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Inleiding
1 Inleiding

1.1 Instructies voor de gebruiksaanwijzing

U vindt de gebruiksaanwijzing in de daarvoor bedoelde bewaarbox aan de rechterkant van 
de onderwagen.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies, hoe u uw voertuig veilig, deskundig 
en economisch bedient. De lijst is niet alleen bestemd voor nieuw op te leiden bedienings-
personeel resp. personeel dat bijgeschoold moet worden, maar is tevens een naslagwerk 
voor ervaren bedieners. De gebruiksaanwijzing helpt om gevaren te vermijden en repara-
tiekosten en uitvaltijden te verminderen. Verder verhoogt het de betrouwbaarheid en ver-
lengt het de levensduur van het voertuig. Daarom moet de gebruiksaanwijzing steeds 
in het voertuig beschikbaar zijn.

De veiligheid van de bestuurder en van derden hangt in grote mate af van een veilige 
bediening van het voertuig. Lees daarom eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door 
vóór de eerste rit. Door de gebruiksaanwijzing kunt u zich sneller met het voertuig ver-
trouwd maken en het zo veiliger en efficiënter inzetten.

In het bijzonder het hoofdstuk Veiligheidsaanwijzingen in acht nemen.
Principieel geldt:

Bedachtzaam en voorzichtig werken is de beste bescherming tegen ongevallen!

De veiligheid van de machine en de goede uitrusting van de machine zijn niet alleen 
afhankelijk van uw kunnen, maar ook van de verzorging en het onderhoud van het voer-
tuig. Daarom is het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden absoluut nood-
zakelijk. Grotere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten altijd door hiertoe 
opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd. Bij reparaties dient u ervoor te zorgen dat uit-
sluitend originele onderdelen worden gebruikt. U hebt dan de garantie dat de veiligheid 
van de machine, de inzetbaarheid en de waarde van uw voertuig behouden blijven.

Voor verdere vragen over het voertuig of de gebruiksaanwijzing staat uw Wacker Neuson-
verkooppartner altijd voor u klaar.

Afkortingen/symbolen 

• Verwijzing naar een opsomming

• Onderverdeling van een opsomming/handeling. De geadviseerde volgorde moet 
daarbij worden aangehouden.

☞Aanduiding voor een handeling die moet worden uitgevoerd

➥Beschrijving van de gevolgen van een handeling

z. afb. = zonder afbeelding 

"opt." = optie

De afkorting "opt." staat bij bedieningselementen of overige voertuiggroepen, die naar 
keuze zijn ingebouwd.

Geeft voor een betere oriëntatie de rijrichting in schetsen of grafieken aan.
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Inleiding
1.2 Overzicht voertuig DT15 met draaikipper en driekantskipper (opt.)

 1 Kipper
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 3 Motorkap

 4 Rijaandrijving

 5 Hijsogen/sjorogen

 6 Onderstel

 7 Ketting

 8 Beschermbeugel
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Inleiding
1.3 Overzicht van het voertuig DT15 met frontkipper (opt.) hoge kipper (opt.)

 1 Kipper
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Inleiding
1.4 Overzicht van het voertuig DT15 met betonmolen (opt.)
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Inleiding
1.5 Korte beschrijving

Het voertuig type DT15 is een zelfrijdende werkmachine.
In andere landen moeten de nationale voorschriften in acht genomen worden.
De belangrijkste componenten van het voertuig zijn:

• Beschermbeugel

• Draaikipper

• Driekantskipper (opt.)

• Frontkipper (opt.)

• Hoge kipper (opt.)

• Betonmolen (opt.)

• Watergekoelde driecilinder-dieselmotor

• Stabiel staalplaatframe

1.6 Voorschriften

Eisen aan de bestuurder

Grondwerkmachines mogen enkel door personen zelfstandig worden gebruikt of onder-
houden, die

• de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt,

• lichamelijk en geestelijk geschikt zijn,

• opgeleid zijn voor het rijden met en onderhouden van grondwerkmachines en hun 
bekwaamheid tegenover de aannemer hebben bewezen en

• waarvan kan worden verwacht, dat ze de aan hen toegewezen taken betrouwbaar 
zullen vervullen.

Ze moeten door de aannemer voor het rijden met en onderhouden van de grondwerkma-
chine zijn aangewezen.

In andere landen moeten de nationale voorschriften in acht genomen worden.
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Inleiding
1.7 EG-conformiteitsverklaring voor voertuigen met CE-aanduiding op het typeplaatje

EG-conformiteitsverklaring
Volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG, Appendix II A

Fabrikant
Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstraße 7
A-4063 Hörsching

Product
Voertuigomschrijving: Compact Dumper
Voertuigtype: DT15
Chassisnummer: ______________
Vermogen: 15 kW
Gemeten geluidsvermogensniveau: 100 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: 101 dB (A)

Conformiteitsbeoordelingsmethode
Gemeld instantie conform richtlijn 2006/42/EG, Bijlage XI:
Fachausschüsse Bau und Tiefbau 
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT
Landsberger Straße 309
D80687 München
EU-identificatienummer 0515

Gemelde instantie conform richtlijn 2000/14/EG, Bijlage VI:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D80686 München

Richtlijnen en normen 
Hiermee verklaren wij dat dit product met de betreffende bepalingen en eisen van de volgende richtlijnen en normen overeen-
komt:
2004/108/EG, 2000/14/EG, 97/68/EG, EN ISO 12100;
EN 474-1 (uitgezonderd 5.5.8.1), EN 474-6, ISO 3471

BedrijfsleiderVerantwoordelijk voor de documentatie 
Hörsching, 
Plaats, datum 
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1.8 Conformiteitsverklaring voor voertuigen zonder CE-aanduiding op het typeplaatje

Conformiteitsverklaring

Fabrikant
Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstraße 7
A-4063 Hörsching

Product
Voertuigomschrijving: Compact Dumper
Voertuigtype: DT15
Chassisnummer: ______________
Vermogen: 15 kW
Gemeten geluidsvermogensniveau: 100 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: 101 dB (A)

Richtlijnen en normen 
Hiermee verklaren wij dat dit product met de betreffende bepalingen en eisen van de volgende richtlijnen en normen overeen-
komt:
2004/108/EG, 2000/14/EG, 97/68/EG, EN ISO 12100;
EN 474-1 (uitgezonderd 5.5.8.1), EN 474-6, ISO 3471

BedrijfsleiderVerantwoordelijk voor de documentatie 
Hörsching, 
Plaats, datum 
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1.9 Typeplaatjes en toestelnummers

Afb. 1: Positie van het typeplaatje

Afb. 2: Typeplaatje

COMPACT DUMPER

Serienummer

Het serienummer bevindt zich op het typeplaatje.

Het typeplaatje bevindt zich op de stoelhouder.

Gegevens op het typeplaatje (voorbeeld):

Machineomschrijving: COMPACT DUMPER 
Model: (Voertuigtype) ---------------
Model year: (Bouwjaar) ---------------
CEE no. (EEG-nr.) ---------------
Output: (Vermogen) ---------------
Serial no.: (Chassisnummer) ---------------
Max. payload: (Max. nuttige last) ---------------
GWR: (Totaalgewicht) ---------------
Operating weight: (Bedrijfsgewicht) ---------------
Front GAWR: (Toegestane asbelasting voor) ---------------
Transport weight: (Transportgewicht) ---------------
Rear GAWR: (Toegestane asbelasting achter) ---------------
Versie: (Type/uitvoering) ---------------
Overige gegevens – zie hoofdstuk 6 Technische gegevens op pagina 6-1

Afb. 3: Serienummer motor

Serienummer motor

Het typeaanduidingsplaatje (pijl) bevindt zich op het klepdeksel van de motor.
1-8 BA DT15 nl - Editie 1.0 * * dt15b110.fm



Inleiding
1.10 Borden en symbolen

XX
XX

P
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Inleiding
Hieronder worden alleen de borden en symbolen genoemd die niet zonder meer te begrij-
pen zijn, geen tekst bevatten en ook niet in de volgende hoofdstukken worden toegelicht.

Afb. 4: Bordje hijsogen

Betekenis

Aan de hijsogen wordt het voertuig opgetild

– zie hoofdstuk  Voertuig met kraan verladen op pagina 3-29

Aangebracht

Op het frame bij de hijsogen voor en achter

Afb. 5: Bord voor het vastsjorren van de aanslagpunten

Betekenis

Geeft de sjorpunten van het voertuig voor het transport aan. 
– zie hoofdstuk  Voertuig vastsjorren op pagina 3-31

Aangebracht

op het frame bij de verankeringspunten voor en achter

Afb. 6: Bord over de geluidsemissie

XX

Betekenis

Informatie over het geluidsniveau, dat door het voertuig wordt geproduceerd.

LWa = geluidsniveau

Overige gegevens – zie hoofdstuk 6.10 Geluidsmeting op pagina 6-3

Aangebracht

Schermplaat op het regelpaneel

Afb. 7: Bord met de geluidsdruk

XX

Betekenis

Weergave van het geluidsdrukpeil bij het oor van de bediener.

LPa = geluidsdrukpeil

Overige gegevens – zie hoofdstuk 6.10 Geluidsmeting op pagina 6-3

Aangebracht

Schermplaat op het regelpaneel

Afb. 8: Gevarenbord

Betekenis

Algemene waarschuwing voor gevaren

Dit symbool waarschuwt de personen die zich in de buurt van de machine bevinden voor 
een algemeen gevaar.

Aangebracht

aan de zijkant links en rechts op de onderwagen

Afb. 9: CE-aanduiding

Betekenis

De CE-aanduiding geeft aan dat het voertuig voldoet aan de voorwaarden gesteld in de 
machinerichtlijn en dat de conformiteit wordt verklaard. Het voertuig voldoet dus aan alle 
gezondheids- en veiligheidseisen van de machinerichtlijn.

Aangebracht

op het typeplaatje

Afb. 10: Diesel

Betekenis

Enkel diesel tanken!

Aangebracht

Schermplaat op het regelpaneel
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Afb. 11: Hydraulische olie

Betekenis

Er bevindt zich hydraulische olie in de tank.– zie hoofdstuk  Hydraulische olie bijvullen op 
pagina 5-17

Aangebracht

op de afdekplaat van de vulopening van de tank voor hydraulische olie

Afb. 12: Filter in de tank

Betekenis

Olieaanzuigfilter in de tank voor hydraulische olie.

Aangebracht

op de afdekplaat van de vulopening van de tank voor hydraulische olie

Afb. 13: Controlepunt oliedruk

Betekenis

Geeft het controlepunt voor oliedruk van de oliedynamische installatie van het onderstel 
aan.

Aangebracht

op de afdekplaat van de pompen

Afb. 14: Bedieningshandleiding lezen

Betekenis

Voor het gebruik van de machine dient u de gebruiksaanwijzing te lezen.

Aangebracht

Schermplaat op het regelpaneel

Afb. 15: Veiligheidsgordelplicht

Betekenis

Veiligheidsgordelplicht.

Afb. 16: Veiligheidssteun

Aangebracht

Schermplaat op het regelpaneel

Betekenis

Voor werkzaamheden onder de kipper een veiligheidssteun gebruiken.

– zie hoofdstuk  Onderhoudssteun op pagina 5-2

Aangebracht

Voorste plaat van de onderwagen

Afb. 17: Snijgevaar

Betekenis

Algemene waarschuwing voor gevaren

Dit symbool waarschuwt personen in de nabijheid van de machine voor algemeen snijge-
vaar in verband met het voertuig.

Afb. 18: Accuhoofdschakelaar

Aangebracht

naast de kipper

Betekenis

Accu hoofdschakelaar– zie hoofdstuk  Accuhoofdschakelaar op pagina 3-23

Aangebracht

Schermplaat op het regelpaneel
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Afb. 19: Hete oppervlakken

Betekenis

Hete oppervlakken niet aanraken, onderdelen eerst laten afkoelen.

Afb. 20: Gevaar van de ventilatordraaiing

Aangebracht

op de plaat van de onderwagen onder de motorkap

Betekenis

Gevaar door roterende ventilator! Voor het openen van de motorkap moet de motor wor-
den afgezet. Bij lopende motor niet in de ventilator grijpen.

Afb. 21: Afzetten van de motor

Aangebracht

op de koeler onder de motorkap

Betekenis

Verbrandingsgevaar en gevaar door draaiende ventilator! Voor het openen van de motor-
kap moet de motor worden afgezet.

Afb. 22: Sluiten motorkap

Aangebracht

Op de motorkap

Betekenis

Voor het bedienen van het onderstel steeds erop letten dat de veiligheidssplitpen 
geplaatst is. gevaar voor ongevallen!– zie hoofdstuk  Motorkap op pagina 3-27

Afb. 23: Hoofdschakelaar van de hulphydraulica

Aangebracht

Op de motorkap

Betekenis

Hoofdschakelaar voor het in- en uitschakelen van de hulphydraulica – zie hoofdstuk  
Hulphydraulica (opt.) op pagina 3-41

Afb. 24: Regeling van de kettingspanning

Aangebracht

op de afdekplaat naast de hulphydraulica

Betekenis

Gevaar door onderdelen onder veerdruk! Voor werkzaamheden aan de kettingspanner 
beslist de gebruiksaanwijzing lezen– zie hoofdstuk  Spannen van de ketting op 
pagina 5-20

Afb. 25: Centrale sticker

Aangebracht

rechts en links van het frame

Betekenis

Deze sticker verklaart de bedieningselementen van het voertuig

– zie hoofdstuk 3.1 Overzicht regelpaneel (draaikipper, driekantskipper, frontkipper) op 
pagina 3-1

Aangebracht

op het regelpaneel

Afb. 26: Gashendel

Betekenis

Weergave van de gashendel.– zie hoofdstuk 3.6 Overzicht gashendel op pagina 3-4

Aangebracht

op het regelpaneel
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Afb. 27: Blokkering van de bedieningshendel

Betekenis

Wijst op de blokkeerinrichting van de bedieningshendel.

Aangebracht

op het regelpaneel

Afb. 28: Handrem

P
Betekenis

Geeft het bedieningselement voor het inschakelen van de handrem aan. – zie hoofdstuk  
Mechanische rem op pagina 3-14

Aangebracht

op het regelpaneel

Afb. 29: Gehoorbescherming

Betekenis

Draag altijd gehoorbescherming omdat het voertuig een open bedieningsplaats heeft.

Aangebracht

op het regelpaneel
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Veiligheidsvoorschriften
2 Veiligheidsvoorschriften

2.1 Aanduiding van waarschuwingen

Belangrijke aanduidingen, die de veiligheid van bedienend personeel en voertuig aan-
gaan, zijn in de gebruiksaanwijzing als volgt benoemd en door tekens geaccentueerd:

Gevaar!

Bij aanwijzingen die moeten worden opgevolgd om gevaar voor lijf en leven 
van het bedienend personeel of andere mensen te voorkomen.

☞Maatregelen ter voorkoming van gevaar

Attentie!

Bij aanwijzingen die moeten worden opgevolgd om gevaar voor het voertuig te 
voorkomen.

☞Maatregelen ter voorkoming van gevaar voor het voertuig

Aanwijzing!

Bij aanwijzingen die het mogelijk maken het voertuig effectiever en economischer 
te gebruiken.

Milieu!

Bij aanwijzingen die moeten worden opgevolgd om gevaar voor het milieu te voorkomen. 
Het milieu loopt geen gevaar als gevaarlijke stoffen (bijv. afgewerkte olie) op een deskun-
dige manier gebruikt en verwerkt worden. 

2.2 Garantie

Aanspraken op garantie kunnen alleen op uw Wacker Neuson-verkooppartner worden 
verhaald.
Verder dienen de aanwijzingen van de gebruikshandleiding in acht te worden genomen.

2.3 Verwerking

Alle bij het voertuig voorkomende bedrijfsmiddelen zijn bij de inzameling en verwerking 
onderhevig aan speciale voorschriften. De verschillende materialen evenals bedrijfs- en 
hulpstoffen gescheiden en milieuvriendelijk afvoeren!
De verwerking mag uitsluitend worden uitgevoerd door een Wacker Neuson-verkooppart-
ner. Verder dienen de overeenkomstige nationale bepalingen voor de afvalverwijdering in 
acht te worden genomen!

Milieu!

Schade aan het milieu dient voorkomen te worden! Olie en afval dat olie bevat 
niet lozen in de grond resp. in water!
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2.4 Gebruik volgens de voorschriften en uitsluiting van aansprakelijkheid

• Het voertuig wordt conform de voorschriften gebruikt:

• Voor het verzetten van grond, grind, grof grind en puin

• Ieder ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften. De firma Wacker Neuson 
is niet aansprakelijk voor schade die daaruit volgt en het risico valt volledig ten laste 
van de gebruiker.
Tot het reguliere gebruik hoort ook het aanhouden van de aanwijzingen in de 
gebruiksaanwijzing en de naleving van de onderhouds- en reparatievoorwaarden.

• Het eigenhandig aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig en het gebruiken van 
reserveonderdelen, toebehoren, werktuigen en speciale uitrustingen die niet door de 
firma Wacker Neuson zijn gecontroleerd en goedgekeurd, kunnen de veiligheid van het 
voertuig negatief beïnvloeden. Voor schade die hieruit voortkomt, kan de firma Wacker 
Neuson niet aansprakelijk worden gesteld.

• De firma Wacker Neuson Linz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verwondingen 
en/of materiële schade, die door het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, 
van de gebruiksaanwijzing of door schending van de zorgvuldigheidsplicht bij:

• De omgang met

• Bediening

• Het onderhoud van

• Reparaties van het voertuig ontstaan, ook wanneer niet specifiek gewezen wordt op 
deze zorgvuldigheidsplichten in de veiligheidsinstructies, bedienings- en onder-
houdshandleidingen (voertuig/motor).

