenwicht van de machine nadat het werd
verwijderd. Om te voorkomen dat de machine kantelt, plaatst u indien nodig een steun voordat u het onderdeel verwijdert.

•

Voordat u het hulpstuk of de optie installeert of verwijdert, zorgt u dat het stabiel staat, zodat het niet omvalt.

•

Voor details over het verwijderen of installeren, neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer er een lange of zware werkuitrusting geïnstalleerd is.
Voordat u start met de werkzaamheden, rijdt u de machine naar een veilige plaats en voert u een test uit om
ervoor te zorgen dat u de beweging, het zwaartepunt en het werkbereik van de machine volledig onder de knie
hebt.
•

6-2

Zwenk niet wanneer de machine in een hoek staat. Als er wordt gezwenkt wanneer de machine in een
hoek staat, bestaat het gevaar dat de machine kantelt.
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•

Voorzie steeds extra ruimte voor de positie waarin je het zwenken wilt stoppen wanneer u de werkuitrusting
laat zwenken.
Als een lange werkuitrusting werd geïnstalleerd, wordt het werkbereik groter. Zorg er dus voor dat u een
veilige afstand behoudt tot de omgeving.

•

Als zware werkuitrusting werd geïnstalleerd, besteedt u bijzondere aandacht aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
•

De uitloop van de zwenkarm (de afstand waarover de werkuitrusting beweegt voordat hij volledig tot
stilstand komt nadat de zwenkrem werd geactiveerd) zal groter zijn. Het gevaar bestaat dat een gehesen last een persoon of structuur treft. Houd steeds een veilige afstand tot de zwenkstoppositie wanneer u werken uitvoert.

•

Het hydraulische verloop van de werkuitrusting (de afstand waarover de werkuitrusting onder het eigen
gewicht zakt wanneer deze in gehesen stand tot stilstand wordt gebracht) wordt eveneens groter.
Breng de werkuitrusting niet tot stilstand in de lucht.

•

Laat de werkuitrusting niet abrupt zwenken, zakken of stoppen. Het gevaar bestaat dat de machine
kantelt.

•

De giekcilinderstang mag niet plotseling worden uitgestrekt of ingetrokken. De schokken kunnen de
machine doen kantelen.

WNLAM00180
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SNELKOPPELINGSYSTEEM
SNELKOPPELING HANTEREN
k

WAARSCHUWING

De werking van de snelkoppeling kan gevaarlijk zijn. Blootgestelde personen lopen het risico op dodelijke letsels. Volg deze instructies strikt op.
•

Gebruik alleen snelkoppelingen die conform de Europese norm EN474 zijn. Het moet in het bijzonder mogelijk zijn om vanaf de plaats van de bestuurder te controleren of de vergrendeling van het hulpstuk of de
bak is voltooid.

•

Gebruik alleen snelkoppelingen die een indirect bediende drukregelklep hebben in de blokkeercilinder. Dit
om het risico uit te sluiten dat de bak of het hulpstuk loskomt wanneer de hydraulische druk daalt. Bij twijfel
neemt u contact op met de producent van de koppeling.

•

Lees de instructies in de handleiding van de snelkoppeling grondig door en volg de aanbevelingen. Bij twijfel over de installatie of de werking, neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.

•

Met de drukregelklep (3) kan de druk bij het aansluiten en bij het loskoppelen van de snelkoppeling worden
beperkt volgens de aanbeveling van de fabrikant van de snelkoppeling. Controleer of de klep ingesteld.

•

Zorg ervoor dat de snelkoppeling door een gekwalificeerd technicus wordt geïnstalleerd. Neem bij twijfel
contact op met uw Komatsu-dealer.

Standaardkalibratie: 1 MPa (10 kg/cm²)
Maximumdruk in circuit: 26 MPa (260 kg/cm²)
Controleer altijd de kalibratie van de klep.
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a
b

RKA69240

(1) Activeringsschakelaar snelkoppeling

(4b) Verbinding hydraulische snelkoppeling (loskoppellijn)

(2) Schakelaar snelkoppeling
(3) Afstelbare drukregelklep
(4a) Verbinding hydraulische snelkoppeling (aankoppellijn)

WNLAM00180
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GEBRUIK VAN DE SNELKOPPELING
k

WAARSCHUWING

•

De druk in het systeem kan letsels veroorzaken. Volg alle aanwijzingen van “METHODE VOOR VERWIJDEREN EN INSTALLEREN HULPSTUK”.

•

Bij het starten verricht de machine een controle en controleert daarbij of de zoemer werkt. Neem
contact op met uw Komatsu-dealer als de zoemer niet correct werkt.

•

De Europese Norm eist dat de LOCK-stand vanuit goed te zien is vanuit de bestuurdersstoel. Onoplettendheid tijdens de hantering kan leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Controleer of
de snelkoppeling volledig en veilig zijn vergrendeld. Volg de aanwijzingen van de fabrikant ook tijdens de installatie van veiligheidsinrichtingen, indien noodzakelijk.

•

Controleer iedere dag of de slangen en aansluitingen van het snelkoppelsysteem in goede staat
verkeren. De slangen en aansluitingen aan het uiteinde van de arm kunnen eenvoudig beschadigd
raken. Controleer deze daarom extra goed. Onderbreek de werkzaamheden als de leidingen beschadigd zijn of olie lekt. Door lekkende olie zou de bak of het hulpstuk kunnen vallen. Ernstig letsel of
dodelijke ongevallen kunnen het gevolg zijn. Wanneer u schade of lekkende olie waarneemt, repareert u deze voordat u de werkzaamheden hervat.

OM EEN GRIJPER OF HULPSTUK TE LOSSEN
Als de grijperbak of het accessoire hydraulische aansluitingen op de machine heeft, moeten deze losgekoppeld
worden vooraleer verder te gaan.
1. Positioneer het accessoire veilig op de grond en laat het
daar. Let erop dat het niet wegrolt of wegglijdt na de vrijgave.

RKA64200

2.

Druk op de schakelaar om het hydraulisch circuit te activeren.
Bedrijfsschakelaar (1)
(a) :snelkoppeling klaar voor activering (grijperbak/vrijgave
uitrusting)
(b): snelkoppeling gedeactiveerd (grijperbak/vergrendeling
uitrusting)

RKA48360

OPMERKINGEN
De schakelaar heeft een veiligheidsmechanisme om accidenteel gebruik te voorkomen. Schuif de grendel naar u
toe en bedien de schakelaar. De lamp op de schakelaar
gaat branden en een geluidssignaal wordt geproduceerd.
OPMERKING
Werkt alleen als knop (2) ook wordt ingedrukt).
RKA45970
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SNELKOPPELINGSYSTEEM

3.

Met schakelaar (1) in stand “a” drukt u knop (2) op de linkse hendel in, en houd u hem ingedrukt, om de
snelkoppeling te activeren.

4.

Afhankelijk van het design van de snelkoppeling kan het nodig zijn een van de hydraulische functies van de
machine te gebruiken (grijperbak, giek, arm of slinger) om de druk in het hydraulisch systeem op te drijven.

De snelkoppeling zal nu het accessoire/de grijperbak vrijgeven.

OM EEN NIEUWE GRIJPER OF HULPSTUK OP TE NEMEN
1.

Positioneer de snelkoppeling over de nieuwe grijperbak of
accessoire.

RKA64200

2.

Bedien de schakelaar (1) en met de schakelaar (1) in de
positie “a” de knop (2) op de linkerhendel ingedrukt houden om de snelkoppeling in te schakelen.
OPMERKING
De schakelaar heeft een veiligheidsmechanisme om
accidenteel gebruik te voorkomen. Schuif de grendel
naar u toe en bedien de schakelaar. De lamp op de
schakelaar gaat branden en een geluidssignaal wordt
geproduceerd.

3.

RKA48360

Positioneer de snelkoppeling in de grijperbak of het accessoire. Beweeg de bakcilinder, de arm en de giek als dat
nodig is.
Volg de instructies van de fabrikant van de snelkoppeling.

4.

Laat de knop (2) los.

5.

Plaats de schakelaar (1) op “b” (UIT).
Het lampje gaat uit en het geluidssignaal wordt uitgeschakeld.
RKA45970

WNLAM00180
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2-DELIGE GIEK
ONDERDELEN 2-DELIGE GIEK

RKA69260

(1) Eerste giek

(3) Tweede giek

(2) Giekcilinder

(4) Cilinder 2-delige giek

BEDIENINGSPEDAAL 2-DELIGE GIEK
Het bedieningspedaal van de 2-delige giek bevindt zich links
van de rijhendels.

RKA69250

Het bedient het in- en uitschuiven van de 2-delige giek aan de
hand van de aangegeven bewegingen.
(a) Inschuiven giek
(b) Uitschuiven giek
N (Neutraal): giek in ruststand.

METHODE VOOR SMEREN 2-DELIGE GIEK
OPMERKING
Verricht de smering elke 500 uur.
Indien er een vreemd geluid wordt geproduceerd aan een smeerpunt, voer dan een smering uit ongeacht de smeringstermijnen.
Voer de smering om de 10 uur uit gedurende de eerste 50 bedrijfsuren van een nieuwe machine.
Na gebruik van de machine voor graafwerken in water, moeten de natte pennen met vet worden gesmeerd.
Voor alle andere smeerpunten, zie “METHODE VOOR SMERING”.
6-8
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2-DELIGE GIEK

Plaats de machine in de smeerstand die in de afbeelding is
weergegeven, laat het werktuig op de grond zakken en zet de
motor af.
Gebruik een vetpomp om vet in de smeerpunten te pompen die
door de pijlen zijn aangegeven.