• Lees de handleiding vóór de inbedrijfstelling, het onderhoud of reparatiewerkzaam-
heden aan het voertuig door. Volg beslist alle veiligheidsinstructies op! 

• Het voertuig mag niet worden gebruikt voor transport op de openbare weg
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2.5 Algemene gedragsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften

Organisatorische maatregelen

• Het voertuig is uitgerust met de allernieuwste techniek en gebouwd volgens de erkende 
veiligheidstechnische regels. Toch kan er bij het gebruik gevaar voor leven en goed 
van de gebruiker of derden resp. schade aan het voertuig of andere voorwerpen 
ontstaan

• Het voertuig alleen in technisch onberispelijke toestand evenals conform de 
voorschriften, met besef voor veiligheid en gevaar onder inachtneming van de 
gebruiksaanwijzing gebruiken! Met name storingen die van invloed kunnen zijn op de 
veiligheid dient u onmiddellijk te verhelpen (laten verhelpen)!
Basisregel:
Voor iedere ingebruikneming dient te worden gecontroleerd of het voertuig verkeers-
veilig en bedrijfsveilig is!

• Bedachtzaam en voorzichtig werken is de beste bescherming tegen ongevallen!

• De gebruiksaanwijzing moet permanent beschikbaar zijn op de plaats waar het voertuig 
wordt gebruikt en dient in de hiervoor bestemde opbergplaats te worden bewaard.
Een onvolledige of niet leesbare gebruiksaanwijzing moet direct volledig gemaakt 
worden of worden vervangen.

• Aanvullend op de gebruiksaanwijzing dienen wettelijke, algemeen geldende en overige 
bindende regelingen ter voorkoming van ongelukken en ter bescherming van het milieu 
in acht genomen te worden en te worden onderwezen.
Dergelijke plichten kunnen ook b.v. het gebruik van gevaarlijke stoffen of het ter 
beschikking stellen/dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting of verkeersrechte-
lijke regelingen betreffen

• Voor een betere organisatie van het werk, de arbeidsprocessen of het personeel moet 
de gebruiksaanwijzing met de passende instructies, inclusief toezicht- en meldings-
plichten aangevuld worden

• De met activiteiten aan de machine opgedragen personeel moet voor aanvang van het 
werk de gebruiksaanwijzing en vooral het hoofdstuk Veiligheidsinstructies, gelezen en 
begrepen hebben. Dit geldt in het bijzonder voor personen die slechts af en toe aan de 
machine werken, b.v. voor het instellen of het onderhouden

• De gebruiker/eigenaar moet minstens door occasionele controles controleren of het 
bedienings-/onderhoudspersoneel tijdens het werk rekening houdt met de veiligheid en 
met mogelijke gevaren en bovendien de gebruiksaanwijzing in acht neemt.

• De gebruiker/eigenaar is verplicht het voertuig altijd alleen in onberispelijke toestand te 
gebruiken en voor zover nodig of door voorschriften vereist, het bedienings- en onder-
houdspersoneel te wijzen op het dragen van veiligheidskleding (bijv. veiligheids-
schoenen, helm).

• Bij wijzigingen aan het voertuig die de veiligheid betreffen of bij wijziging van het 
remgedrag dient het voertuig onmiddellijk te worden stilgezet en dienen de storingen te 
worden gemeld aan de verantwoordelijke instantie/persoon.
Beschadigingen of storingen die van invloed zijn op het voertuig moeten onmiddellijk 
worden verholpen (laten verhelpen)

• Geen veranderingen, aan- of verbouwingen aan het voertuig en de bovenbouw (bv. 
bestuurdersplaats, laadplateau, enz.) ervan, alsmede aan de werktuigen uitvoeren, die 
de veiligheid zouden kunnen verminderen, zonder toestemming van de firma Wacker 
Neuson! Dit geldt ook voor het monteren en het instellen van veiligheidsinrichtingen- en 
kleppen alsook voor het lassen aan dragende onderdelen

• Reserveonderdelen moeten voldoen aan de vastgelegde technische eisen van de firma 
Wacker Neuson. Dit is bij originele onderdelen altijd het geval

• Vervang hydraulische slangleidingen na de aangegeven of na een passende tijd, ook 
wanneer er geen gebreken zichtbaar zijn die van invloed kunnen zijn op de veiligheid
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• Bij werkzaamheden aan of met het voertuig dient u sieraden zoals ringen, horloges, 
armbanden etc. af te doen. Bovendien mag lang haar niet los worden gedragen en mag 
kleding niet loshangen zoals bijv. open jassen, dassen of halsdoeken.
Er bestaat gevaar voor verwondingen door te blijven hangen of ingetrokken te worden! 

• Houd het voertuig schoon. U verlaagt hierdoor: 

• het brandgevaar, bijv. door in olie gedrenkte doeken die blijven liggen

• het gevaar op verwondingen, bijv. door vervuilde treden, alsook

• het gevaar voor ongevallen, bijv. door vuile bedieningselementen

• Neem alle veiligheids-, waarschuwings- en aanwijzingsborden op het voertuig in acht

• Voorgeschreven of in de gebruiksaanwijzing aangegeven termijnen voor herhalende 
controles/inspecties en onderhoudswerkzaamheden aanhouden! 

• Om inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren is een 
geschikte werkplaatsuitrusting in elk geval noodzakelijk

Personeelkeuze en -kwalificatie, fundamentele plichten

• Werkzaamheden aan/met het voertuig mogen uitsluitend door betrouwbaar personeel 
worden uitgevoerd. Laat geen onbevoegde personen met het voertuig rijden of werken! 
Houd de wettelijke minimumleeftijd aan! 

• De machine mag uitsluitend door behoorlijk opgeleid of vakkundig personeel gebruikt 
worden. De competenties van het personeel voor de bediening, montage, onderhoud 
en reparatie van het voertuig moeten eenduidig vastgelegd worden!

• Geef de bestuurder van de machine instructies over zijn verantwoordelijkheden – ook 
met het oog op de bepalingen van het wegverkeersreglement . Geef hem de 
mogelijkheid instructies van derden te negeren als die in strijd zijn met de veiligheids-
voorschriften.

• Laat personeel dat wordt geschoold, in opleiding is of bezig is met een algemene 
opleiding, uitsluitend onder voortdurend toezicht van een ervaren persoon met het 
voertuig werken! 

• Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting, aan het onderstel, aan het remsysteem 
of aan de stuurinrichting mogen uitsluitend door hiertoe opgeleid vakpersoneel worden 
uitgevoerd. 
Aan de hydraulische inrichting van het voertuig mag uitsluitend personeel werken dat 
speciale kennis en ervaring heeft op het gebied van hydraulica! 

• Zet de gevarenzone af wanneer het niet mogelijk is de veiligheidsafstand in acht te 
nemen.
Stop met de werkzaamheden als personen de gevarenzone ondanks waarschuwingen 
niet verlaten! Het is verboden zich in de gevarenzone op te houden!

Gevarenzone:

De gevarenzone is de zone waarin personen gevaar lopen door de bewegingen van:
• het voertuig
• de werktuigen
• extra werktuigen of
• laadgoed
• Hierbij hoort ook het gebied waar naar beneden vallende lading, een losrakend 

werktuig of weggeslingerde onderdelen terecht kunnen komen.
De gevarenzone wordt 0,5 groter wanneer het voertuig zich in de onmiddellijke 
nabijheid bevindt van: 

• bouwconstructies
• steigers of
• andere vaststaande componenten
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2.6 Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik

Normaal gebruik
• Doe niets waardoor de veiligheid kan worden beïnvloed! 

• Alvorens met de werkzaamheden te beginnen moet u eerst vertrouwd raken met het 
werkterrein. Tot de werkomgeving horen b.v. obstakels op het werkterrein en op straat. 
Controleer bovendien het draagvermogen van de ondergrond en of de werkplek 
voldoende is afgeschermd van openbare wegen

• Neem maatregelen om ervoor te zorgen dat het voertuig alleen wordt gebruikt wanneer 
het veilig is en goed werkt!
Het voertuig enkel gebruiken als alle veiligheidsinrichtingen en inrichtingen die relevant 
zijn voor de veiligheid, b.v. losmaakbare veiligheidsinrichtingen, geluiddemping, afzuig-
inrichtingen enz. voorhanden zijn en goed functioneren! 

• Controleer het voertuig ten minste één keer per dag/ploeg op zichtbare beschadigingen 
en gebreken! Opgetreden veranderingen (met inbegrip van gewijzigde prestaties) 
onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke instantie/persoon! Voertuig indien nodig 
meteen uitzetten en beveiligen! 

• Bij functiestoringen voertuig onmiddellijk uitzetten en beveiligen! Storingen onmiddellijk 
laten verhelpen! 

• Start en bedien het voertuig uitsluitend vanaf de bestuurdersstoel! 

• Conform gebruiksaanwijzing in- en uitschakelprocessen uitvoeren en controleaandui-
dingen in acht nemen! 

• Voor ingebruikneming (inschakelen / in werking stellen) van het voertuig/werktuig zich 
ervan vergewissen dat niemand hierdoor in gevaar kan komen! 

• Voordat met rijden wordt begonnen, ook na werkonderbrekingen, controleren, of alle 
bedieningshendels werken!

• Voor het verplaatsen van het voertuig steeds het veilige onderbrengen/bevestiging van 
de accessoires controleren! 

• Bij het rijden op de openbare weg, plaatsen in het kader van bouwterreinen, de 
geldende verkeerswettelijke voorschriften in achten en evt. het voertuig van te voren in 
een onberispelijke toestand brengen!

• Bij slecht zicht resp. duisternis de werkomgeving van het voertuig goed verlichten!

• Is dit niet in voldoende mate mogelijk, werk stopzetten!

• Omdat het voertuig geen akoestische waarschuwing afgeeft direct stoppen resp. werk 
onderbreken, als wordt vermoed dat iemand het werkgebied van het voertuig nadert!

• Het omhoog tillen, het laten zakken en het meenemen van personen is verboden!

• De aanbouw van een hoogwerker of werkplatform is verboden!

• Let bij het rijden door onderdoorgangen, over bruggen, door tunnels of onder boven-
grondse leidingen etc. altijd op voldoende afstand! 

• Houd altijd voldoende afstand tot de rand van bouwputten en bermen! 

• Let bij werkzaamheden in gebouwen/afgesloten ruimtes op de

• doorrijhoogte 

• breedte van de ingangen en

• maximale belasting van de bodem

• Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte: vergiftigingsgevaar! 

• Werkwijzen die de stabiliteit van het voertuig negatief beïnvloeden zijn verboden! 

• Zorg er bij werkzaamheden op hellingen voor dat het voertuig zo mogelijk bergop of bergaf 
rijdt. Wanneer niet kan worden vermeden dat het voertuig in dwarsrichting rijdt, dient u 
rekening te houden met de maximaal toegestane hoek van het voertuig! Werkuitrustingen 
daarbij steeds vlakbij de grond dragen! Dit geldt ook voor het bergafwaarts rijden! Tijdens 
het rijden in dwarsrichting moet de lading zich altijd aan de kant van de berg bevinden
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• Is de bak minder dan halfvol geladen, moet achteruit op de resp. vooruit van de helling 
worden gereden.

• Is de bak meer dan halfvol geladen, moet vooruit op resp. achteruit van de helling 
worden gereden.

• Op de helling de rijsnelheid steeds aanpassen aan de omstandigheden! Nooit op, maar 
altijd vóór de helling naar de lagere versnelling schakelen! 

• Omdat de machine niet over FOPS-bescherming beschikt, mag deze niet gebruikt 
worden in gebieden met gevaar voor omlaagvallende voorwerpen!

• Bij het verlaten van de bestuurdersstoel het voertuig beveiligen tegen onbedoeld 
wegrollen en gebruik door onbevoegden!
Werktuigen op de grond neerzetten.

• Controleer alvorens met het werk te beginnen of 

• Alle veiligheidsinrichtingen volgens de voorschriften zijn gemonteerd en goed functio-
neren.

• Vóór het starten of vóór het begin van het werk moet u:

• let op dat u voldoende zicht heeft (achteruitkijkspiegel niet vergeten!)

• Zitpositie juist instellen,
bestuurdersstoel nooit tijdens het rijden of het werken verplaatsen!

• Altijd de veiligheidsgordel omdoen.

• Directe omgeving controleren (kinderen!)

• De bestuurder is op het werkterrein aansprakelijk voor letsel of schade die aan 
derden wordt toegebracht! 

• Wees voorzichtig bij het gebruik van brandstof. Er bestaat verhoogd brandgevaar!

• Zorg ervoor dat de brandstof niet in aanraking komt met hete onderdelen!
Vul nooit brandstof bij in de buurt van open vuur of ontvlambare vonken. Schakel het 
voertuig voor het tanken uit en rook niet!

• Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden is verboden.

• Klim nooit op een rijdend voertuig en spring er niet af! 

• Aan de besturingshendels moet men eerst gewend raken. De rijsnelheid moet worden 
aangepast aan de bekwaamheid en de omgevingsverhoudingen.
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Gebruik van hefinrichting
Definitie:
Als gebruik van hefinrichtingen wordt het heffen, transporteren en lozen van lasten met 
behulp van een aanslagmiddel (bijv. touw, ketting) omschreven, waarbij voor het aanslaan 
en lozen van de last de hulp van personen benodigd wordt. Hiertoe behoren b.v. het tillen 
en neerlaten van buizen, schachtringen of containers. 

• De hefwerktuigbelasting is verboden!

Aanhanger
• Het aanhangen en trekken van vreemde voertuigen is verboden!

Transport
• Alleen conform handleiding verladen en transporteren! 

• Enkel gepaste transportmiddelen met voldoende draagcapaciteit/laadvermogen 
gebruiken! 

• Voertuig op transportmiddel betrouwbaar borgen! Gebruik geschikte bevestigings-
punten

• Bij opnieuw in gebruik nemen alleen conform gebruiksaanwijzing te werk gaan! 

Temperatuurbereiken
Het voertuig mag gebruikt worden bij een maximale temperatuur van +45 °C en een mini-
male temperatuur van -15 °C; indien het voertuig in andere temperatuurbereiken gebruikt 
moet worden (bijv. bij tropisch klimaat enz.), dan dient de Wacker Neuson-verkooppartner 
gecontacteerd te worden. 
Bij het parkeren van de machine, alle onderhouds- en controlewerkzaamheden uitvoeren 
en de machine daarna in een droge ruimte bij kamertemperatuur (ca. +15°C) parkeren. 
Deze temperatuurbereiken moeten worden aangehouden om de levensduur van het voer-
tuig niet nadelig te beïnvloeden.
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2.7 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoudswerkzaamheden

• Doe niets waardoor de veiligheid kan worden beïnvloed! 

• Voer de in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven instel-, onderhouds- en inspectie-
werkzaamheden uit en houd de termijnen hiervoor aan. Let ook op de informatie over 
het vervangen van onderdelen/delen van de uitrusting! 
Deze werkzaamheden mag alleen vakpersoneel uitvoeren. 

• Het voertuig mag niet door onbevoegde personen onderhouden, verzorgd of getest worden.

• Bedienend personeel / bestuurder inlichten voordat begonnen wordt met de bijzondere 
en onderhoudswerkzaamheden! Stel een hoofdverantwoordelijke aan! 

• Bij alle werkzaamheden, die de werking, het ombouwen of het instellen van het 
voertuig en diens veiligheidsbepaalde inrichtingen aangaan, evenals bij inspecties, 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen de in- en uitschakelprocedures 
volgens de gebruiksaanwijzing te worden uitgevoerd en de aanwijzingen voor de 
reparatiewerkzaamheden in acht genomen te worden.

• Zet de ruimte waarin onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd indien nodig af! 

• Vóór het uitvoeren van onderhouds-, service- en reparatiewerkzaamheden, brengt u 
een waarschuwingsbord zoals bijvoorbeeld "Machine wordt gerepareerd, niet starten" 
op het contactslot of op de bedieningselementen aan.
Trek de contactsleutel uit het contact! 

• Voer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uit, wanneer

• Voertuig op een vlakke en stevige ondergrond is neergezet.

• de schakelhendel voor de rijrichting in de neutrale stand staat.

• de handrem is aangetrokken.

• Alle hydraulisch beweegbare werktuigen op de grond zijn neergezet.

• de motor is afgezet.

• de contactsleutel uit het contact is getrokken en

• voertuig tegen wegrollen is beveiligd.

• Onderhoudssteun monteren – zie hoofdstuk  Onderhoudssteun op pagina 5-2

• Wanneer onderhouds- of reparatiewerkzaamheden absoluut moeten worden uitge-
voerd terwijl de motor draait:

• Alleen met z´n tweeën werken.

• Beide personen moeten bevoegd zijn om het voertuig te bedienen.

• Eén persoon moet op de bestuurdersstoel plaatsnemen en de andere persoon in de 
gaten houden.

• Volg de speciale veiligheidsvoorschriften in de betreffende werkinstructies op.

• Afstand houden van alle roterende en zich bewegende delen als ventilatorvleugels, 
V-snaaraandrijvingen, ventilators enz.

• Voordat u iets aan het voertuig monteert, moet u controleren of alle beweegbare onder-
delen niet kunnen wegrollen en zich niet kunnen bewegen.