RKA69261

(1) Verbindingspen stang (1 punt)

(6) Voetpen armcilinder (2 punten)

(2) Verbindingspen arm-stang (1 punt)
(3) Voetpen bakcilinder (1 punt)

(7) Pen stangeinde van giekgewricht en -cilinder (3
punten)

(4) Verbindingspen giek en arm (1 punt)

(8) Pen cilinderkop 2-delige giek (1 punt)

(5) Pen stangeinde armcilinder (1 punt)

(9) Voetpen van giekcilinder 2-delige giek (1 punt)

SPECIFICATIES

RKA69280

WNLAM00180
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Vergrendeling
A
B

Totale lengte
Totale hoogte (wegrups)
Totale hoogte (stalen rups)

Eenheid

specificatie arm 1650 mm

specificatie arm 2000 mm

mm

6083

6301

2734

2734

2712

2712

mm

RKA69290
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2-DELIGE GIEK

Machine uitgerust met wegrups
Bedrijfsbereik (mm)

Eenheid

specificatie arm 1650 mm

specificatie arm 2000 mm

A

Max. graafbereik

mm

7378

7723

B

Max. graafdiepte

mm

3976

4330

C

Max. graafhoogte

mm

7592

7922

D

Max. graafdiepte verticale muur

mm

3133

3442

E

Max. storthoogte

mm

5608

5933

F

Min. zwenkbereik giek

mm

3201

3356

G

Max. bereik op de begane grond

mm

7211

7565

H

Max. heffing blad boven de grond

mm

495

495

I

Max. zakken blad onder de grond

mm

448

448

Eenheid

specificatie arm 1650 mm

specificatie arm 2000 mm

Specificatie voor stalen rups
Bedrijfsbereik (mm)
A

Max. graafbereik

mm

7378

7723

B

Max. graafdiepte

mm

3988

4352

C

Max. graafhoogte

mm

7570

7900

D

Max. graafdiepte verticale muur

mm

3155

3464

E

Max. storthoogte

mm

5586

5911

F

Min. zwenkbereik giek

mm

3201

3356

G

Max. bereik op de begane grond

mm

7216

7569

H

Max. heffing blad boven de grond

mm

473

473

I

Max. zakken blad onder de grond

mm

470

470

VERKLARING TABEL HIJSVERMOGEN
k

WAARSCHUWING

De graafmachine die voor de hantering gebruikt wordt, moet overeenstemmen met de plaatselijke voorschriften en moet zijn uitgerust met veiligheidsventielen en een overbelastingsalarm overeenkomstig
EN 474-5.
Voor details zie “METHODE VOOR OPHIJSEN VAN VOORWERPEN MET HIJSMIDDEL”.
Legenda
A: bereik vanaf zwenkmiddelpunt
B: Hoogte bakhaak
(1) Positie van hijspunt
(2) Armlengte
(3) Gieklengte
(4) Hydraulische druk
(5) Baklengte en -gewicht
OF: hijsvermogen (gemeten over de voorkant)
OS: hijsvermogen (gemeten over de zijkant)

WNLAM00180
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Werkomstandigheden
•

Bak: 600 mm - 151 kg

•

Rupsbandbreedte: 450 mm

•

Met volledig uitgeschoven bakcilinder.

•

Op een stevige, horizontale en vlakke ondergrond.

•

Indien voorwerpen met behulp van een ander gereedschap worden gehanteerd, dan moet het gewichtsverschil van het gereedschap worden afgetrokken van de waarde uit deze tabel.

RKA69300

Lasten liggen niet hoger dan 87% van de hydraulische capaciteit of 75% van de kantelcapaciteit (* lading beperkt door hydraulische capaciteit eerder dan door het kantelen).

RKA69310
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DE GRIJPER MET HAAK HANTEREN

DE GRIJPER MET HAAK HANTEREN
Wanneer u de grijper met haak gebruikt, controleert u of er geen schade is aan de haak, de pal of de haakhouder. Neem contact op met uw Komatsu-dealer als een probleem vaststelt.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEDIENING
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HIJSWERKEN
•

Opgehesen lading die flink slingert, is gevaarlijk.
Verlaag het toerental van de motor en bedien de bedieningshendel van de langzaam.

•

Deze machine heeft een zwenksnelheid die overeenkomst
met 3 à 4 keer de snelheid van een verrijdbare kraan.
Controleer of de ruimte rondom de machine veilig is wanneer u de machine moet laten zwenken.

•

Afhankelijk van de houding van de werkuitrusting, bestaat
het gevaar dat de draad of last wegglijdt van de haak.
Houdt altijd de correcte hoek in stand om wegglijden te
voorkomen.

•

Rij niet met de machine tijdens het heffen van een last.

•

Indien de grijper met haak 180 graden gedraaid wordt en
gebruikt wordt voor bepaalde werkzaamheden, zal hij de
arm raken bij het KIPPEN. Wees voorzichtig wanneer u
hem gebruikt.

•

Laat de giek niet zwenken en verander er de stand niet
van tijdens het ophijsen met een strop.
Lijn de richting van de giek uit met de middellijn.

•

Neem contact op met uw Komatsu verdeler als u van plan
bent een haak te installeren.

WNLAM00180
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HULPSTUKKEN EN OPTIES

MACHINE KLAAR VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN
HULPSTUK HANTEREN
UITLEG OVER ONDERDELEN OP MACHINES UITGERUST MET HULPSTUK

RKA69330

(1) Selectieventiel

(3) Bedieningsschakelaar breker

(2) Proportionele schakelaar 1e hulpstuklijn

SELECTIEVENTIEL
Met het selectieventiel wordt de stroom van de hydrauliekolie
veranderd.

Stand (A)
Bij gebruik van de breker

Stand (B)
Bij gebruik van algemene hulpstukken, zoals een verbrijzelaar

RKA69320
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PROPORTIONELE SCHAKELAAR 1E HULPSTUKLIJN
Gebruik de proportionele schakelaar van de 1e hulpstuklijn
voor de bediening van algemene hulpstukken, zoals een verbrijzelaar, enz.
Het debiet kan aangepast worden aan de werking van de proportionele schakelaar van het 1e hulpstuk.
De schakelaar werkt niet, tenzij de werkmoduskiezer op de
hulpstukmodus is ingesteld.

Druk de schakelaar naar rechts.
De olie stroomt in de leidingen aan de rechterzijde van de arm
(hydrauliektankzijde).

Druk de schakelaar naar links.
De olie stroomt in de leidingen aan de linkerzijde van de arm (bestuurdersstoelzijde).

SCHAKELAAR BEDIENING BREEKHAMER
Deze schakelaar dient om de breekhamer in gebruik te nemen.
Druk op de bedieningsschakelaar van de breker en de olie
stroomt continu naar de leidingen aan de linkerzijde van de
arm (bedienerszitplaatszijde), en de breker functioneert.
Druk nogmaals op de bedieningsschakelaar van de breker en
de breker valt stil.
Deze schakelaar werkt niet als de keuzeschakelaar van de bedrijfswijze niet op de hulpstukmodus is gezet.

METHODE VOOR VERWIJDEREN EN INSTALLEREN HULPSTUK
k

WAARSCHUWING

Zet het hulpstuk op de grond en schakel de motor uit.

METHODE VOOR VERWIJDEREN HULPSTUK
1.

Zet het hulpstuk op de grond en schakel de motor uit.

2.

Draai de startschakelaar in de ON-stand (B).

WNLAM00180
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3.

HULPSTUKKEN EN OPTIES

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

RKA63210

4.

Duw elke bedieningshendel (werktuigen, rijden) en de
hulpstukbedieningsschakelaar langzaam in elke richting
binnen 15 seconden nadat de motor is afgezet om de inwendige druk uit het hydraulische circuit af te laten.

RKA64020

5.

Zet de vergrendeling op LOCK (Vast) (L).

6.

Zet de startschakelaar in stand OFF (uit) (A).

7.

Open de afdekking (1).
Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).

6-16
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8.

MACHINE KLAAR VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN HULPSTUK
HANTEREN

Verwijder de dop van olievulpunt (F) langzaam om de inwendige druk af te laten.
Laat de inwendige druk af.

RKA69060

9.

Verwijder de slangen aan op de zijde van het hulpstuk. Installeer de pluggen (2 plekken) op de openingen.
De pluggen worden gebruikt om te voorkomen dat het
hulpstuk storingen kan gaan vertonen door het inbrengen
van vreemde stoffen. Installeer de pluggen op correcte wijze en berg het hulpstuk op.

10. Trek de bevestigingspennen (2 plaatsen) uit, verwijder het
hulpstuk en installeer de bak.
Voor het installeren van de bak, zie GEBRUIK “METHODE
VOOR VERVANGEN BAK”.

Controleer het oliepeil in de hydrauliekolietank nadat de bak geïnstalleerd is.

METHODE VOOR INSTALLEREN WERKTUIG
1.

Demonteer de bak.
Voor het verwijderen van de bak, zie GEBRUIK “METHODE VOOR VERVANGEN BAK”.

WNLAM00180
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2.

Plaats het hulpstuk horizontaal, en installeer dan pen (A)
en vervolgens pen (B), in die volgorde, op de arm.

3.

Zet het hulpstuk op de grond en schakel de motor uit.

4.

Draai de startschakelaar in de ON-stand (B).

5.

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

HULPSTUKKEN EN OPTIES

RKA63210

6.

Duw elke bedieningshendel (werktuigen, rijden) en de
hulpstukbedieningsschakelaar langzaam in elke richting
binnen 15 seconden nadat de motor is afgezet om de inwendige druk uit het hydraulische circuit af te laten.

RKA64020
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MACHINE KLAAR VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN HULPSTUK
HANTEREN

7.

Zet de vergrendeling op LOCK (Vast) (L).

8.

Zet de startschakelaar in stand OFF (uit) (A).

9.

Open de afdekking (1).
Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).

10. Verwijder de dop van olievulpunt (F) langzaam om de inwendige druk af te laten.
Laat de inwendige druk af.
11. Ga na of de hydrauliekolietemperatuur laag is.

RKA69060

12. Verwijder de pluggen (2) aan de uit- en inlaat.
Zorg ervoor dat er geen vuil of modder op de slangbevestiging terechtkomt.
Wanneer een O-ring is beschadigd, moet u deze vervangen door een nieuwe.

WNLAM00180
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13. Sluit de leiding van het hulpstuk die door de fabrikant van
het hulpstuk geleverd is aan.
De verbindingsschroeven hebben de volgende afmetingen.
Rechterzijde van de arm (1) (baklijn) (standaard): 13/16-16
Linkerzijde van de arm (2) (baklijn) (standaard): 13/16-16
Rechterzijde van de arm (3) (1e lijn) (standaard):
1"3/16-12
Linkerzijde van de arm (4) (1e lijn) (standaard): 1"7/16-12

RKA69360

14. Controleer of het selectieventiel in de juiste stand is geplaatst, alvorens de motor te starten.
•

Pos. a: bij gebruik van de breker

•

Pos. b: bij gebruik van algemene hulpstukken, zoals
een verbrijzelaar

15. Laat de lucht uit het hydraulische circuit af met de volgende procedure als de leiding is aangesloten.
OPMERKING
•

Als de fabrikant van het hulpstuk een specifieke
ontluchtingsprocedure heeft voorgeschreven, leef
deze dan na.

•

Als meteen na het starten de motor met hoog toerental draait of een cilinder helemaal wordt uitgeschoven, kan de lucht in de cilinder de zuigerpakking beschadigen.

1)

Start de motor.
Laat de motor na het starten 10 minuten laag stationair draaien en verricht de volgende handelingen.

RKA69320

2)

Laat de motor laag stationair draaien en bedien de
hulpstukbedieningsschakelaar meerdere keren (ongeveer 10 keer) om alle lucht uit het hulpstukcircuit
af te laten.

3)

Zet de motor af, laat de machine 5 minuten rusten en start de werkzaamheden als het ontluchten is
afgerond.
Hierdoor kunnen luchtbellen uit de olie in de hydrauliekolietank ontsnappen.

4)

Controleer op olielekken, en veeg gemorste olie af.

16. Controleer het oliepeil in de hydrauliekolietank.
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MACHINE KLAAR VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN HULPSTUK
HANTEREN

BEDIENINGSMETHODE HULPSTUK
CONTROLEPUNTEN BIJ GEBRUIK VAN BREKER
•

Staat het selectieventiel op (A) voor de breker (1-weg)?
Plaats het selectieventiel op (A) voor de breker (1-weg) als
dit niet het geval is.

RKA69320

•

Is het motorvermogen ingesteld op 80 %?

•

Vervangt u de hydrauliekolie en het filterelement ervan na intervallen die korter zijn dan wat gebruikelijk is?
De kwaliteitsvermindering van de hydrauliekolie bij gebruik van de breker verloopt veel sneller dan bij normale bewerkingen. Controleer daarom het onderhoudsinterval in “ONDERHOUDSINTERVAL VOOR HYDRAULISCHE BREKER”.

•

Bij gebruik van de breker leest u de instructiehandleiding die door de fabrikant werd meegeleverd, en gebruikt u de breker op de correcte manier.

METHODE VOOR BEDIENEN MACHINE WANNEER WERKMODUS NIET IN BREKERMODUS STAAT
Als het werkmodusdisplay niet de brekermodus aangeeft, stelt u de brekermodus in aan de hand van de volgende procedure.
1. Druk op functieschakelaar “F5” in het standaardscherm.
Het “werkmodusscherm” wordt weergegeven.

WNLAM00180
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MACHINE KLAAR VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN HULPSTUK
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2.

Selecteer de brekermodus “B” met de functieschakelaar
“F1” of “F2” of “F5”.

3.

Druk op de functieschakelaar “F4” of bedien hem 5 seconden niet terwijl de brekermodus “B” is geselecteerd.

HULPSTUKKEN EN OPTIES

De werkmodus is ingesteld op de brekermodus “B” en het
scherm keert terug naar het standaardscherm.
OPMERKINGEN
Om terug te keren naar het standaardscherm zonder de
werkmodus te wijzigen, drukt u op functieschakelaar “F3”.

RKA64090

INSTELLING OLIEDEBIET BREKER
•

Het oliedebiet van de breker kan op 15 niveaus (“15” tot “1”) worden ingesteld.
“15” is het maximale debiet, “1” is het minimale debiet.
Ongeveer5 ℓ/min per niveau kan gewijzigd worden.

•

Voor de methode voor het instellen van het debiet van de breker, zie “INSTELLING BREKER”.

METHODE VOOR BEDIENEN BREKER
k

WAARSCHUWING

Stel de werkmodus in op de normale modus als u de bediening van de breker of het 2-weg hulpstuk niet
verricht.
Wanneer de werkmodus geselecteerd is en u per ongeluk de proportionele schakelaar van de 1e hulpstuklijn of de brekerbedieningsschakelaar indrukt, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg
hebben.
1.

Controleer op de machinemonitor of de werkmodus is ingesteld op de de brekermodus B.

2.

Draai de brandstofregelingsschijf in de stand hoog toerental (MAX) en draai hem vervolgens iets terug.
Stel het motorvermogen in op 80 %.
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3.

MACHINE KLAAR VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN HULPSTUK
HANTEREN

Druk op de brekerbedieningsschakelaar.

De breker werkt.

CONTROLEPUNTEN BIJ GEBRUIK VAN ALGEMEEN HULPSTUK ZOALS VERBRIJZELAAR, ENZ.
•

Staat het selectieventiel op (B) voor een algemeen hulpstuk zoals een verbrijzelaar, enz. (2-weg)?
Plaats het selectieventiel op (B) voor een algemeen hulpstuk zoals een verbrijzelaar, enz. (2-weg) als dit niet het
geval is.

RKA69320

•

Bij gebruik van een algemeen hulpstuk zoals een verbrijzelaar, enz. leest u de instructiehandleiding die
door de fabrikant werd meegeleverd, en gebruikt u het hulpstuk op de correcte manier.

METHODE VOOR BEDIENEN MACHINE WANNEER WERKMODUS NIET IN ATT/P
OF ATT/E VOOR HULPSTUK STAAT
Als het werkmodusdisplay niet de hulpstukmodus aangeeft, stelt u de hulpstukmodus in aan de hand van de
volgende procedure.
1. Druk op functieschakelaar “F5” in het standaardscherm.
Het “werkmodusscherm” wordt weergegeven.

WNLAM00180
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2.

Selecteer de hulpstukmodus “ATT/P” of “ATT/E” met de
functieschakelaar “F1” of “F2” of “F5”.

3.

Druk op de functieschakelaar “F4” of bedien hem 5 seconden niet terwijl de hulpstukmodus “ATT/P” of “ATT/E” is geselecteerd.

HULPSTUKKEN EN OPTIES

De hulpstukmodus is ingesteld “ATT/P” of “ATT/E” en het
scherm keert terug naar het standaardscherm.
OPMERKINGEN
Om terug te keren naar het standaardscherm zonder de
werkmodus te wijzigen, drukt u op functieschakelaar “F3”.

INSTELLING OLIEDEBIET VAN ALGEMEEN HULPSTUK ZOALS VERBRIJZELAAR, ENZ.
•

Het oliedebiet van het hulpstuk kan op 8 niveaus (“8” tot “1”) worden ingesteld.
“8” is het maximale debiet, “1” is het minimale debiet.
Ongeveer5 ℓ/min per niveau kan gewijzigd worden.

•

Voor de instelmodus van het debiet van een algemeen hulpstuk, zoals een verbrijzelaar, zie “INSTELLING
HULPSTUK”.

METHODE VOOR BEDIENEN ALGEMEEN HULPSTUK ZOALS EEN VERBRIJZELAAR, ENZ.
k

WAARSCHUWING

Stel de werkmodus in op de normale modus als u de bediening van de breker of het 2-weg hulpstuk niet
verricht.
Wanneer de werkmodus geselecteerd is en u per ongeluk de proportionele schakelaar van de 1e hulpstuklijn of de brekerbedieningsschakelaar indrukt, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg
hebben.
1.

Controleer op de machinemonitor of de werkmodus is ingesteld op de de ATT/P- of ATT/E-hulpstukmodus.

2.

Bedien de proportionele schakelaar van hulpstuk 1.

De bediening is in werking.