• Afzonderlijke onderdelen en grotere componenten dienen als ze worden vervangen, 
zorgvuldig aan hefinrichtingen te worden bevestigd en te worden vastgezet, zodat ze 
geen gevaar kunnen vormen. 
Gebruik alleen geschikte hefinrichtingen en montage-inrichtingen die zich in een 
technisch perfecte staat bevinden en over voldoende draagcapaciteit beschikken! 
Ga niet onder opgetilde lasten staan en werk hier ook niet onder! 

• Laat het bevestigen van lasten en het instrueren van kraanbestuurders uitsluitend over 
aan ervaren personeel!
De instructeur moet zich in het gezichtsveld van de kraanbestuurder ophouden of met 
hem kunnen spreken.
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• Bij montagewerkzaamheden boven de lichaamshoogte daarvoor bestemde of andere 
veilige opstaphulpen en werkplatforms gebruiken.
Gebruik onderdelen van het voertuig of werktuigen niet als opstapje!
Maak bij onderhoudswerkzaamheden op grote hoogte gebruik van beveiligingen tegen 
vallen!
Houd alle handgrepen, trappen, hekken, platformen en steigers en ladders vrij van vuil, 
sneeuw en ijs! 

• Reinig het voertuig en met name aansluitingen en schroefverbindingen van olie, 
brandstof en reinigingsmiddelen alvorens met de onderhouds-/reparatiewerkzaam-
heden te beginnen!
Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!
Gebruik pluisvrije schoonmaakdoekjes! 

• Dek alle openingen waarin om veiligheidsredenen geen water/stoom/reinigingsmiddel 
mag binnendringen af of plak ze dicht, voordat u het voertuig met water of een stoom-
spuit (hogedrukspuit) of andere reinigingsmiddelen schoonmaakt. Dit geldt met name 
voor de elektrische installatie.

• Na het reinigen moeten de afdekkingen/plakkers helemaal worden verwijderd! 

• Controleer na het reinigen alle brandstof-, motorolie-, hydraulische olieleidingen op 
lekkages, schuurplekken en beschadigingen!
Verhelp geconstateerde gebreken onmiddellijk! 

• Haal schroefverbindingen die bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn losge-
draaid, weer aan! 

• Wanneer het bij montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig is om 
veiligheidsinrichtingen te demonteren, dan moeten die onmiddellijk na de werkzaam-
heden weer gemonteerd en gecontroleerd worden

• Zorg ervoor dat bedrijfs- en hulpstoffen alsook onderdelen die worden vervangen, veilig 
en milieuvriendelijk worden verwerkt! 

• De werktuigen mogen niet worden gebruikt om personen op te tillen! 

• Bij werkzaamheden aan onderdelen van het voertuig waarbij gevaar voor lijf en leven 
(snijden, kneuzingen) bestaat, dienen deze onderdelen altijd eerst stabiel te worden 
vergrendeld/gestut, voordat u met de werkzaamheden aan deze onderdelen begint

• Voer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onder een omhoog gebracht voertuig, 
werktuig of extra werktuig alleen uit als het veilig en stabiel is gestut (hydraulische 
cilinder, krik etc. alleen zijn niet voldoende om omhoog gebrachte voertuigen/
werktuigen vast te zetten).

• Raak tijdens het bedrijf en enige tijd daarna geen hete onderdelen zoals het motorblok 
en het uitlaatsysteem aan – gevaar voor brandwonden! 

• Wanneer u hard op bevestigingsbouten slaat, kunnen deze wegschieten of breken 
Kans op verwondingen! 

• Gebruik geen startbrandstof (startpiloot)! Dit geldt met name wanneer u tegelijkertijd 
gebruik maakt van de gloeibougie (voorverwarming inlaatlucht) Kans op explosies! 

• Wees voorzichtig bij werkzaamheden aan het brandstofsysteem – verhoogd brand-
gevaar! 
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2.8 Aanwijzingen over bijzondere gevaren

Elektrische energie

• Gebruik alleen originele zekeringen met de voorgeschreven stroomsterkte!
Schakel het voertuig bij storingen aan de elektrische installatie onmiddellijk uit en 
verhelp de storing! 

• Houd met het voertuig voldoende afstand van bovengrondse elektrische leidingen! Bij 
werkzaamheden in de buurt van bovengrondse elektrische leidingen mag de uitrusting/
het werktuig niet in de buurt van de leidingen komen. Levensgevaar! Informeer u over 
de aan te houden veiligheidsafstanden! 

• Na het aanraken van leidingen onder spanning

• Voertuig niet verlaten.

• Voertuig uit de gevarenzone rijden.

• Waarschuw omstanders niet in de buurt van het voertuig te komen en het voertuig 
niet aan te raken.

• Zorgen voor het uitschakelen van de spanning.

• Voertuig pas verlaten, wanneer de aangeraakte/beschadigde leiding zeker niet meer 
onder spanning staat!

• Werkzaamheden aan de elektrische onderdelen mogen uitsluitend door hiertoe 
opgeleide vakmensen worden uitgevoerd in overeenstemming met de elektrotech-
nische regels

• De elektrische onderdelen van het voertuig moeten regelmatig worden geïnspecteerd/
gecontroleerd. Gebreken zoals losse verbindingen of beschadigde kabels moeten 
onmiddellijk worden verholpen

• Let op de bedrijfsspanning van het voertuig/werktuig! 

• Neem bij werkzaamheden aan de elektrische installatie of bij laswerkzaamheden altijd 
de aardingsstrip van de accu! 

• Het starten met startkabels kan bij ondeskundige uitvoering gevaarlijk zijn. Veiligheids-
aanwijzingen van de accu in acht nemen! 

Gas, stof, stoom, rook

• Het voertuig alleen in voldoende geventileerde ruimten laten werken! Voordat u in een 
gesloten ruimte de verbrandingsmotor start of een verwarming inschakelt die op 
brandstof werkt, moet u controleren of deze ruimte voldoende is geventileerd!
Volg de geldende voorschriften op! 

• Las-, brand- en slijpwerkzaamheden aan het voertuig alleen verrichten, wanneer dit 
nadrukkelijk is toegestaan. Er kan bijv. brand- en explosiegevaar bestaan! 

• Reinig het voertuig en de omgeving voor het lassen, solderen en slijpen van stof en 
brandbare stoffen en zorg voor voldoende ventilatie Kans op explosies!

Hydraulisch systeem

• De werkzaamheden aan het hydraulisch systeem mogen alleen door personen met 
betreffende kennis op het gebied van het hydraulisch systeem worden uitgevoerd! 

• Controleer alle leidingen, slangen en schroefverbindingen regelmatig op lekkages en 
zichtbare beschadigingen! Beschadigingen en lekkages moeten onmiddellijk worden 
verholpen! Wegspattende olie kan verwondingen en brand veroorzaken

• Systeemgedeelten die geopend moeten worden evenals drukleidingen (hydraulica) 
voor begin van de revisie- resp. reparatiewerkzaamheden overeenkomstig de gebruiks-
aanwijzing / componentenbeschrijving drukloos maken! 
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• Hydraulische- en persluchtleidingen deskundig aanleggen en monteren! Aansluitingen 
niet verwisselen! Koppelstukken, lengte en kwaliteit van de slangleidingen moeten 
voldoen aan de voorschriften.

Geluid

• De geluidsisolerende inrichtingen van het voertuig moeten tijdens het bedrijf in werking zijn.

• Zorg zo nodig voor een gehoorbescherming! 

Olie, vet en andere chemische substanties

• Bij het gebruik van olie, vet en andere chemische substanties (bijv. accuzuur — 
zwavelzuur) moeten de veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden die voor het 
product gelden (veiligheidsgegevensblad)! 

• Wees voorzichtig bij het gebruik van hete bedrijfs- en hulpstoffen. Kans op brand-
wonden! 

Accu

• Bij hantering van de accu moeten de bijzondere voorschriften inzake veiligheid en het 
voorkomen van ongevallen in acht genomen worden. Accu's bevatten zwavelzuur – 
bijtend! 

• Met name bij het opladen en bij het normale gebruik van accu's komt er in de cellen 
een zuurstof-/waterstofmengsel tot stand. Explosiegevaar! 

• Bij bevroren accu of onvoldoende vloeistof niet met de 
startkabel starten; de accu kan barsten of exploderen.

☞Onmiddellijk als gevaarlijk afval afvoeren

Kettingen

• Herstellingswerkzaamheden aan de ketting mogen enkel door vakpersoneel of erkende 
vakwerkplaatsen worden uitgevoerd! 

• Beschadigde kettingen verminderen de bedrijfszekerheid van het voertuig. Controleer 
daarom regelmatig de kettingen op

• scheuren, sneden of andere beschadigingen

• Controleer de kettingspanning regelmatig. 
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3 Bediening

De beschrijving van de bedieningselementen bevat informatie over de werking en de 
bediening van de afzonderlijke controle-indicaties en bedieningselementen.

Het in de overzichtstabel aangegeven paginanummer verwijst naar de beschrijving van het 
overeenkomstige bedieningselement.

De aanduiding van de bedieningselementen met combinaties van getallen of van getallen 
met letters, zoals b.v. 40/18 of 40/A, betekent: 
Afbeelding nr. 40/bedieningselement nr. 18 in afbeelding nr. 40 positie A

Wanneer de afbeelding links naast de tekst staat, komt het nummer van de afbeelding te 
vervallen.

3.1 Overzicht regelpaneel (draaikipper, driekantskipper, frontkipper)

 10 Instrumentenpaneel .................................................................................................................................................................................. 3-3
 11 Bestuurdersstoel....................................................................................................................................................................................  3-25
 12 Rijhendel links......................................................................................................................................................................................... 3-13
 13 Rijhendel rechts ......................................................................................................................................................................................3-13
 14 Gashendel ................................................................................................................................................................................................ 3-4
 15 Motorkap................................................................................................................................................................................................. 3-27
 16 Bediening van de stortbak ...................................................................................................................................................................... 3-18
 17 Draaien van de kipper / bediening van de automatische laadinstallatie (opt.)........................................................................................ 3-18
 18 Gloeistartinstallatie ................................................................................................................................................................................... 3-3
 19 Schakelaar langzaam rijden of snel rijden ..............................................................................................................................................3-13
 20 Claxon

 21 Accuhoofdschakelaar ............................................................................................................................................................................. 3-23
 22 Handrem................................................................................................................................................................................................... 3-4
 23 Zekeringkast ............................................................................................................................................................................................. 6-9
 24 Verstelling van de rugleuning .................................................................................................................................................................3-25
 25 Stoelveringsinstelling ..............................................................................................................................................................................3-25
 26 Stoelverstelling in lengterichting ............................................................................................................................................................. 3-25
 27 Afsluiting motorkap

 28 Blokkeerinrichting van de bedieningshendel

1114 161713 1521 1020

22

23

24

25

18

19

26

27

12 28

Pos. Omschrijving meer informatie op pagina
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3.2 Overzicht regelpaneel (hoge kipper)

 29 Bediening van de stortbak ...................................................................................................................................................................... 3-21
 30 Bediening van de automatische laadinstallatie (opt.) ............................................................................................................................. 3-22
 31 Opheffen van de kipper .......................................................................................................................................................................... 3-21

2930 31

3.3 Overzicht regelpaneel (betonmolen)

 32 Uitkiepen van de betonmolen ................................................................................................................................................................. 3-22
 33 Bediening van de automatische laadinstallatie (opt.) ............................................................................................................................. 3-22
 34 Draaien van de betonmolen ................................................................................................................................................................... 3-22
 35 Regeling draaisnelheid betonmolen 3-22

3233 3435

Pos. Omschrijving meer informatie op pagina

Pos. Omschrijving meer informatie op pagina
3-2 BA DT15 nl - Editie 1.0 * * dt15b320.fm



Bediening
3.4 Overzicht instrumentenpaneel

 36 Geen functie

 37 Controlelampje (geel) - dieseltankdisplay................................................................................................................................................. 3-4
 38 Controlelampje (geel) – koudstartinrichting .............................................................................................................................................. 3-4
 39 Controlelampje (rood) - koelwatertemperatuur ......................................................................................................................................... 3-4
 40 Controlelampje (rood) - laadfunctie .......................................................................................................................................................... 3-5
 41 Controlelampje (rood) –  motoroliedruk .................................................................................................................................................... 3-5
 42 Controlelampje (rood) - luchtfilter vervuild ................................................................................................................................................ 3-5
 43 Controlelampje (geel) - oliefilter vervuild .................................................................................................................................................. 3-5
 44 Geen functie

 45 Indicatie brandstofpeil

 46 Bedrijfsurenteller....................................................................................................................................................................................... 3-5

44

43

46

41

37

38

36

40

39 42

45

3.5 Overzicht gloeistartschakelaar

1
0 2

3

Afb. 30: Gloeistartinstallatie

18

Stand

0 Contactsleutel in contact steken 
of hieruit trekken geen

1 AAN/rijstand
Alle functies zijn ingeschakeld

➥Controlelampjes lichten op

2 Motor voorgloeien (10 - 15 s)
➥ tot het controlelampje voor 

voorgloeien uitgaat 38

3 Motor starten

➥Startmotor wordt gebruikt

➥Controlelampjes moeten 
uitgaan

Pos. Omschrijving meer informatie op pagina

Functie Stroomverbruikers
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3.6 Overzicht gashendel

Afb. 31: Toerentalregeling

14 +

-
De gashendel regelt het toerental als volgt:

• Het toerental kan traploos via de gashendel 14 geregeld worden 

☞Gashendel achteruit:

➥Toerental stijgt

☞Gashendel vooruit:

➥Toerental daalt

Aanwijzing!

Het toerental bij gebruik van de machine altijd op maximaal zetten!

22 Handrem

Door dit bedieningselement wordt de handrem van de machine in- resp. uitgeschakeld.

37 Brandstofdisplay

Bij het oplichten moet er direct getankt worden. Het brandstofsysteem moet ontlucht wor-
den als het leeggelopen is.

38 Controlelampje - koudstartinrichting

Licht op als de sleutel in de gloeistartschakelaar zich in stand 2 bevindt.

Lucht in de verbrandingsruimte van de motor wordt gedurende deze tijd met een gloeibou-
gie voorverwarmd.

Controlelampje gaat uit bij voldoende voorverwarming (10-15 s)

39 Controlelampje watertemperatuur

Gevaar!

Open nooit de koeler bij een warme motor en ook geen koelvloeistof aflaten, 
omdat het koelsysteem in dit geval onder hoge druk staat. 
Hierbij bestaat

gevaar voor verbranding!

Brandt het controlelampje bij draaiende motor:

☞Dieselmotor laten afkoelen; kort laten lopen,

☞Motor afzetten en minstens 10 minuten wachten 

☞Veiligheidshandschoenen en beschermende kleding dragen

☞Afsluitdop draaien en druk laten ontsnappen

☞Koelinstallatie controleren.

Als het controlelampje bij draaiende motor brandt, wijst dit op oververhitting van het water 
in het koelcircuit of op een storing van de koelinstallatie.
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40 Controlelampje – laadfunctie

Attentie!

Brandt het controlelampje bij draaiende motor:

☞Motor onmiddellijk afzetten

☞Oorzaak door een geautoriseerde werkplaats laten verhelpen.

Een brandend controlelampje bij draaiende motor duidt op een defect aan de generator of 
een defect in de laadstroombaan van de generator. De accu wordt niet meer opgeladen.

41 Controlelampje - motoroliedruk

Attentie!

Brandt het controlelampje bij draaiende motor:

☞Motor onmiddellijk afzetten

☞Opnieuw het juiste oliepeil instellen.

Indien het controlelampje brandt bij draaiende motor, wijst dit op een te lage oliedruk. Als de 
machine ondanks te lage oliedruk verder wordt gebruikt, kan motorschade het gevolg zijn!

42 Controlelampje luchtfilter vervuild

Attentie!

Brandt het controlelampje bij draaiende motor:

☞Motor uitzetten, minstens 10 minuten wachten en

☞Luchtfilter controleren; indien nodig

☞Luchtfilterpatroon vervangen.

Het oplichten bij draaiende motor duidt op inefficiëntie van het luchtaanzuigsysteem. 
Luchtfilterpatroon is verstopt.

43 Controlelampje oliefilter vervuild

Attentie!

Brandt het controlelampje bij draaiende motor:

☞Motor uitzetten, minstens 10 minuten wachten en

☞ terugloopfilter controleren en eventueel

☞het filterpatroon voor hydraulische olie in de terugloop laten vervangen.

Het oplichten bij draaiende motor duidt op inefficiëntie van het hydraulisch systeem. 
Terugloopfilterpatroon is vervuild.

46 Bedrijfsurenteller

Telt de motorbedrijfsuren bij draaiende motor.
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3.7 Ingebruikneming

Veiligheidsvoorschriften

Afb. 32: Op- en afstappen

• Het op- en afstappen moet via de overeenkomstige ketting met behulp van de greep op 
de beschermbeugel en het regelpaneel plaatsvinden.

• Gebruik in geen geval bedieningselementen als handgreep.

• Klim nooit op een rijdend voertuig en spring er niet af

Eerste ingebruikneming

Belangrijke aanwijzingen

• Het voertuig mag alleen door gerechtigde personen in bedrijf worden genomen – zie 
hoofdstuk  Personeelkeuze en -kwalificatie, fundamentele plichten op pagina 2-4 en –
 zie hoofdstuk 2 Veiligheidsvoorschriften op pagina 2-1 in deze gebruiksaanwijzing.

• Het bedieningspersoneel moet vóór de inbedrijfname deze gebruiksaanwijzing gelezen 
en begrepen hebben.