6-24

WNLAM00180

HULPSTUKKEN EN OPTIES

MACHINE KLAAR VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN HULPSTUK
HANTEREN

SPECIFICATIES
Specificaties hydrauliek (brekermodus)
Max. debiet (motortoerental: 2200 rpm)
115 ℓ/min

Drukinstelling veiligheidsventiel
26,5 MPa {270 kg/cm2}

Specificaties hydrauliek (hulpstukmodus)
Max. debiet (motortoerental: 2200 rpm)
125 ℓ/min

Drukinstelling veiligheidsventiel
26,5 MPa {270 kg/cm2}

WNLAM00180
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HANTERING VAN MACHINE DIE GEREED IS VOOR DE INSTALLATIE
VAN EEN HULPSTUK (2E LIJN)
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HANTERING VAN MACHINE DIE GEREED IS VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN HULPSTUK (2E LIJN)
VERKLARING VAN DE ONDERDELEN OP MACHINES UITGERUST MET
HULPSTUK (2E LIJN)

RKA69331

(1) Selectieventiel

(2) Proportionele schakelaar 2e hulpstuklijn

SELECTIEVENTIEL
Met het selectieventiel wordt de stroom van de hydrauliekolie
veranderd.

Stand (A)
Bij gebruik van de breker

Stand (B)
Bij gebruik van algemene hulpstukken, zoals een verbrijzelaar

RKA69320

PROPORTIONELE SCHAKELAAR 2E HULPSTUKLIJN
Deze schakelaar wordt gebruikt voor de bediening van hulpstukken die met een lage oliedruk werken.
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Deze schakelaar kan niet geactiveerd worden als de werkmoduskiezer niet op de modus ATT/P of ATT/E is geplaatst.
Het debiet kan aangepast worden aan de werking van de proportionele schakelaar van het 2e hulpstuk.

Activering van het rechterdeel van de schakelaar
De olie stroomt naar de slang van de 2e lijn aan de rechterzijde
van de giek (hydrauliektankzijde).

Activering van het linkerdeel van de schakelaar
De olie stroomt naar de slang van de 2e lijn aan de linkerzijde
van de giek (bestuurdersstoelzijde).

METHODE VOOR AANSLUITEN HYDRAULISCH CIRCUIT (2E LIJN)
k

WAARSCHUWING

•

Draag beschermende uitrusting zoals een veiligheidsbril en handschoenen.

•

Zorg er bij het aansluiten van leidingen altijd voor dat er geen vuil in terechtkomt.

•

Het vervangen van de uitrusting moet worden verricht door twee personen die onderling de te gebruiken woorden en signalen moeten afspreken.

METHODE VOOR AANSLUITEN HYDRAULISCH CIRCUIT
Sluit het hydraulische circuit aan volgens de onderstaande procedure wanneer het hulpstuk wordt aangebracht.
1. Demonteer de bak.
Voor het verwijderen van de bak, zie GEBRUIK “METHODE VOOR VERVANGEN BAK”.
2.

Zet het hulpstuk op de grond en schakel de motor uit.

3.

Draai de startschakelaar in de ON-stand (B).
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HULPSTUKKEN EN OPTIES

Zet de vergrendelingshendel in de VRIJE stand (F).

RKA63210

5.

Duw elke bedieningshendel (werktuigen, rijden) en de
hulpstukbedieningsschakelaar langzaam in elke richting
binnen 15 seconden nadat de motor is afgezet om de inwendige druk uit het hydraulische circuit af te laten.

RKA64020

6.

Zet de vergrendeling op LOCK (Vast) (L).

7.

Zet de startschakelaar in stand OFF (uit) (A).

8.

Open de afdekking (1).
Open de afdekking (1) volledig en zet hem vast met de
steunhendel (2).
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HANTERING VAN MACHINE DIE GEREED IS VOOR DE INSTALLATIE
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Verwijder de dop van olievulpunt (F) langzaam om de inwendige druk af te laten.
Laat de inwendige druk af.

10. Ga na of de hydrauliekolietemperatuur laag is.
11. Draai de hendels (1) in de gesloten stand (haaks op de leidingen).

RKA69060

12. Verwijder de pluggen (A) en (B) van de snelkoppelingen
van de machine en de uitrusting.

RKA45950

13. Verwijder de pluggen (2) aan de uit- en inlaat.
Zorg ervoor dat er geen vuil of modder op de slangbevestiging terechtkomt.
Wanneer een O-ring is beschadigd, moet u deze vervangen door een nieuwe.

14. Sluit de leiding van het hulpstuk die door de fabrikant van
het hulpstuk geleverd is aan.
De verbindingsschroeven hebben de volgende afmetingen.
Rechterzijde van de arm (1) (baklijn) (standaard): 13/16-16
Linkerzijde van de arm (2) (baklijn) (standaard): 13/16-16
Rechterzijde van de arm (3) (1e lijn) (standaard):
1"3/16-12
Linkerzijde van de arm (4) (1e lijn) (standaard): 1"7/16-12

RKA69361

Rechterzijde van de arm (5) (2e lijn) (optioneel): 13/16-16
Linkerzijde van de arm (6) (2e lijn) (optioneel): 13/16-16
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15. Controleer of het selectieventiel in de juiste stand is geplaatst, alvorens de motor te starten.
•

Pos. a: bij gebruik van de breker

•

Pos. b: bij gebruik van algemene hulpstukken, zoals
een verbrijzelaar

16. Laat de lucht uit het hydraulische circuit af met de volgende procedure als de leiding is aangesloten.
OPMERKING
•

Als de fabrikant van het hulpstuk een specifieke
ontluchtingsprocedure heeft voorgeschreven, leef
deze dan na.

•

Als meteen na het starten de motor met hoog toerental draait of een cilinder helemaal wordt uitgeschoven, kan de lucht in de cilinder de zuigerpakking beschadigen.

1)

Start de motor.
Laat de motor na het starten 10 minuten laag stationair draaien en verricht de volgende handelingen.

RKA69320

2)

Laat de motor laag stationair draaien en bedien de
hulpstukbedieningsschakelaar meerdere keren (ongeveer 10 keer) om alle lucht uit het hulpstukcircuit
af te laten.

3)

Zet de motor af, laat de machine 5 minuten rusten en start de werkzaamheden als het ontluchten is
afgerond.
Hierdoor kunnen luchtbellen uit de olie in de hydrauliekolietank ontsnappen.

4)

Controleer op olielekken, en veeg gemorste olie af.

17. Controleer het oliepeil in de hydrauliekolietank.

METHODE VOOR BEDIENEN HULPSTUK (2E LIJN)
METHODE VOOR BEDIENEN BREKER
•

Instelling oliedebiet breker. Voor de methode voor het instellen van het debiet van de breker, zie “INSTELLING BREKER”.

•

Stel het motorvermogen in op 80 %.

•

Ververs de hydraulische olie en vervang het filterelement ervan regelmatiger dan gebruikelijk is.
De kwaliteitsvermindering van de hydrauliekolie bij gebruik van de breker verloopt veel sneller dan bij normale bewerkingen. Controleer daarom het onderhoudsinterval in ONDERHOUD “ONDERHOUDSINTERVAL VOOR HYDRAULISCHE BREKER”.

•

Bij gebruik van de breker leest u de instructiehandleiding die door de fabrikant werd meegeleverd, en gebruikt u de breker op de correcte manier.

1.

Controleer op de machinemonitor of de werkmodus is ingesteld op de de ATT/P- of ATT/E-hulpstukmodus.
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Bedien de proportionele hulpstukschakelaar op de linker
bedieningshendel.

METHODE VOOR BEDIENEN HULPSTUK
•

Instelling oliedebiet hulpstuk. Voor de methode voor het instellen van het debiet van het hulpstuk, zie “INSTELLING HULPSTUK”.

•

Bij gebruik van een algemeen hulpstuk zoals een verbrijzelaar, enz. leest u de instructiehandleiding die
door de fabrikant werd meegeleverd, en gebruikt u het hulpstuk op de correcte manier.

1.

Controleer op de machinemonitor of de werkmodus is ingesteld op de de ATT/P- of ATT/E-hulpstukmodus.

2.

Bedien de proportionele hulpstukschakelaar op de linker
bedieningshendel.
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HULPSTUKKEN EN OPTIES
k

WAARSCHUWING

•

Lees de gebruikshandleiding voor het hulpstuk en de hoofdstukken van deze handleiding betreffende de hulpstukken en opties.

•

Het installeren van hulpstukken of optionele uitrustingen is gerelateerd aan de veiligheidskwestie.
Neem contact op met uw Komatsu-dealer voordat u opties of hulpstukken installeert.

•

Het installeren van hulpstukken of optionele uitrusting zonder vooraf uw Komatsu-dealer te raadplegen, kan niet alleen leiden tot problemen met de veiligheid, het kan ook een ongunstig effect hebben op de werking van de machine en op de levensduur van de uitrusting.

•

Mogelijke persoonlijke letsels, defecten aan producten, ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van niet-toegestane hulpstukken of onderdelen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van
Komatsu.

HULPSTUK INSTALLEREN

k

WAARSCHUWING

Afhankelijk van het type of de combinatie van de werkgereedschappen bestaat het risico dat het gereedschap tegen de cabine of de behuizing van de machine kan stoten.
Wanneer een werkgereedschap voor de eerste maal gebruikt wordt, moet gecontroleerd worden of geen
risico's op interferenties bestaan, en moet het voorzichtig in werking gesteld worden.

Tabel met combinaties van accessoires die geïnstalleerd kunnen worden op de
korte en de lange arm
○: Kan gebruikt worden
OPMERKING
•

Wanneer de lange arm is voorzien, als de graafarm op het machinelichaam zit, interfereert de arm
met het lichaam. Bedien de lange arm voorzichtig.