• Het voertuig mag alleen in technisch goede staat als ook volgens de voorschriften met 
besef voor veiligheid en gevaren en onder in achtneming van de gebruiksaanwijzingen 
worden gebruikt.

• Neem de checklist "Starten" in het volgende hoofdstuk door

Inlooptijd

Gedurende de eerste 50 bedrijfsuren moet u bij het rijden en werken met het voertuig extra 
voorzichtig zijn.

Wanneer u tijdens de inrijperiode onderstaande adviezen opvolgt, creëert u de voorwaar-
den waaronder het voertuig zijn volledig vermogen kan ontwikkelen en welke een lange 
levensduur van het voertuig mogelijk maken.

• Voertuig niet overbelasten, maar ook niet te aarzelend rijden, omdat anders geen 
gunstige bedrijfstemperatuur wordt bereikt.

• Laat de motor niet voortdurend met het hoogste toerental lopen

• De belasting bij wisselende toerentallen opvoeren.

• Strikt de onderhoudsschema's in de bijlage opvolgen 
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Bediening
Checklists

Onderstaande checklists zijn bedoeld om het u gemakkelijker te maken het voertuig voor, 
tijdens en na het gebruik te controleren.

De checklists zijn niet volledig, ze zijn uitsluitend bedoeld om u te ondersteunen bij het ver-
vullen van uw taken.

De genoemde controletaken worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.

Wanneer u één van de vragen met "NEE" moet beantwoorden, dient u eerst de oorzaak 
van de storing te verhelpen voordat u met het werk begint of hiermee doorgaat.

Checklist "Starten"

Voordat u het voertuig in bedrijf stelt of de motor start, dient u onderstaande punten te con-
troleren: 

✔

1 Voldoende brandstof in de tank? (➠ 5-5)
2 Koelmiddelpeil in orde? (➠ 5-11)
3 Motoroliepeil in orde? (➠ 5-8)
4 Oliepeil in de hydraulische olietank in orde? (➠ 5-16)
5 Smeerpunten doorgesmeerd? (➠ 5-33)
6 Kettingen op scheuren, sneden enz. gecontroleerd? (➠ 5-20)
7 Treden schoon?
8 Motorkap goed vergrendeld? (➠ 3-27)

9
Speciaal na reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden:

➥Doeken, gereedschap en andere losliggende voorwerpen verwijderd? 
10 Zitpositie juist ingesteld? (➠ 3-25)
11 Veiligheidsgordel om? (➠ 3-26)
12 ROPS-beugel ophoog geklapt? (➠ 3-28)

Checklist "Bedrijf"

De volgende punten bij het gebruik en na het starten controleren en in acht nemen: 

✔

1 Bevindt er zich niemand in de gevarenzone van het voertuig?

2
Branden de controlelampjes voor motoroliedruk en laadfunctie van de genera-
tor?
(➠ 3-3)

3 Temperatuurdisplay voor motorkoelvloeistof niet verlicht? (➠ 3-3)
4 Functioneren de bedieningshendels zoals voorgeschreven? (➠ 3-1)

Nr. Vraag

Nr. Vraag
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Bediening
Checklist "Uitzetten van het voertuig“

De volgende punten bij het parkeren van het voertuig controleren en in acht nemen

✔

1 Stortbak geleegd en neergelaten? Automatische laadinstallatie (opt.) geleegd 
en neergelaten?

2 Is de handrem ingeschakeld?
3 Is de contactsleutel uit het contact getrokken?

4 Voertuig voldoende veilig geplaatst?

5 Voertuig dwars op de helling geparkeerd en extra met steunspieën aan de 
kettingen tegen wegrollen beveiligd?

Nr. Vraag

Bij het parkeren op de openbare weg:

Bij het parkeren op hellingen:
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Bediening
Bediening
Voor u de motor start
☞Stoelpositie instellen – zie Stoelverstelinrichting op pagina 3-25

Aanwijzing!

U moet gemakkelijk bij alle bedieningselementen kunnen.

☞Veiligheidsgordel omdoen – zie Veiligheidsgordel op pagina 3-26

☞Controleer of alle bedieningshendels zich in neutrale stand bevinden

☞Bij koude motor de gashendel in de middelste stand tussen minimum en maximum 
brengen

Algemeen Motor starten
• De startmotor kan niet worden gebruikt als de motor al draait (start-herhalingsblok-

kering)
• Breek een startpoging na max. 10 seconden af
• Herhaal een startpoging pas na ca. 1 minuut, zodat de accu kan herstellen

Werkwijze
Wanneer de startvoorbereidingen conform uitgevoerd werden:

1
0 2

3

Afb. 33: Gloeistartschakelaar

18

Afb. 34: Controlelampen

38

40 41

☞Contactsleutel in gloeistartschakelaar 18 steken

☞Contactsleutel in stand "1" draaien

☞Controleer, of de volgende controlelampjes oplichten:

➥Controlelampje voor voorverwarmfunctie van de gloeibougies 38
➥Controlelampje voor generatorlaadfunctie 40
➥Controlelampje voor de motoroliedruk 41

☞Defecte controlelampjes direct (laten) vervangen

☞Wachten tot het controlelampje van de koudstartinrichting 38 uitgaat

☞Contactsleutel in stand "3" draaien; daarbij met lichte druk stand "2" doordraaien; in 
deze stand houden tot de motor start

➥Als de motor na 5 seconden niet start,
☞het startproces onderbreken en na ca. 1 minuut opnieuw proberen

➥Slaat de motor na de tweede startpoging nog altijd niet aan
☞Contacteer een Wacker Neuson-vakwerkplaats, omdat de storingsoorzaak moet wor-

den vastgesteld

➥Wanneer de motor loopt:

☞Contactsleutel loslaten

Aanwijzing!

De elektrische starter telkens niet langer dan 5 seconden bedienen.
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Bediening
Starten bij lage temperaturen

Wanneer de motor soepel loopt (toenemend toerental):

Aanwijzing!

Omdat een accu over het algemeen bij kou minder energie produceert, moet u 
ervoor zorgen dat de accu altijd goed is opgeladen.

Als de motor is aangeslagen
☞Controleer of alle controlelampjes uit zijn:

☞Motor laten warmdraaien

In de winter:
☞Toerental langzaam verhogen

☞Motor pas volledig belasten als de bedrijfstemperatuur bereikt is

Motor laten warmdraaien
Na het starten de motor bij licht verhoogd toerental laten warmdraaien. Tijdens deze fase 
de motor onbelast laten draaien. Bovendien controleren op vreemde geluiden, kleurveran-
deringen van het uitlaatgas, lekkages, storingen en schade. Als er storingen, schade of 
lekkages aanwezig zijn, de machine beveiligen, parkeren en de storingsoorzaak vaststel-
len resp. de schade laten repareren.
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Bediening
Uitzetten van de dieselmotor

-

Afb. 35: Gashendel

14

☞De gashendel 14 helemaal naar voren schuiven

A

22

Afb. 36: Handrem

☞De handrem 22/A bedienen

A O

Afb. 37: Hulphydraulica (opt.)

☞Controleren of de bedieningshendel voor vrijgave van de hulphydraulica A zich in stand 
O bevindt

➥Hulphydraulica is uitgeschakeld

Afb. 38: Blokkeerinrichting van de bedieningshendel

28
☞De blokkeerinrichting van de bedieningshendel 28 inschakelen

Afb. 39: Gloeistartinstallatie

18

1
0 2

3

☞De gloeistartschakelaar 18 in stand 0 draaien
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Bediening
Motor met starthulp (stroomleverende accu) starten

Veiligheidsvoorschriften

• Gebruik de starthulp nooit wanneer de accu van het voertuig is bevroren. Kans op 
explosies!

☞Bevroren accu's als gevaarlijk afval afvoeren!

• Het stroomleverende voertuig en het voertuig mogen elkaar tijdens de overbrugging 
met startkabels niet aanraken - gevaar voor vonkvorming!

• De spanning van de hulpstroombron moet 12 V bedragen; een hogere voedings-
spanning beschadigt de elektrische installatie van het voertuig!

• Gebruik uitsluitend geteste startkabels die voldoen aan de veiligheidseisen en die zich 
in uitstekende staat bevinden!

• De aan de + pool van de stroomleverende accu aangesloten startkabel mag geen 
contact maken met elektrisch geleidende voertuigonderdelen – Kortsluitinggevaar!

• Leg de startkabels zo dat deze niet kunnen worden gegrepen door draaiende onder-
delen in het motorcompartiment!

12 V

12 V

34001b710_05.epsAfb. 40: Starthulp met startkabel

Ontladen accu

Stroomleverende
accu

Werkwijze
☞Het stroomleverende voertuig zodanig tot aan het voertuig rijden, dat de startkabel lang 

genoeg is voor overbrugging van de accu's

☞Motor van het stroomleverende voertuig laten lopen

☞Sluit eerst één uiteinde van de rode kabel (+) aan op de +-pool van de lege accu, dan 
het andere uiteinde op de + pool van de stroomleverende accu

☞Een uiteinde van de zwarte kabel (–) aan de –-pool van de stroomleverende accu 
vastklemmen

☞Het andere uiteinde van de zwarte kabel (–) vastklemmen aan een massief, vast met 
het motorblok vastgeschroefd metalen deel of aan het motorblok zelf. Niet aan de min-
pool van de lege accu aansluiten, omdat het uit de accu uitstromende knalgas bij vonk-
vorming tot ontsteking zou kunnen komen.

☞Motor van het voertuig met de lege accu starten

Als het voertuig gestart is:
☞Verwijder de beide startkabels bij een draaiende motor in exact de omgekeerde volg-

orde (eerst –-pool, dan +-pool). Hierdoor voorkomt u vonkvorming in de buurt van de 
accu!

Speciale aanwijzingen voor het rijden op openbare wegen
Het voertuig moet voldoen aan:

• de steeds geldende nationale voorschriften (bijv. wegenverkeersreglement).

Bovendien dienen de huidig geldende nationale voorschriften ter voorkoming van ongeval-
len te worden nageleefd.
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Bediening
Wegrijden

Gevaar!

De bedieningshendel niet te snel bewegen:

Gevaar voor ongevallen door kantelen van de machine!

☞Langzame bewegingen van de rijhendel uitvoeren

19 22

Afb. 41: Wegrijden

14 12 13
☞Gewenste rijsnelheid (langzaam of snel rijden) met de schakelaar 19 selecteren

➥Het overeenkomstige controlelampje op de schakelaar 19 licht op
☞Toerental met behulp van de gashendel 14 regelen 

☞Handrem door het bedieningselement 22 deactiveren

☞Om weg te rijden rijhendel 12 en 13 langzaam bewegen

➥Het voertuig komt in beweging

Rijhendel

Attentie!

Nooit met opgekiepte stortbak rijden.
☞De stortbak inkiepen.

Afb. 42: Rijhendels

A B

C D

12 13 De rijbewegingen worden met de rijhendels 12 en 13 uitgevoerd

• A

• B
Hendel 12 naar voren schuiven
Hendel 13 naar voren schuiven De rupsdumper rijdt vooruit

• C

• D
Hendel 12 naar achteren trekken
Hendel 13 naar achteren trekken De rupsdumper rijdt achteruit

• C

• B
Hendel 12 naar achteren trekken
Hendel 13 naar voren schuiven De rupsdumper draait naar links

• A

• D
Hendel 12 naar voren schuiven
Hendel 13 naar achteren trekken De rupsdumper draait naar rechts

 

De rijsnelheid in de vooruit of achteruit hangt van de stand van de bedieningshendel 12 en 
13 van de gashendel 14 af.

Stand Functie
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Bediening
19

Afb. 43: Schakelaar langzaam rijden of snel rijden

Het voertuig heeft twee rijsnelheden die via de schakelaar 19, – zie Overzicht instrumen-
tenpaneel op pagina 3-3 geselecteerd kunnen worden.

Aanwijzing!

Bij het draaien altijd erop letten, dat beide kettingen in beweging zijn, omdat 
anders de slijtage van de rubberketting zeer groot is.

Hydraulische rem
Als de rijhendels worden losgelaten, keren ze automatisch terug in de nulstand. Dit levert 
voldoende hydraulische afremming op.

Bij het naar beneden rijden voorkomt het gesloten hydraulisch remsysteem een op hol 
slaan van het toestel. De toelaatbare rijsnelheid wordt niet overschreden.

Aanwijzing!

Het is altijd absoluut noodzakelijk, enkel met vollasttoerental te rijden. Door het 
bedienen van de pedalen kan de rijsnelheid verlaagd worden. Een lager toerental 
kan besturingstoringen veroorzaken.

Mechanische rem

Afb. 44: Mechanische rem

22
Een negatief werkende meerschijvenrem dient als stop- en parkeerrem. De bediening 
vindt plaats met behulp van het bedieningselement 22. 
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Bediening
3.8 Rijden op hellingen
Deze veiligheidsvoorschriften dienen vooral bij het rijden op hellingen in acht genomen te 
worden om ongevallen te vermijden.

Speciale veiligheidsvoorschriften
☞Tijdens het rijden dient de stortbak te worden ingeklapt. 

☞Tijdens het rijden op een helling altijd in de langzame stand rijden!

➥Daardoor wordt ook een betere besturing van de sturing bereikt.
• Bij het rijden op schuine stroken of het overwinnen van hindernissen, 
• niet dwars op de helling sturen of rijden.

☞Verandering van de rijrichting tijdens het rijden op een helling zo mogelijk vermijden

☞Er moet zo gestuurd worden dat het voertuig veilig kan stoppen wanneer het begint te 
slingeren of zijn stabiliteit verliest.

• Om de stortbak op een helling open te klappen, draaien of te gebruiken, zou tot gevolg 
kunnen hebben dat de machine het evenwicht verliest en omkantelt. 

☞Dit is daarom te vermijden. 

☞Het rijden op hellingen van meer dan 15° is niet toegestaan, omdat de machine anders 
kan omkantelen.

☞Het rijden in dwarsrichting met een helling van meer dan 10° moet vermeden worden, 
omdat de machine dan kan omkantelen op zijn zijkant.

• Wanneer bij bergopwaarts rijden de kettingen doorglijden en het niet mogelijk is, enkel 
met de kracht van de rupskettingen voort te bewegen

☞geen hulpmiddelen gebruiken om de machine te bewegen, omdat anders het gevaar 
voor omkantelen bestaat.

☞Bij het bergopwaarts of bergafwaarts rijden, altijd rechtlijnig rijden. Schuin of winkel-
haak rijden is zeer gevaarlijk.

☞Op hellingen veranderen van rijrichting en schuin rijden vermijden. 

☞Op graslanden, glijlagen of vochtige stalen platen langzaam rijden. Ook wanneer de 
helling niet steil is, bestaat er slipgevaar. Mocht de motor tijdens het rijden op een hel-
ling stilvallen, de bedieningshendel onmiddellijk in neutrale positie plaatsen en de 
motor opnieuw starten.
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Bediening
Rijden op hellingen

Afb. 45: Rijden op hellingen

max. 10°

Het voertuig mag op een dwarshelling met vaste ondergrond en een maximale helling van 
10° worden bestuurd.

Gevaar!

De maximale helling mag niet overschreden worden.

gevaar voor ongevallen!
☞Bij zachte en oneffen ondergrond moet de hoek overeenkomstig verkleind 

worden!

☞De kipper niet bedienen tijdens het rijden op hellingen

☞Vóór het rijden op hellingen, de stortbak altijd inkiepen

☞Rijden op hellingen mag enkel aan verminderde rijsnelheid – zie Rijhendel 
op pagina 3-13

☞Bij het bergopwaarts of bergafwaarts rijden, altijd rechtlijnig rijden. Vermijd 
schuin rijden of rijden onder een hoek.

☞ In verband met de geringe breedte is het nodig, op meegevende onder-
grond, oneffenheden en op hellingen zeer voorzichtig te rijden.

☞Wanneer het regent of nat is moet u zeer voorzichtig rijden op hellingen.

Hellend rijden

Afb. 46: Rijden op de helling beladen

Afb. 46: Rijden op de helling onbeladen

max. 15°

max. 15°

Het voertuig mag op een helling met vaste ondergrond en een maximale helling van 15° wor-
den bestuurd.

Gevaar!

De maximale helling mag niet overschreden worden.

gevaar voor ongevallen!

☞ Is de bak minder dan halfvol geladen, moet achteruit op de resp. vooruit 
van de helling worden gereden.

☞ Is de bak meer dan halfvol geladen, moet vooruit op resp. achteruit van de 
helling worden gereden.

☞Bij zachte en oneffen ondergrond moet de hoek overeenkomstig verkleind 
worden!

☞Voor hellingritten bak omlaag brengen en niet op de helling bedienen!

☞Rijden op hellingen mag enkel aan verminderde rijsnelheid 
– zie Rijhendel op pagina 3-13

☞Bij het bergopwaarts of bergafwaarts rijden, altijd rechtlijnig rijden. Vermijd 
schuin rijden of rijden onder een hoek.

☞ In verband met de geringe breedte is het nodig, op meegevende onder-
grond, oneffenheden en op hellingen zeer voorzichtig te rijden.

☞Wanneer het regent of nat is moet u zeer voorzichtig rijden op hellingen.
3-16 BA DT15 nl - Editie 1.0 * * dt15b330.fm



Bediening
Rijden op hellingen met opgekiepte stortbak

Afb. 47: Rijden op hellingen met opgekiepte stortbak beladen 
en onbeladen

<15°

<10°

☞Op een helling mag de stortbak niet op- of uitgekiept worden, omdat de machine naar 
voren kan kiepen.

☞Het ontladen op hellingen is verboden.