•

Tijdens de schuine graafwerkzaamheden, wanneer de arm helemaal laag is, interfereert hij met het
onderstel. Stel de arm voorzichtig in werking.

Soorten gebruik
Selecteer een gepast accessoire voor elk gebruik.
Voor algemene graafwerken: Graven of laden van zand, grint, klei, enz.
Voor lichte graafwerken: Graven of laden van droge en losse aarde en zand, modder enz.
Voor ladingen: Laden: laden van droge, losse aarde.
OPMERKINGEN
Voor het graven en laden van harde aarde of zachte steen. Het wordt aanbevolen de grijperbak voor zware werken te gebruiken, die sterker, duurzamer is en bestand is tegen slijtage.

Model

Montagepin
tand

Capaciteit
m3
SAE

Breedte opening
(Behuizing)

Gebruik

Korte arm

Lange arm

mm

Smalle grijperbak

Horizontaal

0,116

400

Smalle graafwerken

○

○

Smalle grijperbak

Horizontaal

0,156

500

Smalle graafwerken

○

○
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Montagepin
tand

Model

Capaciteit
m3
SAE

Breedte opening
(Behuizing)

Gebruik

Korte arm

Lange arm

mm

Grijper

Horizontaal

0,199

600

Algemene
graafwerken

○

○

Grijper

Horizontaal

0,242

700

Algemene
graafwerken

○

○

Grijper voor lichte lasten

Horizontaal

0,287

800

Laden

○

○

Grijper voor lichte lasten

-

-

1500

Schoonmaken
van greppels

○

○

Grijper voor lichte lasten

-

-

1600

Uitgraven van
greppels

○

○

KEUZE VAN DE RUPSBANDEN
Kies de toepasselijke rupsband afhankelijk van de werkomstandigheden.

Keuze van de rups
1.

Controleer de bodem waar de werkzaamheden op zullen worden verricht in de kolom Gebruik in de tabel
Gebruikscategorie en controleer de kolom Categorie.
Categorie op gebruik

Categorie
A

B

Gebruik

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

Verharde
weg

Leef de aanwijzingen van GEBRUIK GEBRUIK VAN RUBBEREN RUPSEN EN WEGRUPSEN voor de bescherming van rubberen rupsen en wegrupsen.

Rotsachtige
ondergrond,
rivierbeddingen

Op ruw terrein met grote hindernissen zoals keien of omgevallen bomen, moet u op lage
snelheid (Lo) rijden.

Normale ondergrond

C

Normale ondergrond
Zacht terrein

2.

Deze rups mag niet worden gebruikt op een ruwe ondergrond met grote obstakels zoals keien of omgevallen bomen.
Rij uitsluitend over een vlakke ondergrond op hoge snelheid (Hi). Rij op een lage snelheid
(Lo) wanneer de machine over een obstakel moet rijden.

Controleer de kolom Indeling in de Lijst met specificaties voor rupsen en selecteer de geschikte rups.
Lijst met specificaties voor rupsen
Specificatie
Standaard

Categorie

450 mm Wegrups

A

Indien aanwezig

450 mm Rubberen rups

A

Indien aanwezig

450 mm drievoudig

B

Indien aanwezig

600 mm drievoudig

C

Voorzorgsmaatregelen voor het selecteren van de rupsband
•

Aangezien werkomstandigheid “C” voor een brede rups bestemd is, is het gebruik ervan beperkt.
Bekijk de voorzorgsmaatregelen voor gebruik en de gebruiksomstandigheid, en gebruik op basis daarvan
een geschikte rupsband.
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•

HULPSTUKKEN EN OPTIES

Wanneer u de schoenbreedte kiest, kiest u de smalst mogelijke schoen om de machine binnen het bereik
te brengen wanneer er geen probleem is met betrekking tot de draagkrachtverdeling en het bodemcontact.
Als bredere schoenen gebruikt worden dan noodzakelijk is, zal de belasting op de schoenen toenemen. Dit
kan problemen zoals het doorbuigen van de schoen, het barsten van de koppeling, beschadiging van de
pen en loszittende schoenbouten veroorzaken.
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AANBEVOLEN WERKZAAMHEDEN MET DE HULPSTUKKEN
Hieronder vindt u de voorzorgsmaatregelen die u moet volgen wanneer u de hydraulische graafmachine bedient
die uitgerust is met een hulpstuk.
OPMERKING
Kies het optimale hulpstukmodel voor de hydraulische graafmachine.
De hulpstukken en modellen die klaar zijn voor installatie, verschillen naargelang de structuur van de
machine. Voor details over het kiezen van hulpstukken of modellen, neemt u contact op met uw Komatsu-dealer.

HYDRAULISCHE BREKER
Toepasselijke werkzaamheden
De volgende werkzaamheden kunnen met de hydraulische breker uitgevoerd worden.
• Rots verbrijzelen
•

Wegenbouw

Dit hulpstuk kan voor heel wat toepassingen gebruikt worden
zoals het opbreken van wegen of slakken, werkzaamheden in
een tunnel, het vermorzelen van rotsen, en breekwerkzaamheden in steengroeven.

Voorzorgsmaatregelen bij breekwerkzaamheden
Houd de beitel loodrecht tegen het contactoppervlak gedrukt
wanneer u breekwerkzaamheden uitvoert.
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Duw de beitel tegen het contactoppervlak zodat het frame ongeveer 5 cm van de grond komt. Laat het niet onnodig van de
grond komen.

Wanneer de beitel niet in het oppervlak dringt of het niet breekt,
terwijl u gedurende 1 minuut onafgebroken op datzelfde oppervlak stoot, wijzigt u het stootpunt en voert u breekwerken uit
door vanaf de rand te schrapen.

De penetratierichting van de beitel wijkt geleidelijk af van de
richting van de breker zelf. Pas de richting aan met de grijpercilinder zodat de gepaste richting aanghouden wordt.

Houd de beitel altijd correct tegen het stootoppervlak gedrukt
zodat hij niet in de lucht wordt geslagen.

Verboden handelingen
Om de levensduur van de machine te verzekeren, en ook om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden veilig
verlopen, mag de machine niet op de volgende manieren gebruikt worden.
Beweeg alle cilinders niet tot het einde van hun slag. Laat steeds ongeveer 5 cm over.
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Gebruik de houder niet om stukken rots in te verzamelen.

Gebruik de zwenkkracht niet om te breken.

Beweeg de beitel niet terwijl u breekwerken uitvoert.

Voer geen breekwerken uit in horizontale of opwaartse richting.

Voer geen werken uit onder water.
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Wrik de grond of de rots niet open terwijl de beitel erin zit.

Voer geen hakwerken uit.

Voer geen werken uit met de grijpercilinderstang volledig uitgestrekt om de machine van de grond te hijsen.

Voer geen breekwerken uit wanneer eender welke cilinder aan
zijn slageinde zit.

Positie van de te smeren hydraulische breker
OPMERKING
Als de breker in een onjuiste stand wordt gesmeerd, wordt er meer vet dan nodig toegevoegd. Als gevolg daarvan zal vuil het hydraulisch circuit binnendringen en kunnen de hydraulische onderdelen beschadigd worden tijdens het werken met de breker. Zorg ervoor dat wanneer u de breker smeert, die in
de juiste stand gehouden wordt.
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Smeer de breker terwijl u hem in de juiste stand houdt, zoals
hieronder afgebeeld.
• Laat de beitel loodrecht op de grond zakken.
•

Plaats het smeerpistool loodrecht op het smeerpunt.

Verkeerde houding

WNLAM00180
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VERVANGINGSONDERDELEN

PERIODIEKE VERVANGING VAN ONDERDELEN MET
VASTE LEVENSCYCLUS
Om de machine langdurig veilig te gebruiken, moet u de veiligheidsonderdelen en de onderdelen die verband
houden met brandpreventie regelmatig vervangen. U vindt een lijst van deze onderdelen in de tabel met onderdelen met vaste levenscyclus.
De materiaalkwaliteit van deze onderdelen kan na verloop van tijd wijzigen en ze zullen heel waarschijnlijk verslijten of beschadigd worden. Het is echter moeilijk om de mate van slijtage of beschadiging te bepalen tijdens
het periodieke onderhoud. Daarom moeten ze, ongeacht hun toestand, na een bepaalde gebruiksduur door
nieuwe worden vervangen. Dit is belangrijk om te verzekeren dat deze onderdelen te allen tijde optimaal presteren.
Als bovendien abnormaliteiten op één van deze onderdelen zouden worden vastgesteld, moet dit door een
nieuw exemplaar worden vervangen, zelfs als de periodieke vervangingstermijn voor de onderdelen nog niet is
verstreken.
Als één van de slangklemmen niet meer voldoet en bijvoorbeeld vervormingen of barsten vertoont, vervangt u
de klemmen samen met de slangen.
Voer de volgende controles ook uit op hydrauliekslangen die niet periodiek moeten worden vervangen. Maak
alle loszittende slangen vast en vervang defecte slangen, indien nodig.
Wanneer u de slangen vervangt, moeten ook de O-ringen, pakkingen en andere gelijkaardige onderdelen vervangen worden.
Laat uw Komatsu-dealer de onderdelen met vaste levenscyclus vervangen.

LIJST ONDERDELEN MET GEDEFINIEERDE LEVENSDUUR
Periodiek te vervangen onderdelen

Nr.
1

Brandstofsysteem

Vervangingstermijn

Brandstofslang
Overloopslang

2

Smeersysteem motor

Filterslang motorolie

3

Werktuig hydraulisch systeem

Toevoerslang hoofdpomp
LS-slang hoofdpomp
Zwenklijnslang
Externe slang werktuig

4

Overig

•

Verbindingsslang giekvoet

•

Giekcilinderslang

•

Verbindingsslang arm

•

Armcilinderslang

•

Bakcilinderslang

•

Rijlijnslang

•

Slang extra hulpstuklijn

•

Bladcilinderslang

•

Giekzwenkcilinderslang

PPC-accumulator
Elke 3 jaar na het in gebruik
nemen of 5 jaar na de productiedatum van de veiligheidsgordel, wat zich het eerst voordoet

Veiligheidsgordel
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ONDERDELEN DIE AAN SLIJTAGE ONDERHEVIG ZIJN
Vervang onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals het filterelement of het luchtfilterelement tijdens het
periodieke onderhoud of voordat ze hun slijtagelimiet bereiken. De onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn,
moeten op de juiste manier vervangen worden teneinde de machine zuiniger te kunnen gebruiken. Gebruik altijd originele Komatsu-onderdelen wanneer u onderdelen vervangt.
Gezien onze voortdurende inspanningen om de kwaliteit van ons product te verbeteren, kan het onderdeelnummer veranderen. Geef uw Komatsu-dealer het serienummer van de machine door en controleer het meest recente onderdeelnummer wanneer u onderdelen bestelt.

LIJST VAN ONDERDELEN DIE AAN SLIJTAGE ONDERHEVIG ZIJN
De onderdelen tussen haakjes moeten gelijktijdig worden vervangen.
Vergrendeling

Onderdeelnr.

Naam stuk

Aant.

Motoroliefilter

YM129150–35153

Patroon

１

Hoofdbrandstoffilter

YM129A00-55800

Patroon

１

Brandstofprefilter

YM129A00-55730

Patroon

1

Ontluchtingselement hydrauliekolietank

421-60-35170

Element

１

Filter voor circulatielucht van airco

22B-979-1740

Filter

1

Filter voor verse lucht van airco

22M-979-2370

Element

1

Hydrauliekoliefilter

22E-60-31211

Element

１

(O-ring)

(1)

Vervangingstermijn

Om de 500 uur

Om de 1000 uur

Zeef hydraulische tank

02892-03138

O-ring

１

Om de 2000 uur

Luchtfilter

600-185-2210

Element

１

-

226-70-11420

Tand

-

-

226-70-11430

Pen

-

226-70-11440

Ring

-

Grijper
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AANBEVOLEN
SMEERMIDDEL

BRANDSTOF,

VERVANGINGSONDERDELEN

KOELVLOEISTOF

EN

OPMERKING
•

Originele olies van Komatsu zijn ontwikkeld om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de bouwmachines en de componenten van Komatsu te behouden.
Om uw machine lange tijd in optimale stand te houden, is het belangrijk dat u de aanwijzingen van
deze bedienings- en onderhoudshandleiding naleeft.

•

De veronachtzaming van deze aanbevelingen kan resulteren in een kortere levensduur of een overmatige slijtage van de motor, de aandrijving, het koelsysteem en/of andere componenten.

•

In de handel verkrijgbare additieven voor smeermiddelen kunnen goed of schadelijk zijn voor de
machine. Komatsu beveelt geen additieven voor smeermiddelen aan die in de handel verkrijgbaar
zijn.

•

Komatsu adviseert het gebruik van originele Komatsu-motorolie voor KDPF. Als voor de KDPF motorolie wordt gebruikt die niet van Komatsu is, dan kan dit leiden tot een korter reinigingsinterval
van de KDPF-filters, een verkeerde invloed hebben op de motor, zoals een afname van de kwaliteit
van de olie met als gevolg een verminderde smering, en het kan storingen veroorzaken, de levensduur van de machine inkorten, de prestaties beperken en het brandstofverbruik vergroten.

•

Gebruik olie die voor de omgevingstemperatuur geschikt is, zoals in de onderstaande tabel wordt
geadviseerd.

•

Wanneer u de machine gebruikt bij een temperatuur van -20 °Cof minder, zijn aparte inrichtingen
vereist. Raadpleeg in dit geval uw Komatsu-dealer.

OPMERKING
De brandstof moet dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte zijn.
De motor van deze machine maakt gebruik van een elektronisch gecontroleerd hogedrukinspuitsysteem en een uitlaatgascontrolesysteem (KDPF) om goede eigenschappen
van het brandstofverbruik en de uitlaatgassen te waarborgen. Aangezien het hogedrukinspuitsysteem hogeprecisieonderdelen en smering vereist, kan de levensduur aanzienlijk afnemen wanneer brandstof met een lage viscositeit en een gering smeervermogen wordt gebruikt. Het gebruik van brandstof met een hoog zwavelgehalte kan, echter, de onderdelen van de motor en de KDPF-katalysator
aantasten en storingen en een afname van de levensduur
en de prestaties veroorzaken.
De ASTM-dieselbrandstof die door Komatsu aanbevolen
wordt, mag 5 %of minder biobrandstof bevatten. De ENdieselbrandstof mag 7 %of minder . Gebruik de brandstof
in de opslag- of brandstoftank van de machine zo spoedig
mogelijk.
Vervang het brandstofvoorfilterelement en de brandstofhoofdfilterpatroon door nieuwe exemplaren wanneer de
dieselbrandstof wordt vervangen door een brandstof waar
biobrandstof in is vermengd.
Het gebruik van metallieke brandstofadditieven is absoluut
verboden.
De metallieke componenten in de additieven worden tijdens de regeneratie van de KDPF niet verbrand en kunnen
abnormale situaties in de nabehandelingsinrichting voor
uitlaatgassen veroorzaken.
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SMEERTABEL
•

In het smeerschema worden symbolen gebruikt om de smeerpunten aan te geven, naast de types van
smeermiddel voor elk smeerinterval.

•

Zelfs als hetzelfde symbool gebruikt wordt in het smeerschema, kan de aanbevolen olie verschillen in functie van de smeerpunten en de omgevingstemperatuur.

Standaardgiek - Smeertabel

De symbolen die in het smeerschema worden gebruikt worden als volgt uitgelegd.
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Symbool

Betekenis van symbool Symbool

Symbool

VERVANGINGSONDERDELEN

Betekenis van symbool Symbool

Lees de Gebruiks- en onderhoudshandleiding

Toevoegen van vet

Verversing van de motorolie

Controleren oliepeil in motorcarter

Hydrauliekolie verversen

Hydrauliekoliepeil controleren

Olie aandrijflijn vervangen

Oliepeil aandrijflijn controleren

Motoroliefilter vervangen

Hydrauliekoliefilter vervangen

Het ontluchtingselement van de hydrauliekolietank vervangen

Brandstoffilter vervangen

2-delige giek - Smeertabel

De symbolen die in het smeerschema worden gebruikt worden als volgt uitgelegd.
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Symbool

AANBEVOLEN BRANDSTOF, KOELVLOEISTOF EN SMEERMIDDEL

Betekenis van symbool Symbool

Symbool

Betekenis van symbool Symbool

Lees de Gebruiks- en onderhoudshandleiding

Toevoegen van vet

Verversing van de motorolie

Controleren oliepeil in motorcarter

Hydrauliekolie verversen

Hydrauliekoliepeil controleren

Olie aandrijflijn vervangen

Oliepeil aandrijflijn controleren

Motoroliefilter vervangen

Hydrauliekoliefilter vervangen

Het ontluchtingselement van de hydrauliekolietank vervangen

Brandstoffilter vervangen

GEBRUIK VAN BRANDSTOF, KOELVLOEISTOF EN SMEERMIDDELEN DIE
AANGEPAST ZIJN AAN DE OMGEVINGSTEMPERATUUR
Buiten-temperatuur
Vloeistoftype

Bak-

Max

EOS5W30-LA
(KES Dieselmotorolie)

-25

35

EOS5W40-LA
(KES Dieselmotorolie)

-25

40

EO10W30-LA
(KES Dieselmotorolie)

-20

40

EO15W40-LA
(KES Dieselmotorolie)

-15

50

TO30 (KES)

-30

50

Hydrauliekolie

HO46-HM (KES)

-20

50

Olie aandrijflijn

TO10 (KES)

-20

50

Hyper grease (Opmerking 3)

G2-TE (KES)

-20

50

Lithium EP grease

G2-LI (KES)

-20

50

-30

50

-30

20

-10

50

Gespecificeerde
inhoud

Bijvulcapaciteit :

ℓ

ℓ

9,0

9,0

Carter
Motorolie voor KDPF (olieverversingsinter val 500 uur)
(Opmerking 1)
Huis van de eindaandrijving
Olie aandrijflijn (Opmerking
2)
Behuizing
zwenkinrichting

Vetnippel

°C
Min

Motorolie voor KDPF gebruikt in koud weer (olieverversingsinter val 250 uur)
(Opmerking 1)

Hydraulisch systeem

Aanbevolen vloeistoffen
van Komatsu

Koelsysteem

Aminevrije motorkoelvloeistof
AF-NAC (KES)
(AF-NAC) (Opmerking 4)

Brandstoftank

Gasolie

EN 590

KES: Komatsu Engineering Standard

Carter
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Gespecificeerde
inhoud

Bijvulcapaciteit :

ℓ

ℓ

Huis van de eindaandrijving (alle rechts en links)