Afb. 48: Rijden met opgekiepte stortbak

☞Het rijden met naar boven opgekiepte en uitgekiepte stortbak is verboden, onafhanke-
lijk van het terrein.

☞De stortbak mag enkel bij stilstaand voertuig naar boven opgekiept en uitgekiept wor-
den.
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Bediening
3.9 Overzicht – Stuurhendel

Aanwijzing!

De snelheid van de werkuitrusting kan door het overeenkomstig bedienen van de 
bedieningshendel gedoseerd worden.

Draaikipper

Afb. 49: Draaikipper bediening van de stortbak

A

B

16C

D

17

Gevaar!

Het bedienen van de kipper bij het rijden op hellingen is verboden, er bestaat:

gevaar voor ongevallen!

☞Stortbak niet bedienen tijdens het dwars op een helling rijden

☞Stortbak niet bedienen tijdens het bergop of bergaf rijden

• A 16 naar voren gedrukt De stortbak kiept naar buiten

• B 16 naar achteren getrokken De stortbak kiept naar binnen

• C 17 naar voren gedrukt De stortbak naar links draaien

• D 17 naar achteren getrokken De stortbak naar rechts draaien

• De stortbak kan naar links of naar rechts gedraaid worden.

• Voor het uitkiepen van de stortbak moet u deze in de gewenste stand brengen.

Normale stand van de stortbak:

• Onder de normale stand van de stortbak wordt het rechtzetten van de stortbak 
verstaan.

Driekantskipper (opt.)

Attentie!

De kiepbeweging van de stortbak hangt van de installatie van de bouten af; 
om zware schade aan de stortbak te voorkomen, moeten de volgende aanwij-
zingen aandachtig worden opgevolgd.

☞Voor het kiepen van de stortbak de bouten en veiligheidssplitpen controleren

Aanwijzing!

Bij ieder voertuig worden twee bouten met beveiligingssplitpen geleverd.

Stand Functie
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Bediening
Afb. 50: Kiepen naar voren

D

C

A

B

Kiepen naar voren

☞Voertuig op een vlakke en horizontale ondergrond neerzetten

☞Stortbak volledig laten zakken

☞De motor afzetten

☞Bout A in de geleiding C steken en met de splitpen beveiligen

☞Bout B in de geleiding D steken en met de splitpen beveiligen

Afb. 51: Kiepen naar links

E

f

A

B

Kiepen naar links:

☞Voertuig op een vlakke en horizontale ondergrond neerzetten

☞Stortbak volledig laten zakken

☞De motor afzetten

☞Bout A in de geleiding E steken en met de splitpen beveiligen

☞Bout B in de geleiding F steken en met de splitpen beveiligen

Afb. 52: Kiepen naar rechts

G

H

A

B

Kiepen naar rechts

☞Voertuig op een vlakke en horizontale ondergrond neerzetten

☞Stortbak volledig laten zakken

☞De motor afzetten

☞Bout A in de geleiding G steken en met de splitpen beveiligen

☞Bout B in de geleiding H steken en met de splitpen beveiligen
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Bediening
Gevaar!

Er moet altijd gelet worden op welke kant van de dumperstortbak voor het 
uitkiepen is gekozen, omdat een onbedoeld uitkiepen van de stortbak tot 
zware

letsel tot gevolg kan hebben!
☞Bouten van de stortbak iedere keer voor het kiepen van de stortbak contro-

leren.

Afb. 53: Bedienen van de driekantskipper

A

B

16

Gevaar!

Het is verboden de kipper te bedienen tijdens het rijden op hellingen. Er 
bestaat dan:

gevaar voor ongevallen!

☞Stortbak niet bedienen tijdens het dwars op een helling rijden

☞Stortbak niet bedienen tijdens het bergop of bergaf rijden

• A 16 naar voren gedrukt De stortbak kiept naar buiten

• B 16 naar achteren getrokken De stortbak kiept naar binnen

• De stortbak kan met de bedieningshendels traploos tot de aanslag in- en uitgekiept 
worden.

• De overeenkomstige laadklep opent en sluit zich bij het in- en uitkiepen van de stortbak 
automatisch.

Stand Functie
3-20 BA DT15 nl - Editie 1.0 * * dt15b330.fm



Bediening
Frontkipper (opt.)

Gevaar!

Het is verboden de kipper te bedienen tijdens het rijden op hellingen. Er 
bestaat dan:

gevaar voor ongevallen!

☞Stortbak niet bedienen tijdens het dwars op een helling rijden

☞Stortbak niet bedienen tijdens het bergop of bergaf rijden

Afb. 54: Bedienen van de frontkipper

A

B

16

• A 16 naar voren gedrukt De stortbak kiept naar buiten

• B 16 naar achteren getrokken De stortbak kiept naar binnen

• De stortbak van de dumper kan met de bedieningshendels traploos tot aan de aanslag 
in- en uitgekiept worden.

Aanwijzing!

Bij het uit- of inkiepen van de stortbak beweegt de automatische laadinstallatie mee.

Hoge kipper (opt.)

Afb. 55: Bedienen van de hoge kipper

A

B

16

E

F

31

Gevaar!

Het is verboden de kipper te bedienen tijdens het rijden op hellingen. Er 
bestaat dan:

gevaar voor ongevallen!

☞Stortbak niet bedienen tijdens het dwars op een helling rijden

☞Stortbak niet bedienen tijdens het bergop of bergaf rijden

• A 16 naar voren gedrukt De stortbak kiept naar buiten

• B 16 naar achteren getrokken De stortbak kiept naar binnen

• E 31 naar voren gedrukt Stortbak schuift in

• F 31 naar achteren getrokken Stortbak schuift uit

Aanwijzing!

Bij het uit- of inkiepen van de stortbak beweegt de automatische laadinstallatie 
mee.

Stand Functie

Stand Functie
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Bediening
Betonmolen (opt.)

Afb. 56: Bedienen van de betonmolen

A

B

32

E

F

34

Gevaar!

Het uitkiepen van de betonmolen bij het rijden op hellingen is verboden, er 
bestaat:

gevaar voor ongevallen!

☞Betonmolen niet uitkiepen tijdens het dwars op een helling rijden

☞Betonmolen niet uitkiepen tijdens het bergop of bergaf rijden

• A 32 naar voren gedrukt Betonmolen kiept uit

• B 32 naar achteren getrokken Betonmolen kiept in

• E 34 naar boven gedrukt Betonmolen ontladen

• F 34 naar onder gedrukt Mengen van de betonmolen

• G 35 Rechtsom draaien
Verlaging van het toerental van de beton-
molen

• H 35 Linksom draaien
Verhoging van het toerental van de beton-
molen

Afb. 57: Draaisnelheid betonmolen

35

H G

• Het aanbevolen toerental ligt bij ca. 20-23 omw./min. Te hoge toerentallen leiden tot 
een slecht vermengen en een vertraging van alle andere bewegingen van het voertuig, 
vooral het uitkiepen van de betonmolen en het bedienen van de automatische laadin-
stallatie.

Aanwijzing!

Bij het uit- of inkiepen van de betonmolen beweegt de automatische laadinstallatie 
mee.

Bediening van de automatische laadinstallatie (opt.)

Afb. 58: Automatische laadinstallatie

C

D

17
• C 17 naar voren gedrukt De laadinstallatie gaat naar beneden

• D 17 naar achteren getrokken De laadinstallatie gaat naar boven

Aanwijzing!

De automatische laadinstallatie over het algemeen tijdens het rijden 30-40 cm 
boven de grond houden.

Stand Functie

Stand Functie
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Bediening
Toestel buiten werking stellen

Gevaar!

Machine nooit op losse ondergrond uitschakelen.

gevaar voor ongevallen!

☞Stortbak neerlaten en inkiepen

☞Stortbak in de middelste stand draaien

☞Vlakke ondergrond kiezen

☞Ketting met bevestigingselementen (bijv. spieën) vastmaken

☞Voertuig tot stilstand brengen

☞Toerental volledig omlaag brengen.

☞Ontsteking uitschakelen

☞De contactsleutel uit het slot trekken 

Attentie!

De motor nooit onder vollast afzetten, omdat er schade door oververhitting kan 
ontstaan. Behalve in noodgevallen moet de fase van het stapsgewijs afzetten 
altijd worden aangehouden.
☞Motor minstens 5 minuten onbelast aan stationair toerental laten lopen en 

dan pas uitschakelen.

Aanwijzing!

Het toestel moet tegen inbedrijfname door onbevoegden worden beveiligd.

• Sleutel aftrekken.

Accuhoofdschakelaar

Afb. 59: Accuhoofdschakelaar

C

B

A
Aanwijzing!

Accu niet bij draaiende motor afklemmen!

Aanwijzing!

De stroomtoevoer moet met behulp van de hoofdschakelaar onderbroken worden:

• Voor werkzaamheden aan de elektrische installatie

• Ter voorkoming van diefstal

Stroomtoevoer onderbreken:

☞Sleutel A van de accuhoofdschakelaar in de stand B draaien en aftrekken

Stroomtoevoer inschakelen:

☞Sleutel A in de accuhoofdschakelaar steken

☞Sleutel naar beneden in de vergrendeling C draaien 
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Bediening
Uitschakelen van de machine op hellingen

Afb. 60: Uitschakelen van de machine op hellingen

☞De machine abrupt stoppen, dient te worden vermeden. Altijd voldoende plaats om te 
stoppen voorzien.

• De machine op een egaal vlak met voldoende draagvermogen parkeren. Niet op 
hellingen parkeren. Mocht het absoluut noodzakelijk zijn, de machine in schuine stand 
te parkeren, 

☞Alleen dwars ten opzichte van de helling parkeren en blokken onder de rupskettingen 
leggen, zodat de machine niet beweegt.

☞Voor het verlaten van de bestuurdersstoel de handrem inschakelen en altijd de con-
tactsleutel lostrekken.

☞Stortbak neerlaten en inkiepen

☞Stortbak in de middelste stand draaien.
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Bediening
Stoelverstelinrichting

Gevaar!

De bestuurdersstoel mag nooit tijdens het rijden versteld worden
– zie Voor u de motor start op pagina 3-9

gevaar voor ongevallen!

☞De bestuurdersstoel instellen voor er met rijden begonnen wordt

Gewicht instellen

Aanwijzing!

Hoger rijcomfort is alleen gegarandeerd, als de stoelvering juist is ingesteld. De 
stoelvering kan via de draaiknop 25 ingesteld worden.
Gewichtsaanduiding geeft het ingestelde gewicht van de bestuurder weer (kg).

Afb. 61: Gewicht instellen

70kg

25
☞Op de bestuurdersstoel plaatsnemen

Voor het instellen van een hoger gewicht:
☞Hendel 25 naar links draaien

Voor het instellen van een lager gewicht:
☞Hendel 25 naar rechts draaien.

Verstelling in lengterichting

Afb. 62: Stoelverstelling in lengterichting

26

☞Op de bestuurdersstoel plaatsnemen

☞De hendel 26 naar links trekken en tegelijk

☞bestuurdersstoel naar voren of achteren schuiven

Hoekverstelling van de rugleuning 

Afb. 63: Hoekverstelling van de rugleuning

24
☞Neem plaats op de bestuurdersstoel

☞De hendel 24 naar achteren trekken en tegelijk

☞ rugleuning door met de rug te drukken in de gewenste stand brengen

☞De hendel 24 laten vastklikken.
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Bediening
Veiligheidsgordel

Gevaar!

Tijdens het rijden met het voertuig en/of het uitvoeren van werkzaamheden 
moet de veiligheidsgordel altijd worden omgedaan. Anders bestaat er

verwondingsgevaar!

☞Doe de veiligheidsgordel om alvorens weg te rijden of te beginnen met 
werkzaamheden!

• De veiligheidsgordel mag niet opgewikkeld zijn.

• De gordel moet over het bekken – niet over de buik – lopen en altijd 
strak zitten!

• Laat de gordel niet over harde, hoekige of breekbare voorwerpen 
(gereedschap, meetstokken, brillen, pennen) in uw kleding lopen!

• Nooit 2 personen (Kinderen!) met een veiligheidsgordel aangespen!

• Controleer de staat van de veiligheidsgordels regelmatig. Beschadigde 
onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen in de vakwerkplaats!

• Houd de gordel altijd schoon, omdat ernstige vervuiling de werking van 
de gordel kan beïnvloeden!

• Het slot van de veiligheidsgordel mag niet verstopt zijn (papier of iets 
dergelijks), omdat de tong van de sluiting anders niet kan vastklikken!

Na een ongeluk is de veiligheidsriem opgerekt en daarom onbruikbaar. Bij een 
ongeval biedt de gordel

geen voldoende veiligheid!

☞Na een ongeval moet de veiligheidsgordel vervangen worden

☞Verankeringspunten en zitbevestiging laten controleren op verder belas-
tingsvermogen!

0763b0007.epsAfb. 64: Veiligheidsgordel omdoen

C

B

A

De veiligheidsgordel C is bedoeld voor de veiligheid van de bestuurder tijdens het werk op 
de bouwplaats en tijdens het rijden op de weg.
Veiligheidsgordel omdoen:
☞Veiligheidsgordel C voor elke rit als volgt aandoen:

• Breng de riem aan de tong van de sluiting A langzaam en gelijkmatig over het bekken 
naar de sluiting van de riem B brengen

• Tongsluiting A in het gordelslot B steken, tot dit hoorbaar vastklikt (testen door 
trekken)

• De veiligheidsgordel spannen door aan het uiteinde te trekken.

➥De veiligheidsgordel moet altijd strak om het bekken liggen!
3-26 BA DT15 nl - Editie 1.0 * * dt15b330.fm



Bediening
30763b0006.epsAfb. 65: Veiligheidsgordel losmaken:

A

C

B

D

De veiligheidsgordel losgespen
☞Veiligheidsgordel A als volgt afdoen:

• Veiligheidsgordel vasthouden

• Rode knop D op de sluiting van de gordel C indrukken

➥De tong B springt door de veerdruk uit de sluiting B

30763b0005.epsAfb. 66: Veiligheidsgordel verlengen/verkorten

B

E

Heupgordel langer/korter maken
☞Voor het verlengen van de bekkengordel als volgt te werk gaan:

• De tong van het slot B in de rechter hoek naar de riem vasthouden en de riem 
doortrekken tot deze de noodzakelijke lengte heeft bereikt 

• Voor het inkorten van de heupgordel is het voldoende om aan het vrije uiteinde E van 
de gordel te trekken

Motorkap

Afb. 67: Slot van de motorkap

B

C

A

Openen
☞Voertuig tot stilstand brengen

☞Motor afzetten en laten afkoelen

☞Borgpen A verwijderen

☞Knop op het slot B bedienen

☞Motorkap met greep C optillen

Sluiten
☞Motorkap stevig naar beneden drukken tot hij in het slot valt

☞Borgpen A weer plaatsen

Ver- en ontgrendelen
De motorkap kan d.m.v. het slot op de knop B op slot worden gedaan

Aanwijzing!

Bij draaiende motor moet de motorkap gesloten en de borgpen altijd geplaatst zijn!
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Bediening
ROPS beschermbeugel

Afb. 68: ROPS beschermbeugel

A
Voor transportdoeleinden kan het bovenste deel van de beschermbeugel A omlaagge-
bracht worden, zodat de voertuighoogte lager wordt.

Gevaar!

De beschermbeugel is heel zwaar, daarom is een omleggen of opzetten van 
de beugel zeer

gevaarlijk!

☞Een tweede persoon om hulp vragen

☞Bij het verstellen van de beschermbeugel moet voorzichtig te werk worden 
gegaan

Afb. 69: Omlaagbrengen van de beschermbeugel ROPS

B

C

D

ROPS-beugel omleggen:
☞Het voertuig op een vlakke ondergrond plaatsen

☞De motor afzetten

☞Beide verende stiften B en beide bouten C eruit halen

☞Het bovenste deel van de beschermbeugel A vasthouden en naar de voorkant van de 
machine draaien

☞Beide bouten C  voor de blokkering van de beschermbeugel in omlaaggebrachte stand 
weer in de openingen D plaatsen

☞Beide verende stiften B weer in de bouten C plaatsen

Gevaar!

Het voertuig met omlaaggebrachte beschermbeugel alleen voor transportdoel-
einden en passages in bijzonder lage gebieden gebruiken. Onder normale 
arbeidsomstandigheden moet de beschermbeugel altijd in de hoogste stand 
geblokkeerd zijn, anders bestaat er:

gevaar voor ongevallen!

Afb. 70: Beschermbeugel ROPS in omlaaggebrachte stand

Attentie!

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan met de machine te werken 
als de ROPS-beschermbeugel is omgeklapt!
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Bediening
Takelen van het voertuig

Attentie!

Het voertuig kan vanwege zijn constructie niet weggesleept worden
☞De dumper alleen met een geschikte kraan takelen

☞De rupsdumper kan alleen aan de sjorogen uit de directe gevarenzone 
getrokken worden.

Voertuig met kraan verladen
Veiligheidsvoorschriften
• De verlaadkraan en het hijswerktuig moeten voldoende gedimensioneerd zijn
• Bij de kraanverlading is een gepast hefmiddel noodzakelijk
• Beveilig het voertuig tegen onbedoelde bewegingen!

Gevaar!

Bij het ondeskundig verladen van het voertuig met een kraan bestaat

gevaar voor ongevallen!

☞Er mogen zich geen personen in het voertuig bevinden!

☞Laat het bevestigen van lasten en het instrueren van kraanbestuurders uitslui-
tend over aan ervaren personeel! De instructeur moet zich in het gezichtsveld 
van de kraanbestuurder ophouden of met hem kunnen spreken.