1,1

1,1

Behuizing zwenkinrichting

2,6

2,6

Hydraulisch systeem

130

65

Koelsysteem

12,0

-

Brandstoftank

110

-

OPMERKINGEN
De gespecificeerde hoeveelheid is de totale hoeveelheid aan vloeistof, inclusief de vloeistof in de tank en de
leidingen. De bijvulhoeveelheid is de hoeveelheid vloeistof die nodig is om het systeem te vullen tijdens inspecties en onderhoud.
Opmerking 1: De kwaliteit van de KDPF-motorolie voor koude zones verslechtert gemakkelijker dan die voor
normale zones (vervanging om de 500 uren). Vervang daarom de olie en het filterpatroon om de 250 uur. Om
de onderhoudsinterval van de monitor van de machine te veranderen, raadpleeg if Komatsu-dealer.
Opmerking 2: de olie van de aandrijflijn heeft andere kenmerken dan motorolie. Zorg ervoor dat u de aanbevolen oliën gebruikt.
Opmerking 3: Wit hypervet (G2-TE) biedt sterke prestaties.
Wanneer het smeervermogen van het vet moet worden verbeterd om het piepen van pennen en bussen te vermijden, is G2-TE aanbevolen.
Opmerking 4: Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC)
1. Het koelmiddel heeft de belangrijke functie van het voorkomen van roest en het voorkomen van bevriezing.
Zelfs in de regio's waar geen sprake is van bevriezing, is het gebruik van koelvloeistof van essentieel belang.
De machines van Komatsu worden geleverd met aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC).
Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) heeft uitstekende anticorrosie-, antivries- en koeleigenschappen
en kan continu worden gebruikt gedurende twee jaar of 4000 uur.
Aminevrije motorkoelvloeistof (AF-NAC) wordt sterk aanbevolen, wanneer hij beschikbaar is.
2. De volgende tabel geeft het gehalte aan Non-Amine Koelvloeistof (AF-NAC).
Dichtheidstabel koelvloeistof
Min. omgevingstemperatuur
Dichtheid ( %)

°C

-10 of
meer

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

30

36

41

46

50

54

58

61

64

De geleverde Non-Amine Koelvloeistof (AF-NAC) is reeds verdund.
Vul de tank in dit geval met reeds verdunde vloeistof. (Verdun aminevrij motorkoelmiddel nooit met gewoon
water.)

AANBEVOLEN MERKEN EN KWALITEIT VOOR ANDERE PRODUCTEN
DAN DE ORIGINELE KOMATSU-OLIËN
Wanneer u in de handel beschikbare oliën gebruikt die geen originele Komatsu-oliën zijn, neemt u contact op
met uw Komatsu-dealer.
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2-delige giek............................................................6-8

A
Aanbevolen brandstof, koelvloeistof en smeermiddel..
.........................................................................7-4
Aanbevolen gebruik van rubberen en roadliners
schoenen..................................................... 3-166
Aanbevolen merken en kwaliteit voor andere producten dan de originele Komatsu-oliën................. 7-8
Aanbevolen toepassingen...................................3-146
Aanbevolen werkzaamheden met de hulpstukken.......
.......................................................................6-35
Accessoire - Installatie.......................................... 6-32
Accessoire - Instelling........................................... 3-45
Accessoire - Verwijderen / Installeren...................6-15
Accessoire - Werking............................................ 6-21
Accu.................................................................... 3-180
Accu - Elektrolytpeil controleren als dit vanaf de zijkant niet mogelijk is....................................... 4-24
Accu - Elektrolytpeil controleren vanaf zijkant...... 4-24
Accu - Installeren................................................ 3-188
Accu - Verwijderen.............................................. 3-188
Accumulator - Controle functie..............................4-73
Accumulator voor controlecircuit - Vervangen...... 4-78
Accumulator voor regelcircuit - Controle / Vrijgave
stikstofgasdruk...............................................4-72
Accuscheidingsschakelaar....................................3-82
Actie bij brand....................................................... 2-17
Actieniveauweergave............................................3-14
Acties bij het zonder brandstof vallen................. 3-184
Afdekking vergrendeling zwenking....................... 3-72
Afgetapte olie en gebruikte filter controleren.......... 4-2
Afscherming - Openen........................................ 3-156
Afscherming - Vergrendelen............................... 3-157
Afsluitbare kleppen............................................. 3-153
Afvoernippel - Controle / Vervanging.................... 4-19
Aircocompressorriem - Controleren / spanning afstellen.................................................................. 4-51
Airconditioning - Controle / Instandhouding.......... 4-39
Airconditioning - Hendel......................................3-161
Airconditioning - Stoppen....................................3-164
Airconditioning - Werking.................................... 3-163
Algemeen hulpstuk zoals een verbrijzelaar enz. - Bedienen............................................................ 6-24
Algemeen hulpstuk zoals verbrijzelaar, enz. - Controlepunten bij gebruik........................................6-23
Algemeen overzicht................................................ 3-2
Algemene voorzorgsmaatregelen voor bediening en
onderhoud......................................................2-15
Alleen bevoegd personeel.................................... 2-38
Als machinemonitor een waarschuwingsweergave
toont.............................................................3-194
Alternator en startmotor - Controle....................... 4-77

Andere storingen.................................................3-191
Andere uitrusting...................................................3-74
Andere uitrustingsnaam.......................................... 3-7
Asbak.................................................................... 3-79
Axiale speling bak - Afstellen................................ 4-37

B
Bak - Vervangen................................................. 3-149
Basisfuncties van de machinemotor....................... 3-8
Batterij - Hanteren.................................................2-42
Batterij - Verwijderen / Installeren....................... 3-187
Batterij-elektrolyt - Controleer het peil...................4-23
Bedieningselementen en instrumenten.................3-97
Bedieningsgeschiedenis....................................... 3-36
Bedieningsgeschiedenis - Controleren................. 3-36
Bedieningshendel werkuitrusting.......................... 3-73
Bedieningshendels en pedalen.............................3-68
Bedieningspedaal 2-delige giek......................3-73,6-8
Bedieningspedaal zwenking giek..........................3-72
Bedrijfsurenteller / Klok......................................... 3-28
Bedrijfsurenteller controleren.................................. 4-2
Bedrijfswijze - Gebruik........................................ 3-136
Bedrijfswijze - Weergave...................................... 3-23
Behuizing eindaandrijving - Controle oliepeil / Olie
toevoegen...................................................... 4-50
Behuizing zwenkinrichting - Olie verversen.......... 4-65
Benaming machine-uitrusting................................. 3-2
Benaming uitrusting machinemonitor......................3-5
Benamingen besturingen en meters....................... 3-4
Bericht - Antwoord................................................ 3-60
Bericht - Lezen......................................................3-59
Berichtendisplay....................................................3-25
Berichtenweergave............................................... 3-58
Bescherming tegen vallende, rondvliegende of binnendringende voorwerpen............................. 2-21
Bestuurderscabine deur - Openen......................3-158
Bestuurderscabine deur - Vergrendelen............. 3-159
Bestuurderscabinedeur - Openen/sluiten........... 3-158
Bestuurdersstoel - Instellen................................ 3-108
Binnenzijde van de bestuurderscabine................. 2-16
Bout stalen rups – Controleren op loszitten/aanhalen.
.......................................................................4-27
Bout wegrups – Controleren op loszitten/aanhalen.....
.......................................................................4-27
Bovenste voorruit cabine - Openen...................... 3-74
Bovenste voorruit cabine -Sluiten......................... 3-75
Brandpreventie......................................................2-17
Brandstof.................................................................4-6
Brandstof - Peil controleren / bijvullen...... 3-105,3-106
Brandstof en smeermiddelen.............................. 3-180
Brandstof en smeermiddelen aangepast aan de buitentemperatuur................................................ 4-4
Brandstof, koelvloeistof en smeermiddelen volgens
omgevingstemperatuur - Gebruik.................... 7-7
Brandstofhoofdfilterpatroon - Vervangen.............. 4-56
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Brandstofinspuitsysteem - Controleren/reinigen... 4-77
BRANDSTOFKRING - Ontluchten......................3-184
Brandstofmeter..................................................... 3-28
Brandstoftank - Water en sediment aftappen........3-98
Brandstofverbruiksmeter - Weergave instellen..... 3-39
Brandstofvoorfilterelement - Reinigen...................4-25
Brandstofvoorfilterelement - Vervangen................4-54
Breekhamer - Instelling......................................... 3-43
Breker - Bedienen................................................. 6-22
Breker - Controlepunten bij gebruik...................... 6-21
Buitenste element luchtfilter - Reinigen................ 4-14
Bij het hanteren van de accu en de gasveer.........2-45
Bij problemen........................................................ 2-16

ECO-meter............................................................3-29
ECO-meter - Doelwaarde brandstofverbruik instellen..
.......................................................................3-42
Een geschikte locatie kiezen voor inspectie en onderhoud...............................................................2-38
Eindaandrijvinghuis - Olie verversen.................... 4-67
Elektrische bedrading - Controle.........................3-104
Elektrische componenten -Handgreep....................4-8
Elektrolytpeil - Controle wanneer de aanwijzer kan
worden gebruikt............................................. 4-25
Elektromagnetische interferentie.......................... 2-20