☞Controleer het draagvermogen van de laadkraan en van het hijsgereed-
schap (kabels, kettingen)!

☞Het voertuig mag pas na het legen van de stortbak worden opgetild

☞Niet onder de hangende last staan!

Afb. 71: Kraanverlading

L1 L2

L1 L2

☞Lees absoluut de veiligheidsvoorschriften aan het begin van dit hoofdstuk 
en houd rekening met de voorschriften die in uw land van toepassing zijn.

☞De voorgeschreven lengtes L1 en L2 van het hefmiddel moeten worden 
aangehouden

☞Ga bij het laden van het voertuig als volgt te werk:

• Stortbak legen

• Stortbak inkiepen en neerlaten

• In de middelste stand draaien

• De motor afzetten

• De contactsleutel uit het slot trekken.

• Beschermbeugel omklappen

• Gepaste hefmiddelen, kettingen, enz. gebruiken

• Machineonderdelen die in aanraking komen met kabels of kettingen overeenkomstig 
beschermen

☞Hefmiddel aan de vier hefpunten aanslaan

☞De lengtes L1 en L2 van de hefmiddelen in acht nemen

• Voertuig langzaam opheffen

• L1= 3000 mm draaglast (verticaal) min. 1500 kg
• L2= 3000 mm draaglast (verticaal) min. 1500 kg
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Bediening
Voertuig verladen en transporteren
Veiligheidsvoorschriften
• Het transportmiddel moet de juiste afmetingen hebben. De afmetingen en gewichten 

van het transportmiddel zijn in Hoofdstuk 6 "Technische gegevens”aangegeven!
• Slijk, sneeuw of ijs van de kettingen verwijderen, zodat zonder gevaar op laadbalken 

kan worden gereden
• Beveilig het voertuig tegen onbedoelde bewegingen!

– zie Toestel buiten werking stellen op pagina 3-23

Gevaar!

Incorrect laden en vervoeren van het voertuig betekent

gevaar voor ongevallen!

☞Lees absoluut de veiligheidsvoorschriften aan het begin van dit hoofdstuk 
en houd rekening met de voorschriften die in uw land van toepassing zijn.

<17°

Afb. 72: Oprijplaten

<15°

☞Ga bij het laden van het voertuig als volgt te werk:

• Beveilig het transportvoertuig met wielblokken tegen wegrollen

• Oprijplaten zodanig aanbrengen, dat er een zo klein mogelijke oprijhoek ontstaat. 
Een verhoging van 15° (27%) niet overschrijden. Enkel oprijplaten met slipvrije 
ondergrond gebruiken.

• Controleer of het laadvlak vrij is en de toegang niet gehinderd wordt, b.v. door 
opbouwconstructies

• Garandeer dat de oprijplaten en de kettingen van het voertuig vrij zijn van olie, vet of ijs

• Motor van het voertuig starten

• Stortbak van het voertuig laten zakken

• Rij het voertuig voorzichtig in het midden op het transportvoertuig

• De motor afzetten

• De contactsleutel uit het slot trekken.

Aanwijzing!

De fabrieksgarantie is niet geldig voor schade of ongevallen bij het verladen of 
transporteren.
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Bediening
Voertuig vastsjorren

Afb. 73: Voertuig vastsjorren

A

Gevaar!

Incorrect laden en vervoeren van het voertuig betekent

gevaar voor ongevallen!

☞Lees absoluut de veiligheidsvoorschriften aan het begin van dit hoofdstuk 
en houd rekening met de voorschriften die in uw land van toepassing zijn.

• Garanderen, dat de toegestane totaalhoogte niet wordt overschreden.

• De kettingen van het voertuig voor, achter en aan de zijkant beveiligen.

• Stortbak laten zakken

• Beschermbeugel omklappen

• Voertuig aan de hijsogen A met voldoende lange spangordels of kettingen stevig op 
het laadvlak verankeren

• Voor langere transporten bij sterke regen moet de bestuurdersplaats met geschikte 
afdekfolie worden afgedekt.

• Garandeer dat de bestuurder van het transportvoertuig voor vertrek de totale hoogte, 
totale breedte en het totaalgewicht van zijn voertuig (incl. lading) kent, alsmede de 
wettelijke transportbepalingen van het land waarin het transport plaatsvindt!
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Bediening

Bediening
33.10 Werkzaamheden met het voertuig

Algemene veiligheidsvoorschriften

• Rij nooit van buiten naar de rand van een bouwput. Instortgevaar!

• Niet onder gronduitlopers rijden. Er kunnen stenen of stukken aarde op het voertuig vallen.

• Bij het werken op het dak van gebouwen of dergelijke structuren, dient de stevigheid en 
de structuur zelf vóór de aanvang van de werken te worden gecontroleerd; het gebouw 
kan instorten met ernstige verwondingen of materiële schade tot gevolg.

• Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden het voertuig niet onder het sloopgebied 
positioneren, omdat de gesloopte onderdelen erop zouden kunnen vallen of het 
gebouw zou kunnen instorten, wat ernstige verwondingen of materiële schade tot 
gevolg zou kunnen hebben.

• Onbevoegden mogen het voertuig beslist niet gebruiken!

• Het hydraulische systeem van het voertuig staat ook onder druk wanneer de motor 
stilstaat! Verminder daarom bij het begin van service- en reparatiewerkzaamheden - 
bijv. montage/demontage van een werktuig met hydraulische werking - de druk in de te 
openen systeemonderdelen en drukleidingen.

• Voor het uitkiepen van de stortbak het voertuig beveiligen met geschikte steunspieën of 
andere hulpmiddelen.

• Controleer tijdens het uitkiepen van de stortbak steeds of het stortmateriaal gelijkmatig 
uit de stortbak schuift en zich niet vasthecht aan de stortbak. Het voertuig zou daardoor 
kunnen kantelen.

• De lading niet lossen, als op hellende grond gewerkt wordt.

• In de stortbak mogen geen personen, dieren of andere levende wezens vervoerd 
worden.

• Het rijden met opgekiepte, uitgekiepte of gedraaide stortbak is verboden!

• Ook afvlak- of aftrekwerkzaamheden met opengekiepte stortbak zijn verboden!

• Altijd gedoseerde stuurbewegingen maken, geen schokkende bewegingen maken.

• Tijdens het rijden mag er niet van het voertuig worden afgestapt.

• Gevaarlijke omstandigheden op de werkplek, bijv. bij slecht weer, dienen vermeden te 
worden. Er mogen geen personen aanwezig zijn.

• Doe altijd de veiligheidsgordel om

Werken met de automatische laadinstallatie

Het werken met het voertuig wordt hierna met de automatische laadinstallatie beschreven. 
De laadinstallatie kan voornamelijk bij het uitvoeren van grondwerken worden ingezet, bij 
het vrijmaken, opnemen en verladen van losse materialen.

Rijden met gevulde stortbak

Attentie!

Rijden met gevulde schop is niet toegelaten, omdat de automatische laadin-
stallatie enkel bestemd is voor het laden van los materiaal.

☞Het laden van los materiaal wordt hierna beschreven

☞Laden is enkel toegelaten met volledig neergelaten stortbak
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Bediening
Laden van los materiaal

Attentie!

Voer geen stuurbewegingen uit wanneer de laadschop zich in het laadgoed 
bevindt.
Het laten zakken van de automatische laadinstallatie mag alleen bij stilstaand 
voertuig en overeenkomstige plaastverhoudingen naar voren plaatsvinden.
De automatische laadinstallatie is niet bestemd voor het laden van moeilijk 
doordringbaar materiaal, hierdoor kan de laadinstallatie beschadigd raken.
☞Enkel los materiaal laden

Afb. 74: Laadinstallatie horizontaal laten zakken

17

B

A

☞Laat de laadinstallatie tot de grond zakken A
☞Bedieningshendel 17 naar voren schuiven B

Attentie!

Voer geen stuurbewegingen uit wanneer de laadschop zich in het laadgoed 
bevindt.

Attentie!

Het laden van het voertuig is alleen toegestaan op een vlakke en stabiele 
ondergrond!

Afb. 75: Het laadgoed binnenrijden

A

D

17
☞Vooruit het laadgoed A binnenrijden

Wanneer de motor door te veel laadgoed wordt geforceerd:

☞Til de laadinstallatie licht op

☞Bedieningshendel 17 naar achteren trekken D

Aanwijzing!

Kan de laadinstallatie in het laadgoed niet worden opgetild

• Laadinstallatie ontlasten door achteruit te rijden

Laden beëindigen

Afb. 76: Laadinstallatie naar binnen kiepen

C

17

D

☞Breng de laadinstallatie in stand C

☞Bedieningshendel 17 naar achteren trekken D
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Bediening
Afb. 77: Laadinstallatie volledig naar binnen kiepen

E

17

D

☞Kiep de laadinstallatie helemaal in E

☞Bedieningshendel 17 naar achteren trekken D

Aanwijzing!

Stuurbewegingen van de laadinstallatie langzaam uitvoeren. Daardoor wordt het 
laadgoed in de stortbak gelijkmatig verdeeld.

Rijden met gevulde stortbak

Afb. 78: Rijden met gevulde stortbak

A

Gevaar!

Bij transportritten met volgeladen bak op onbegaanbaar terrein bestaat:

gevaar voor ongevallen!

Vooral bij het draaien en bij het rijden op hellingen dient hierop gelet te 
worden. Om ongevallen te vermijden:

☞Met de lading altijd in de langzame stand rijden

☞ tortbak volledig laten zakken

☞Neem tijdens het rijden op hellingen de maximaal toegestane hoek in acht 

Afb. 79: Rijden met gevulde stortbak

A

B

☞stortbak volledig laten zakken A

☞Automatische laadinstallatie (opt.) in transportstand B brengen

☞Met volgeladen stortbak, altijd langzaam achteruit de helling op rijden
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Bediening
Stortbak uitkiepen

Afb. 80: Stortbak uitkiepen

B
16

A

C

D

17
Gevaar!

Tijdens het uitkiepen van de stortbak in een bouwput bestaat:

gevaar voor ongevallen!
☞Zorg dat de machine voldoende stabiel staat

☞Rij niet te dicht tot bij een bouwput

☞Beveilig het voertuig indien nodig met blokken

☞Kip de stortbak langzaam op

☞Controleer tijdens het uitkiepen van de stortbak steeds of het stortmateriaal 
gelijkmatig uit de stortbak schuift en zich niet vasthecht aan de stortbak. 
Het voertuig zou daardoor kunnen kantelen.

Afb. 81: Stortbak uitkiepen

B
16

A

D

17
☞Voertuig op effen horizontale ondergrond plaatsen

☞Stortbak uitkiepen A

☞Bedieningshendel 16 naar voren schuiven B

• Kan de stortbak ook naar links of rechts gedraaid worden, stortbak draaien, daarvoor:
☞Bedieningshendel 17 naar voren schuiven C

➥Kipper naar links draaien
☞Bedieningshendel 17 naar achteren trekken D

➥Kipper naar rechts draaien
• Voertuig met automatische laadinstallatie (opt.):

☞Bedieningshendel 17 naar achteren trekken D
➥Til de automatische laadinstallatie op

Attentie!

Let er bij het uitkiepen van de stortbak op, dat de automatische laadinstallatie 
niet botst met de grond of met het materiaal dat in de stortbak wordt vervoerd. 
De laadinstallatie kan daardoor beschadigd raken.

☞Zoek altijd een gunstige positie voor de automatische installatie
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Kipper naar boven uitkiepen (opt.)

Gevaar!

Bij de hoge kiepstortbak bestaat bij foute bediening bijzonder:

gevaar voor ongevallen!
☞Stortbak tijdens het rijden niet hoog- en/of uitkiepen
☞Stortbak in schuine stand of op een helling niet hoog- en/of uitkiepen

Afb. 82: Kipper naar boven uitkiepen (opt.)

D

A

F

31

16

C

☞Voertuig op effen horizontale ondergrond plaatsen

☞Stortbak A naar boven opkiepen

☞Bedieningshendel 31 naar achteren trekken C

➥Stortbak schuift uit
☞Stortbak D uitkiepen

☞Bedieningshendel 16 naar voren schuiven F

➥Stortbak kiept uit
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Bediening
Beladen van het voertuig

Gevaar!

Het voertuig moet tijdens het beladen door een graafmachine of andere 
machine beslist verlaten worden, er bestaat verhoogd:

Verwondingsgevaar

omdat de plaats van de bestuurder niet door een cabine beschermd is.

☞Machine voldoende beveiligen

☞Regelpaneel en gevarenzone verlaten

Attentie!

Het ondeskundig beladen van het voertuig leidt tot zware materiële schade.

☞Controleren, dat de lading veilig, stabiel en laag is, zodat het zicht niet 
belemmerd wordt

☞Het nominaal vermogen van het voertuig niet door overbelasting overschrijden

Afb. 83: Voertuig beladen

• Voor het beladen:
☞Stortbak volledig laten zakken
☞De motor afzetten
☞Voertuig toereikend beveiligen
☞Handrem inschakelen
☞Regelpaneel en gevarenzone verlaten

• Na het beladen:
☞Vervuilingen van de bedieningselementen verwijderen
☞Lading toereikend beveiligen
☞De motor starten
☞Handrem ontgrendelen
☞Rij langzaam weg!

Vrijmaken van het voertuig
Als het voertuig is blijven steken:
☞Stortbak volledig uitkiepen
☞Lege stortbak inkiepen
☞Langzaam achteruit rijden, tot de kettingen op gripvaste ondergrond staan
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Betonmolen (opt.)

Het voertuig met mengmachine mag uitsluitend gebruikt worden om beton te maken. Het 
toevoegen van betongrondstoffen en cement kan direct met behulp van de automatische 
laadinstallatie (opt.) of met de vultrechters en -silo's plaatsvinden.

Beladen

Attentie!

Voor de juiste mengverhouding moeten cement, water en betongrondstoffen 
direct gevuld worden vanuit de tank.

Attentie!

Voer geen stuurbewegingen uit wanneer de laadschop zich in het laadgoed 
bevindt.
Het laten zakken van de automatische laadinstallatie mag alleen bij stilstaand 
voertuig en overeenkomstige plaastverhoudingen naar voren plaatsvinden.
De automatische laadinstallatie is niet bestemd voor het laden van moeilijk 
doordringbaar materiaal, hierdoor kan de laadinstallatie beschadigd raken.
☞Enkel los materiaal laden

Afb. 84: Laadinstallatie horizontaal laten zakken

33

B

A

☞Laat de laadinstallatie tot de grond zakken A
☞Bedieningshendel 33 naar voren schuiven B

Attentie!

Voer geen stuurbewegingen uit wanneer de laadschop zich in het laadgoed 
bevindt.

Attentie!

Het laden van het voertuig is alleen toegestaan op een vlakke en stabiele 
ondergrond!

Afb. 85: Het laadgoed binnenrijden

A

D

33
☞Vooruit het laadgoed A binnenrijden

Wanneer de motor door te veel laadgoed wordt geforceerd:

☞Til de laadinstallatie licht op

☞Bedieningshendel 33 naar achteren trekken D

Aanwijzing!

Kan de laadinstallatie in het laadgoed niet worden opgetild

• Laadinstallatie ontlasten door achteruit te rijden
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Laden beëindigen

Afb. 86: Laadinstallatie naar binnen kiepen

C

33

D

☞Breng de laadinstallatie in stand C

☞Bedieningshendel 33 naar achteren trekken D

E

33

D

Afb. 87: Laadinstallatie volledig naar binnen kiepen

☞Kiep de laadinstallatie helemaal in E

☞Bedieningshendel 33 naar achteren trekken D

Aanwijzing!

Bewegingen van de laadeenheid langzaam uitvoeren.

Mengen

Afb. 88: Laadinstallatie horizontaal laten zakken

33

B

B

☞Automatische laadinstallatie (opt.) in transportstand B brengen
☞Bedieningshendel 33 naar voren schuiven B

Afb. 89: Mengsel

34

D

☞Betonmolen bedienen

☞Bedieningshendel 34 naar beneden drukken D

Aanwijzing!

De hendel kan in de stand "mengen" geblokkeerd worden. Voor het ontgrendelen 
de schuif op de hendel arrêteren.
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Afb. 90: Regeling mengertoerental

35

H G
☞Toerental van de betonmolen regelen

☞Draairegelaar 35 rechtsom draaien G

➥Het toerental van de betonmolen wordt verlaagd
☞Draairegelaar 35 linksom draaien H

➥Het toerental van de betonmolen wordt verhoogd

Aanwijzing!

Het aanbevolen toerental ligt bij ca. 20-23 omw./min. Te hoge toerentallen leiden 
tot een slecht vermengen en een vertraging van alle andere bewegingen van het 
voertuig, vooral het uitkiepen van de betonmolen en het bedienen van de automa-
tische laadinstallatie.

Ontladen

Afb. 91: Automatische laadinstallatie in ontlaadstand

33

D

E

☞Zich in de buurt van het ontlaadbereik begeven
☞Het voertuig op een vlakke, horizontale ondergrond neerzetten
☞Automatische laadinstallatie (opt.) in ontlaadstand E brengen

☞Bedieningshendel 33 naar achteren trekken D

Afb. 92: Ontladen van de betonmolen

34F
☞Betonmolen bedienen voor het ontladen

☞Bedieningshendel 34 naar boven trekken F

Aanwijzing!

De hendel kan in de ontlaadstand geblokkeerd worden. Voor het ontgrendelen de 
schuif op de hendel arrêteren.