C

F

Cabinedeurgreep.................................................. 3-78
Cabinevloer - Reinigen......................................... 4-41
Carter zwenkinrichting - Controleren oliepeil / Olie bijvullen............................................................. 4-47
Claxon - Controle................................................ 3-108
Commandohendel van de schraapbak................. 3-71
Componenten 2-delige giek.................................... 6-8
Conformiteitsverklaring......................................... 1-14
Controle- en onderhoudspunten........................... 4-39
Controledisplay..................................................... 3-22
Controleer en bevestig de condities van de werkplaats............................................................. 2-23
Controlelamp deactiveren regeneratie nabehandelingsinrichtingen............................................. 3-26
Controlelamp regeneratie nabehandelingsinrichtingen
.......................................................................3-26
Controlelampje automatische toerentalbegrenzing......
.......................................................................3-23
Controlelampje vergrendelingshendel.................. 3-26
Controlelampje voorgloeiing................................. 3-23
Controlemethode voor het starten........................ 3-98
Controles en aanpassingen voor het starten van de
motor..............................................................3-97
Controles en instellingen voor motor starten........ 2-25
Controles na inspectie en onderhoud..................... 4-3
Controles voor het starten............................ 2-27,4-46

Fenomenen die geen defect zijn.........................3-185
Fenomenen en acties voor chassis.................... 3-192
Fenomenen en handelingen voor het elektrische systeem.............................................................3-191
Filter........................................................................ 4-8
Filter verse lucht/hercirculatielucht airco - Reiniging....
.......................................................................4-60
Filterelement hydrauliekolie - Vervangen..............4-64
Functie automatische toerentalbegrenzing........... 3-31
Functieschakelaars............................................... 3-31
Functieschakelaars en begeleidingspictogrammen.....
.......................................................................3-30

D
De grijper met haak hanteren............................... 6-13
De inspectieluiken vergrendelen.............................4-3
De machine begrijpen........................................... 2-15
De schakelaar voor acculoskoppeling in de off-stand
zetten............................................................. 2-41
De veer van de spanwielgeleider niet losmaken...2-45
Display lijst actuele onregelmatigheden................3-16
Displayinstellingen - Wijzigen............................... 3-39
Draag goed zittende kledij en beschermende uitrusting................................................................. 2-15
Drankhouder......................................................... 3-79
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Garantie van rubberen en roadliner schoenen... 3-166
Gasveer - Controleren.......................................... 4-42
Gebruik steeds schone ruitensproeiervloeistof....... 4-2
Gebruik van de snelkoppeling.................................6-6
Gebruikersmenu................................................... 3-34
Geen personen op hulpstukken............................ 2-19
Gefluoreerde broeikasgassen...............................1-12
Geluid......................................................................1-5
Gepast gereedschap gebruiken............................2-41
Gereedschapskisten............................................. 3-81
Geschiedenis brandstofverbruik - Controleren..... 3-37
Gids om de trilniveaus op de machine te reduceren....
.........................................................................1-6
GPS-synchronisatie - Instellen..............................3-54
Graafwerken....................................................... 3-146
Graven van sloten...............................................3-147

H
Hamer nooduitgang.............................................. 3-77
Handgrepen en tree gebruiken bij het betreden of
verlaten van de machine................................2-18
Handmatige stationaire regeneratie - Bedienen... 3-88
Heffen met een hefinrichting................................. 2-35
Hendel voor omschakeling FRISSE/RECIRC lucht.....
.....................................................................3-162
Hendels voor verplaatsing.................................... 3-71
Hogedrukslangen en -leidingen`- Hanteren.......... 2-44
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Hoogspanningskabels vermijden.......................... 2-23
Houd de machine proper...................................... 2-16
Hulpstuk - Verwijderen.......................................... 6-15
Hulpstuk (2e lijn) - Bedienen.................................6-30
Hulpstukken en opties...........................................6-32
Hydrauliektank - Oliepeil controleren / olie bijvullen.....
.....................................................................3-100
Hydraulisch circuit - Inwendige druk vrijgeven......4-75
Hydraulisch circuit - Ontluchten...................... 4-3,4-43
Hydraulisch circuit (2e lijn) - Aansluiten................ 6-27
Hydraulisch reservoir - Olie verversen / zeef reinigen.
.......................................................................4-69
Hydraulisch systeem - Opwarmen...................... 3-120
Hydraulische breker.............................................. 6-35
Hydraulische componenten - Gebruik.....................4-9
Hijsen van personeel verboden............................ 2-19
Hijswerkzaamheden met behulp van grijper met haak
.......................................................................2-35

Laterale graafwerken.......................................... 3-147
Lees de bedienings- en onderhoudshandleiding grondig door............................................................6-2
Lees deze gebruiksaanwijzing................................ 1-2
Let op voor asbeststof...........................................2-25
Linkervoorspiegels - Afstellen..............................3-111
Linksom draaien - Handeling.............................. 3-132
Locatie motornummerplaat................................... 1-11
Locatie productidentificatienummer (PIN)/typeplaatje
machine..........................................................1-11
Locatie van de veiligheidslabels............................. 2-3
Luchtfilter - Controle / Reiniging / Vervanging.......4-14
Luchtfilter - Controleren........................................ 4-14
Luchtfilterelement - Vervangen............................. 4-17
Lijst met waarschuwingslampen........................... 3-15
Lijst onderdelen met gedefinieerde levensduur...........
.................................................................4-77,7-2
Lijst van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn...
.........................................................................7-3

I
Indien vereist.........................................................4-14
Informatie over werken bij koud weer................. 3-180
Inhoud van de veiligheidslabels.............................. 2-4
Inleiding...................................................................1-8
Instellen timer automatisch stoppen van laag stationair draaien....................................................3-48
Instelling oliedebiet breker.................................... 6-22
Instelling oliedebiet van algemeen hulpstuk zoals verbrijzelaar, enz.................................................6-24
Instelmethode..................................................... 3-108
Instructies voor het lassen...................................... 4-2

K
Kalender - Instellen............................................... 3-54
KDPF - Reinigen................................................... 4-78
Keuze van de rupsen............................................ 6-33
Keuzeschakelaar rijsnelheid................................. 3-64
Keuzeschakelaar van luchtstroom...................... 3-162
Klok - Instellen...................................................... 3-53
Koelmiddel en water voor verdunning.....................4-6
Koelsysteem - Binnenzijde reinigen......................4-19
Koelvloeistof........................................................3-180
Koelvloeistof - Peil controleren / Bijvullen........... 3-102
Koelvloeistoftemperatuurmeter............................. 3-27
Komatsu roetfilter (KDPF) - Gebruik..................... 3-84
KOMTRAX............................................................ 3-95
Koudemiddel (gas) voor airconditioner - Peil controleren..................................................................4-40
KOWA uitvoeren (Komatsu Oil Wear Analysis - olieanalyse)........................................................... 4-7
Krukhuisontluchter - Controle............................... 4-68

L
Laadwerkzaamheden..........................................3-147
Laat geen voorwerpen in de machine vallen.......... 4-2
Lampschakelaar ...................................................3-63

M
Machine - Achteruit rijden................................... 3-128
Machine - Bedienen wanneer de werkmodus niet in
ATT/P of ATT/E voor hulpstuk staat...............6-23
Machine - Bedienen wanneer werkmodus niet in brekermodus staat.............................................. 6-21
Machine - Controle belendende zone................... 3-97
Machine - De richting tijdens de stilstand wijzigen.......
.....................................................................3-130
Machine - Hijsen................................................. 3-178
Machine - Inlopen nieuwe machine.....................3-118
Machine - Laden................................................. 3-173
Machine - Lossen................................................3-176
Machine - Modder verwijderen............................3-145
Machine - Ontsnappen wanneer de rupsband aan
een kant is vastgelopen............................... 3-145
Machine - Ontsnappen wanneer de rupsbanden aan
beide kanten zijn vastgelopen..................... 3-146
Machine - Parkeren.............................................3-151
Machine - Start (Vooruit en achteruit rijden) / Stop......
.....................................................................3-125
Machine - Stop....................................................3-129
Machine - Stuur (Van richting veranderen)......... 3-130
Machine - Van richting veranderen tijdens rechtdoor
rijden............................................................ 3-131
Machine - Vastzetten.......................................... 3-175
Machine - Vooruit rijden...................................... 3-126
Machine - Zwenken.............................................3-132
Machine gereed voor de installatie van een hulpstuk
(2e lijn) - Hantering........................................ 6-26
Machine inspecteren.............................................2-15
Machine klaar voor de installatie van een hulpstuk......
.......................................................................6-14
Machine starten na een langdurige stilstand...... 3-182
Machine-instellingen............................................. 3-43
Machinemonitor - Basiswerking wanneer de motor
stilgelegd wordt in een normale situatie...........3-9
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Machinemonitor - Basiswerking wanneer een probleem optreedt terwijl machine in werking is. 3-12
Machinemonitor - Bedienen bij starten van de motor
onder normale omstandigheden...................... 3-8
Machinemonitor - Bediening wanneer de motor gestart wordt in een abnormale situatie.............3-10
Machinemonitor - Gebruiken bij het starten van de
motor wanneer de secundaire schakelaar voor
motorstop AAN staat........................................3-9
Meng geen verschillende oliesoorten..................... 4-3
Meterdisplay..........................................................3-27
Methode voor ophijsen van voorwerpen met hijsmiddel................................................................ 3-148
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Verboden te graven in een hoek zonder de tanden te
gebruiken..................................................... 3-139
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Voor een goede zichtbaarheid zorgen.................. 2-24
Voorbereiding voor langdurige opslag................ 3-182
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Voorzorgen voor de werf.......................................2-23
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Werkuitrusting - Bediening..................................3-133
Werkuitrusting - Smeren....................................... 4-46
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Werk met de dieplepel........................................ 3-146
Werken bij koud weer......................................... 3-180
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