B

Afb. 93: Betonmolen uitkiepen

32

A

☞Betonmolen A uitkiepen
☞Bedieningshendel 32 naar voren schuiven B

Aanwijzing!

Het uitkiepen moet heel langzaam en stapsgewijs gebeuren, om een gevaarlijke 
onbalans van het voertuig te vermijden. De draaisnelheid moet gematigd zijn, om 
een overmatige concentratie van beton in één gedeelte van de betonmolen te 
voorkomen, wat eveneens tot onbelans van het voertuig zou kunnen leiden.
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Bediening
Hulphydraulica (opt.)

Het voertuig kan met een extra hydraulische aansluiting (opt.) zijn uitgerust, om eenvoudig 
werkende hydraulische apparaten (bijv. een sloophamer) aan te sluiten.

De hulphydraulica levert een literhoeveelheid van 20 l/min bij 170 bar.

Afb. 94: Hulphydraulica (opt.)

P

T

A O

S

☞De motor afzetten

☞controleer of de hendel voor vrijgave van de hulphydraulica zich A in stand O bevindt

➥Hulphydraulica is uitgeschakeld
☞Snelkoppelingen van de toebehoren op de overeenkomstige aansluitingen P (druklei-

ding) en T (terugloopleiding) van de hulphydraulica van het voertuig aansluiten.

☞Hulphydraulica inschakelen; daarbij hendel A in stand S brengen

☞De gashendel van het voertuig zo doseren, tot het vermogen voor de foutloze werking 
van de aangesloten werkuitrusting is bereikt

Attentie!

Hulphydraulica alleen met aangesloten snelkoppelingen inschakelen. Het 
inschakelen van de hulphydraulica bij niet-aangesloten snelkoppelingen kan 
een oorzaak voor het niet-starten, een vermogensafname van het voertuig 
resp. een oververhitting van de olie van het hydraulisch systeem zijn.

.
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Bedrijfsstoringen
4 Bedrijfsstoringen

De aanwijzingen in dit hoofdstuk moeten het bedieningspersoneel erbij helpen om storin-
gen te kunnen opsporen, storingen snel te kunnen herkennen en verhelpen.

Reparaties mogen enkel door geautoriseerd personeel uitgevoerd worden.

4.1 Storingen aan de motor  

Probleem Mogelijke oorzaken zie

Motor slaat niet of moeilijk aan

Verkeerde SAE-klasse/oliekwaliteit van de motorsmeerolie 5-29

Brandstofkwaliteit is niet in overeenstemming met de voorschriften 5-29

Accu defect of niet opgeladen 5-25

Kabelverbindingen in startmotorstroomkring los of geoxideerd

Startmotor defect of rondsel grijpt niet

Klepspeling niet juist ingesteld

Inspuitstuk defect

Motor slaat aan, maar draait onregelmatig of slaat weer af

Brandstofkwaliteit is niet in overeenstemming met de voorschriften 5-29

Foutieve klepspeling

Inspuitleiding lekt

Inspuitstuk defect

De motor raakt oververhit. Waarschuwingsinstallatie tem-
peratuur in werking getreden

Oliepeil te laag 5-9

Oliepeil te hoog 5-8

De luchtfilter is vervuild 5-13

Oliekoelerlamellen vuil

Inspuitstuk defect

Motor heeft te weinig vermogen

Oliepeil te hoog 5-8

Brandstofkwaliteit is niet in overeenstemming met de voorschriften 5-29

De luchtfilter is vervuild 5-13

Foutieve klepspeling

Inspuitleiding lekt

Inspuitstuk defect

Motor werkt niet met alle cilinders
Inspuitleiding lekt

Inspuitstuk defect

Motor heeft geen of te geringe oliedruk

Oliepeil te laag 5-9

Te grote schuine stand van het voertuig (max. 15°)

Verkeerde SAE-klasse/oliekwaliteit van de motorsmeerolie 5-29

Motor heeft een te hoog olieverbruik
Oliepeil te hoog 5-8

Te grote schuine stand van het voertuig (max. 15°)
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Bedrijfsstoringen
Motor walmt

Blauw
Oliepeil te hoog 5-8

Te grote schuine stand van het voertuig (max. 15°)

Wit

Ondergrens voor starttemperatuur bereikt

Brandstofkwaliteit is niet in overeenstemming met de voorschriften 5-29

Foutieve klepspeling

Inspuitstuk defect

Zwart

De luchtfilter is vervuild 5-13

Foutieve klepspeling

Inspuitstuk defect

Probleem Mogelijke oorzaken zie
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Onderhoud
5 Onderhoud

5.1 Inleiding

De inzetbaarheid en de levensduur van voertuigen worden in hoge mate beïnvloed door 
het onderhoud.

Daarom is het in het belang van de voertuigbezitter de voorgeschreven onderhoudswerk-
zaamheden aan te houden.

Lees voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in elk geval:

• Hoofdstuk 2 "Veiligheidsvoorschriften” in deze gebruiksaanwijzing en

• De aanwijzingen in de gebruiksaanwijzingen van de werktuigen.

Voor de ingebruikname moeten alle geplande inspecties worden uitgevoerd en eventueel 
vastgestelde gebreken worden verholpen.

De geopende motorkap en afdekkingen moeten goed bevestigd zijn. Bij het rijden op hel-
lingen of bij sterke wind mogen de kappen en afdekking niet opengaan.

Bij het gebruik van perslucht bestaat het gevaar dat vervuilingen worden weggeblazen. 
Hierbij bestaat het gevaar voor zware verwondingen. Altijd een veiligheidsbril, bescher-
mend masker en verdere beschermende kleding dragen.

Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden alsook het onderhoud volgens onderhouds-
schema "A" moeten door een hiervoor opgeleide bestuurder uitgevoerd worden, alle 
andere onderhoudswerkzaamheden mogen enkel door opgeleid en gekwalificeerd perso-
neel uitgevoerd worden.

In de onderhoudsschema's staat beschreven wanneer de hieronder beschreven onder-
houdswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd – zie Onderhoudsschema (totaalover-
zicht) op pagina 5-30.
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Onderhoud
Onderhoudssteun

Gevaar!

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de stortbak van de dumper of onder 
de stortbak, over het algemeen bij alle onderhoudswerkzaamheden waarbij de 
stortbak opgekiept is, bestaat:

gevaar voor ongevallen!

☞Onderhoudssteun gebruiken

Afb. 95: Transporthouder

A

Afb. 95: Onderhoudssteun

C

A

D

B

Voor het monteren van de onderhoudssteun, als volgt te werk gaan:
☞Onderhoudssteun A uit de transporthouder nemen

☞De onderhoudssteun is met veiligheidsbouten C en pennen D bevestigd

☞Onderhoudssteun A aan de kipcilinder B aanbrengen

☞Onderhoudssteun A met de veiligheidsbouten C en de pennen D vastzetten

Tijdens het transport de onderhoudssteun A in de houder plaatsen, zoals getoond in 
Afb. 95.
5-2 BA DT15 nl - Editie 1.0 * * dt15b510.fm



Onderhoud
5.2 Vervangen van de werkuitrusting
Ga bij het vervangen van de aangebrachte werkuitrusting (draaikipper, frontkipper, beton-
molen enz.) als volgt te werk:

Demontage

Afb. 96: Vervangen van de werkuitrusting

BA
☞Voertuig op een egaal vlak positioneren

☞De motor afzetten

☞Beide blokkeerpennen A en B eruit halen

☞Werkuitrusting langzaam zo ver optillen, tot de hydraulische snelkoppelingen geschei-
den kunnen worden

☞Werkuitrusting op een geschikte en beschermde plaats bewaren.

Gevaar!

Tijdens het optillen mag niemand zich in de gevarenzone van het voertuig 
begeven; hierbij bestaat:

gevaar voor ongevallen!
☞Zorg ervoor dat niemand zich in de gevarenzone van het voertuig bevindt.
☞Met betrekking tot het gewicht van de op te tillen werkuitrustingen – zie 

hoofdstuk 6 Technische gegevens op pagina 6-1

Montage

☞Werkuitrusting dichter bij de onderwagen brengen, om de hydraulische aansluiting met 
behulp van de geïnstalleerde snelkoppelingen uit te voeren

☞Als de werkuitrusting over een automatische laadinstallatie (opt.) beschikt, wordt de 
bedieningscilinder van de stortbak op de middelste snelkoppelingen aangesloten, terwijl 
de automatische laadinstallatie op de snelkoppelingen links en rechts wordt aangesloten

☞Werkuitrusting omlaag brengen en de boorgaten uitrichten volgens de boorgaten van 
het frame

☞Na de uitlijning de bouten A en B plaatsen en met de overeenkomstige blokkeerinrich-
tingen blokkeren.

Montage van de hoge kipper (opt.)

Afb. 97: Montage van de hoge kipper (opt.)

f

H

D

C

E

G

☞Werkuitrusting dichter bij de onderwagen brengen, om de hydraulische aansluiting met 
behulp van de geïnstalleerde snelkoppelingen uit te voeren

☞Kipper op de middelste snelkoppelingen C en D aansluiten

☞Als de werkuitrusting over een automatische laadinstallatie (opt.) beschikt, wordt deze 
op de snelkoppelingen E en F aangesloten

☞Cilinder voor het optillen van de kipper op de snelkoppelingen G en H aansluiten

☞Werkuitrusting omlaag brengen en de boorgaten uitrichten volgens de boorgaten van 
het frame

☞Na de uitlijning de bouten A en B plaatsen en met de overeenkomstige blokkeerinrich-
tingen blokkeren.
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Montage betonmolen (opt.)

Afb. 98: Montage van de betonmolen (opt.)

F

H

D

C

E

G

☞Werkuitrusting dichter bij de onderwagen brengen, om de hydraulische aansluiting met 
behulp van de geïnstalleerde snelkoppelingen uit te voeren

☞Cilinder voor het uitkiepen van de betonmolen op de middelste snelkoppelingen C en D 
aansluiten

☞Als de werkuitrusting over een automatische laadinstallatie (opt.) beschikt, wordt deze 
op de snelkoppelingen E en F aangesloten

☞ Inrichting voor het draaien van het reservoir op de snelkoppelingen G en H aansluiten

☞Werkuitrusting omlaag brengen en de boorgaten uitrichten volgens de boorgaten van 
het frame

☞Na het uitlijnen de bouten A en B plaatsen en met de overeenkomstige blokkeerinrich-
tingen blokkeren.
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Onderhoud
5.3 Brandstofsysteem

Speciale veiligheidsvoorschriften

• Wees voorzichtig bij het gebruik van brandstof. Er bestaat verhoogd brandgevaar!

• Voer werkzaamheden aan het brandstofsysteem nooit in de buurt van open vuur of 
ontvlambare vonken uit!

• Rook niet bij werkzaamheden aan het brandstofsysteem en bij het tanken!

• Schakel de motor vóór het tanken uit en trek de contactsleutel uit het slot!

• Vul brandstof niet bij in afgesloten ruimten!

• Veeg gemorste brandstof meteen weg!

• Houd de machine schoon om de kans op brand te verkleinen!

Brandstof tanken

Afb. 99: Brandstofvulopening

A
De brandstofvulopening A bevindt zich onder de motorkap.

Gevaar!

Bij het gebruik van brandstof bestaat een verhoogde

kans op brand en vergiftiging!

☞Niet in gesloten ruimten tanken.

☞Werkzaamheden aan de brandstofinstallatie nooit in de buurt van open 
vuur of ontvlambare vonken uitvoeren.

☞Roken en omgang met vuur verboden!

Milieu!

Uitlopende brandstof in een geschikt vat opvangen en milieuvriendelijk verwijderen!

Aanwijzing!

De brandstoftank nooit volledig legen, omdat er anders lucht wordt aangezogen in 
het brandstofsysteem en dit systeem dan ontlucht moet worden.
– zie Ontluchten van het brandstofsysteem op pagina 5-7

Aanwijzing!

De tank aan het eind van de dag met de geschikte brandstof vullen. Daardoor 
wordt voorkomen dat er 's nachts condenswater in de brandstoftank wordt 
gevormd. De tank niet volledig vullen, een beetje ruimte overlaten, zodat de brand-
stof zich kan uitzetten.
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Onderhoud
Tankstations

Algemeen

Tank brandstof alleen bij stationaire tankstations. Brandstof uit vaten of jerrycans is 
meestal verontreinigd.

Ook zeer kleine vuildeeltjes veroorzaken

• een verhoogde slijtage van de motor

• storingen in het brandstofsysteem en

• een mindere werking van het brandstoffilter

Tanken uit vaten

verkeerd

juist

Afb. 100: Brandstof tanken uit een vat

Wanneer het tanken uit vaten niet kan worden vermeden, dient u de volgende punten in 
acht te nemen (zie afb. 100):

• Rol of kantel de vaten niet voor het tanken

• Dek de opening van de zuigbuis van de pomp van het vat af met een fijnmazige zeef

• Zuigbuisopening van de vatpomp tot een hoogte van max. 15 cm van de bodem van 
het vat indompelen

• Vul de tank alleen met hulpmiddelen (trechter of vulbuis) met een ingebouwd microfilter

• Houd alle vaten voor het tanken altijd schoon

Brandstofspecificatie voor dieselbrandstof

Gebruik enkel kwaliteitsbrandstof 

• Nr. 2-D conform DIN 
51 601 4° tot 45°

• Nr. 1-D conform DIN 
51 601

Bij buitentemperaturen onder 4 °C of bij 
gebruik boven een hoogte van 1500 m

Kwaliteitsklasse Cetaangetal Gebruik

Min. 45
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Onderhoud
Ontluchten van het brandstofsysteem

Gevaar!

Als er brandstof op hete motoronderdelen of de knalpot komt, bestaat er

brandgevaar!

☞Het brandstofsysteem nooit bij warme motor ontluchten!

Afb. 101: Ontluchten van het brandstofsysteem

C
O

A

C

B

D

E

Het brandstofsysteem moet in de volgende gevallen ontlucht worden:

• als de brandstoffilter of -voorfilter en de brandstofleidingen afgenomen en opnieuw 
gemonteerd zijn of

• nadat de brandstoftank is geleegd of

• als de motor na een lange tijd niet gebruikt te zijn weer gestart wordt.

☞Ga bij het ontluchten van het brandstofsysteem als volgt te werk:

☞Voertuig op een vlakke, horizontale ondergrond neerzetten

☞De motor afzetten

☞Brandstoftank vullen

☞Brandstoffilterkraan A openen door de hendel naar beneden tot O te draaien

☞Aftapschroeven van het brandstoffilter C losmaken

☞Handpomp B van de brandstoftoevoer bedienen,

➥ tot de brandstof zonder luchtbelletjes uit het filter stroomt

☞Schroef C met passend gereedschap weer sluiten

☞Aftapschroef D  boven de brandstofinjectiepomp met behulp van geschikt gereed-
schap losmaken

☞Handpomp B van de brandstoftoevoer bedienen,

➥ tot de brandstof zonder luchtbelletjes uit het voorfilter stroomt

☞Schroef D met passend gereedschap weer sluiten

☞Motor starten

➥Loopt de motor korte tijd gelijkmatig, blijft de motor dan staan of loopt de motor ongelijkmatig:

☞De motor afzetten

☞Het brandstofsysteem opnieuw zoals eerder beschreven ontluchten en ook de 
inspuitstukken ontluchten; daarbij de schroeven E losmaken

☞Eventueel moet er een controle door geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
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Onderhoud
5.4 Motorsmeersysteem

Attentie!

Te weinig of verbruikte motorolie leidt tot

schade en vermogensafname van de motor!

☞Olievervanging door een geautoriseerde werkplaats laten verrichten
– zie hoofdstuk 5.13 Onderhoudsschema (totaaloverzicht) op pagina 5-30

Oliepeil controleren

Aanwijzing!

Het oliepeil moet dagelijks gecontroleerd worden.
Wij adviseren de controle uit te voeren voordat de motor wordt gestart. Voer de con-
trole op z'n vroegst 5 minuten nadat de bedrijfswarme motor is uitgeschakeld uit.

☞Ga als volgt te werk:

Afb. 102: Oliepeilcontrole

max
min

A
• Voertuig horizontaal parkeren

• De motor afzetten!

• De motor laten afkoelen

• De motorkap openen

• Omgeving van de oliepeilstok met pluisvrije doek schoonvegen

• Oliepeilstok A

☞Uittrekken

☞Met een pluisvrije doek afvegen

☞Opnieuw tot aan de aanslag inschuiven

☞Uittrekken en het oliepeil aflezen

☞Zo nodig, echter minimaal wanneer het oliepeil de MIN-markering op de oliepeilstok A 
bereikt  heeft olie bijvullen 
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Motorolie bijvullen

Attentie!

Te veel of verkeerde motorolie kan de motor beschadigen! Daarom:

☞Motorolie niet bijvullen boven de MAX-markering van de oliepeilstok 102/A

☞Enkel voorgeschreven motorolie gebruiken 

Milieu!

Lekkende motorolie in een geschikt reservoir opvangen en op een milieuvriendelijke 
manier afvoeren!

Afb. 103: Afsluitdeksel

OIL

B

☞Ga als volgt te werk:

• Omgeving van de afsluitdop B met een pluisvrije doek reinigen

• Afsluitdop B openen

• Oliepeilstok A iets optillen, zodat eventueel ingesloten lucht kan ontsnappen

• Motorolie bijvullen

• Een ogenblik wachten (ongeveer 3 minuten), tot alle olie in de oliekan is gelopen

• Oliepeil controleren– zie Oliepeil controleren op pagina 5-8

• Zo nodig olie bijvullen en het oliepeil nog eens controleren

• Afsluitdop B sluiten

• Oliepeilstok A opnieuw insteken tot tegen de aanslag

• Gemorste olie zonder resten van de motor verwijderen.
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5.5 Motor- en hydraulisch koelsysteem

De olie- en waterkoeler bevindt zich in de motorruimte voor de motor. Die koelt zowel de 
dieselmotor alsook de hydraulische olie van het hydraulisch rij- en werksysteem.

Het expansievat voor het koelwater bevindt zich eveneens in de motorruimte voorover 
gekanteld over de oliekoeler.

Speciale veiligheidsvoorschriften

• Vuilophopingen op de koelribben verminderen de koelcapaciteit van de koeler! Om dit 
te vermijden:

☞De buitenkant van de koeler regelmatig reinigen. Voor de reiniging perslucht zonder 
olie met max. 2 bar gebruiken; daarbij een zekere afstand tot de koeler aanhouden, 
zodat de koelribben niet beschadigd raken. De reinigingsintervallen vindt u in de 
onderhoudsschema's in de bijlage

☞Op een stoffig of vuil werkterrein moet de koeler vaker worden gereinigd dan in de 
onderhoudsschema's staat aangegeven

• Te weinig koelmiddel vermindert eveneens het koelvermogen en kan tot schade aan de 
motor leiden! Daarom:

☞Het koelmiddelpeil regelmatig controleren. De controle-intervallen vindt u in de onder-
houdsschema's in de bijlage

☞Wanneer vaak koelvloeistof wordt bijgevuld, moet het koelsysteem gecontroleerd 
worden op lekken of de handelaar gecontacteerd te worden!

☞Nooit koud koelvloeistof/koelwater bijvullen bij een warme motor!

☞Na het vullen van het expansievat de motor laten proefdraaien en daarna het koel-
middelpeil opnieuw controleren als de motor stilstaat

• Verkeerd koelmiddel kan de motor en de koeler vernietigen, daarom:

☞Aan het koelmiddel voldoende – maar nooit meer dan 50 % – antivriesmiddel toevoe-
gen. Zo mogelijk vorstwering van een bekend merk gebruiken, aangezien die reeds 
voorzien is van additieven voor corrosiebescherming.

☞Zie hiervoor ook de koelmiddelmengtabel in het
– zie hoofdstuk 5.12 Bedrijfs- en smeerstoffen op pagina 5-29

☞Geen substanties voor de reiniging van de koeler gebruiken nadat antivriesmiddel is 
toegevoegd aan het water, aangezien er zich anders bezinksel vormt dat de motor 
kan beschadigen.

• Na het vullen van het expansievat:

☞Motor laten proefdraaien

☞De motor afzetten

☞De motor laten afkoelen

☞Opnieuw het peil van de koelvloeistof controleren

Milieu!

Lekkend koelmiddel in een geschikt reservoir opvangen en op een milieuvriendelijke 
manier afvoeren!
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Koelvloeistofpeil controleren/Koelvloeistof bijvullen

Gevaar!

Nooit bij een warme motor het koelmiddelreservoir openen of koelmiddel 
aflaten omdat het koelsysteem in dit geval onder hoge druk staat. 
Hierbij bestaat

gevaar voor verbranding!

☞Na het afzetten van de motor minstens 15 minuten wachten!

☞Veiligheidshandschoenen en beschermende kleding dragen

☞Afsluitdop B tot aan de eerste arrêteerstand opendraaien en druk laten ont-
snappen

☞Verzekeren dat de koelvloeistof afgekoeld is, zodat het koelmiddeldeksel 
met de handen aangeraakt kan worden

Gevaar!

Het antivriesmiddel is ontvlambaar en giftig.

gevaar voor ongevallen!

☞Verwijderd van vlammen houden

☞Erop letten dat het antivriesmiddel niet in de ogen terechtkomt

• Komt het antivriesmiddel in de ogen

➥Onmiddellijk met zuiver water spoelen en een arts raadplegen
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Koelmiddelpeil controleren

Afb. 104: Radiator

A
☞Ga als volgt te werk:

• Voertuig horizontaal parkeren

• De motor afzetten! 

• Sleutel aftrekken en meenemen

• Motor en koelmiddel laten afkoelen

• De motorkap openen

• Controleer of het koelmiddelpeil de vulopening A bereikt

☞Wanneer het koelmiddelpeil de vuldop van de waterkoeler niet bereikt:

• Koelmiddel bijvullen

Aanwijzing!

Het koelmiddelpeil dagelijks controleren.
Wij adviseren de controle uit te voeren voordat de motor wordt gestart.

Koelmiddel bijvullen

Als de motor afgekoeld is:

☞Overdruk in de radiator verminderen

☞Afsluitdop voorzichtig tot aan de eerste arrêteerstand opendraaien en druk volledig 
laten ontsnappen

☞Afsluitdop A openen

☞Koelmiddel tot aan de onderkop van de vuldop (koeler) bijvullen

☞Afsluitdop A sluiten

☞Motor starten en ca. 5 tot 10 minuten laten warmdraaien

☞De motor afzetten

☞Sleutel aftrekken en meenemen

☞De motor laten afkoelen

☞Opnieuw het peil van de koelvloeistof controleren

➥Het koelmiddelpeil moet zich in de onderste hoek van de vuldop (koeler) bevinden

☞Zo nodig koelmiddel bijvullen en handeling herhalen tot het koelmiddelpeil constant blijft

Aanwijzing!

Jaarlijks voor het begin van de winter het antivriesmiddel controleren
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Onderhoud
5.6 Luchtfilter

Attentie!

Het filterelement wordt beschadigd als ze uitgewassen of uitgeborsteld wordt!
Om vroegtijdige slijtage van de motor te vermijden, dient op het volgende gelet 
te worden!

☞Filterelement niet reinigen

☞Filterelement conform het onderhoudsschema vervangen

☞ In geen geval beschadigde filterelementen opnieuw gebruiken.

☞Ga uiterst proper te werk bij het vervangen van het filterelement!

Op het luchtfilter bevindt zich een inrichting ter controle van het filterpatroon.

Afb. 105: Luchtfiltervervuiling-indicatie

B

42

Afb. 105: Luchtfilter

☞De filter B moet vervangen worden:

• bij het oplichten van het controlelampje 42

• conform onderhoudsschema

Aanwijzing!

Bij gebruik in een bijzonder stoffige omgeving moet het luchtfilter vaker vervan-
gen worden.

Attentie!

De filterelementen kunnen vroegtijdig beschadigd raken, wanneer ze 
gedurende langere tijd in zuurhoudende lucht worden gebruikt. Dit gevaar 
bestaat bijv. in zuurproductiebedrijven, staal-, aluminiumfabrieken, chemische 
fabrieken en andere non-ferrometaalfabrieken.

☞Filter B uiterlijk na 50 bedrijfsuren vervangen!

Onderhoud luchtfilter algemeen:

• Filters moeten in hun originele verpakking en droog worden bewaard

• Bij de montage van de filter opletten dat men niet tegen andere onderdelen stoot

• Luchtfilterbevestigingen, luchtaanzuigslang en luchtfilter op beschadiging controleren 
en indien nodig onmiddellijk herstellen resp. vervangen

• Vastzitten van schroeven en inlaatbochtstukken en slangklemmen controleren
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Vervangen van het filter

Afb. 106: Demontage van het onderste deel van de behuizing

Afb. 107: Demontage van het filterelement

D

E

B

• Om het filter te vervangen B gaat u als volgt te werk:

☞De motor afzetten

☞Sleutel aftrekken en meenemen

☞De motor laten afkoelen

☞Motorkap openen

☞Luchtfilter en omgeving van vervuiling en stof vrijmaken

☞Beide arrêteringen D aan de onderkant van de behuizing E naar buiten buigen

☞Behuizingsonderdeel E wegnemen

☞Filter B voorzichtig met lichte draaibeweging afnemen

☞Garanderen dat alle vervuilingen (stof) in de binnenruimte van luchtfilterbehuizing ver-
wijderd zijn

☞De onderdelen met een schone pluisvrije doek reinigen; geen perslucht gebruiken

☞Luchtfilterpatronen op beschadiging controleren, enkel filters in perfecte staat mogen 
worden geïnstalleerd

☞Het nieuwe filter B voorzichtig in de luchtfilterbehuizing plaatsen

☞Het onderste deel van de behuizing E aanbrengen (op juiste plaatsing letten) 

☞Beide arrêteringen D sluiten
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5.7 Hydraulisch systeem

Speciale veiligheidsvoorschriften

• Voordat met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden wordt begonnen, moet de druk 
worden gehaald van alle leidingen waar hydraulische olie doorstroomt, hiervoor:

• Alle hydraulisch beweegbare werkuitrustingen op de bodem zetten en

• alle bedieningshendels van de hydraulische regeleenheden meermaals bedienen

• Hydraulische olie die onder hoge druk naar buiten komt, kan door de huid dringen en 
ernstig letsel veroorzaken. Ga daarom onmiddellijk, ook bij zeer kleine wonden, naar 
een arts, omdat anders ernstige infecties kunnen ontstaan!

• Troebele hydraulische olie in het kijkglas duidt erop dat water of lucht in het hydrau-
lische systeem is binnengedrongen. De hydraulische pomp kan hierdoor beschadigd 
raken!

• Indien er olie of brandstof uit de hogedrukleidingen stroomt, kan dit brand of defecten 
en daardoor ernstige verwondingen resp. materiële schade veroorzaken. Wanneer 
men vaststelt dat er geloste moeren en beschadigde buisleidingen zijn, de werkzaam-
heden onmiddellijk staken. 

☞Neem onmiddellijk contact op met uw Wacker Neuson-verkooppartner

• Wanneer een van de volgende problemen zich voordoet, de buisleiding vervangen.

☞Beschadigde of lekkende hydraulische dichtingen.

☞Versleten of gescheurd omhulsel of vrijliggend versterkingsmateriaal

☞Op meerdere plaatsen uitgerekte bekledingen.

☞Verwikkelingen of kneuzingen aan bewegende onderdelen.

☞ In de afdekkingen geklemde vreemde voorwerpen.

Attentie!

Door vervuilde hydraulische olie, olietekort of verkeerde hydraulische olie 
bestaat er

risico op ernstige beschadiging van het hydraulische systeem!

☞Werk altijd schoon!

☞Vul hydraulische olie altijd bij via de vulzeef!

☞Enkel goedgekeurde oliën van hetzelfde type gebruiken 
– zie hoofdstuk 5.12 Bedrijfs- en smeerstoffen op pagina 5-29

☞Vul altijd op tijd hydraulische olie bij 
– zie Hydraulische olie bijvullen op pagina 5-17

☞Wanneer het hydraulische systeem is gevuld met biologische olie, mag er 
uitsluitend biologische olie van dezelfde soort worden nagevuld. Let op stic-
ker op olietank voor hydraulische olie!

☞Wanneer het filter van het hydraulische systeem is verontreinigd met 
metaalsplinters, moet er beslist contact worden opgenomen met de klan-
tenservice om ernstigere beschadigingen te voorkomen!

Milieu!

Lekkende hydraulische olie, ook biologische olie in een geschikte bak opvangen! Verwerk 
opgevangen hydraulische olie en gebruikte filters op een milieuvriendelijke manier. 
Ook voor de verwerking van biologische olie moet in ieder geval met een bedrijf worden 
gesproken dat gespecialiseerd is in het verwerken van afgewerkte olie.
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Peil hydraulische olie controleren

Attentie!

Geen olie bijvullen wanneer het oliepeil boven de markering FULL ligt, 
aangezien anders het systeem van hydraulische olie beschadigd kan worden 
of olie op gevaarlijke wijze naar buiten kan komen.

☞Peil van hydraulische olie vóór iedere inbedrijfname of dagelijks controleren

Afb. 108: Peil hydraulische olie

A
☞Ga als volgt te werk:

• Het voertuig op een vlakke ondergrond plaatsen

• De stortbak optillen en in veiligheidsstand blokkeren – zie Onderhoudssteun op 
pagina 5-2

• Stortbak draaien tot de inspectieopening zich ter hoogte van de vulschroef A bevindt

• De motor afzetten

• De vulpeilstok is in de afsluitdop A van de tank voor hydraulische olie ingebouwd

• Controleren of het oliepeil tussen MIN en MAX ligt

• Ligt het oliepeil lager, vul dan de hydraulische olie bij

Afb. 109: Peil hydraulische olie

MAX

MIN

Aanwijzing!

Het oliepeil van het hydraulisch systeem enkel meten wanneer de bedrijfstempera-
tuur van de machine bereikt wordt.

1
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Hydraulische olie bijvullen

Gevaar!

Bij het weghalen van de vulschroef kan olie naar buiten spatten. 

gevaar voor ongevallen!

☞De schroef daarom langzaam losdraaien, zodat de druk in het reservoir 
langzaam verlaagd kan worden.

Hydraulische olie alleen bij afgezette motor vullen. Anders kan er hydraulische olie uit de 
vulopening van de tank lopen.

A

Afb. 110: Tank voor hydraulische olie

☞Ga bij het navullen als volgt te werk:

• Het voertuig op een vlakke ondergrond plaatsen

• De stortbak optillen en in veiligheidsstand blokkeren – zie Onderhoudssteun op 
pagina 5-2

• Stortbak draaien tot de inspectieopening zich ter hoogte van de vulschroef A bevindt

• De motor afzetten

• Het gebied rondom de vulopening A met een stoffen doek reinigen

• Vuldop A openen

Bij een geplaatst zeefinzetstuk (filter):

• Hydraulische olie bijvullen

• Het peil van de hydraulische olie met behulp van de in de afsluitdop A ingebouwde 
vulpeilstok controleren

• Zo nodig bijvullen en nog eens controleren

• Vulopening A goed afsluiten
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Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van biologische olie

• A.u.b. uitsluitend hydraulische biologische vloeistoffen gebruiken die van de firma 
Wacker Neuson getest en beproefd zijn. Over het gebruik van een ander, niet geadvi-
seerd product dient beslist met de firma Wacker Neuson te worden overlegd. 
Daarnaast moet een schriftelijke garantieverklaring bij de olieleverancier worden 
opgevraagd. Deze garantie geldt voor het geval dat schade optreedt aan de hydrau-
lische aggregaten die aantoonbaar is terug te voeren op de hydraulische vloeistof

• Bij het bijvullen enkel biologische olie van dezelfde soort gebruiken. Om misverstanden 
te vermijden moet aan de hydraulische tank in de buurt van de vuldop duidelijk vermeld 
staan welke soort olie momenteel gebruikt wordt!
Door het vermengen van twee biologische olieproducten kunnen de eigenschappen 
van een van de producten teniet gedaan worden. Daarom mag bij het verversen van 
biologische olie de resterende hoeveelheid van de oorspronkelijke hydraulische 
vloeistof in het hydraulisch systeem niet meer dan 8 % bedragen (gegevens van de 
fabrikant)

• Vul geen minerale olie bij. Het percentage minerale olie mag niet hoger zijn dan 2 
gewichts- % om problemen ten gevolge van het schuimen te voorkomen en de biolo-
gische afbreekbaarheid niet te beïnvloeden

• Voor het bedrijf met biologische oliën gelden dezelfde olie- en filterwisselintervallen als 
voor minerale olie – zie hoofdstuk 5.13 Onderhoudsschema (totaaloverzicht) op 
pagina 5-30

• Het condenswater in de tank voor hydraulische olie moet in ieder geval voor het koude 
seizoen door een geautoriseerde werkplaats worden afgelaten. Het watergehalte mag  
0,1 Gew.-% niet overstijgen

• Ook wanneer biologisch afbreekbare olie wordt gebruikt, gelden alle instructies ter 
bescherming van het milieu die in dit handboek worden genoemd

• Wanneer extra hydraulische aggregaten worden gemonteerd en gebruikt, dan moeten 
die met dezelfde soort biologische olie worden gebruikt om vermenging in het hydrau-
lisch systeem te voorkomen

Het achteraf omschakelen van minerale olie naar biologische olie kan alleen worden ver-
zorgd door een erkende vakwerkplaats of door uw Wacker Neuson verkooppartner.
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Hydraulische drukleidingen controleren

Speciale veiligheidsvoorschriften

Gevaar!

Voorzichtig bij het controleren van hydraulische leidingen; vooral bij het 
zoeken naar lekken. 
Hydraulische olie die onder hoge druk naar buiten komt, kan door de huid 
dringen en ernstig letsel veroorzaken.

verwondingsgevaar!

☞Ga daarom onmiddellijk, ook bij zeer kleine wonden, naar een arts, omdat 
anders ernstige infecties kunnen ontstaan!

☞Volg absoluut de volgende instructies op:

• Zet loszittende schroefverbindingen en slangverbindingen alleen aan 
wanneer ze drukloos zijn, d.w.z. verminder de druk voor werkzaamhe-
den aan leidingen die onder druk staan!

• Las of soldeer defecte of loszittende drukleidingen en schroefverbindin-
gen nooit, maar vervang defecte onderdelen door nieuwe!

• Zoek nooit met blote handen naar lekkages, maar draag beschermende 
handschoenen!

• Gebruik om leidingen etc. op kleine lekkages te controleren papier of 
hout, maar nooit direct licht of open vuur!

• Beschadigde slangleidingen mogen alleen door een geautoriseerde 
vakwerkplaats vervangen worden!

• Lekkages en beschadigde drukleidingen moeten direct door een geautoriseerde 
klantenservice of vakwerkplaats worden verholpen. 
Dit verhoogt niet alleen de bedrijfsveiligheid van uw voertuig, maar levert ook een 
bijdrage aan de bescherming van het milieu.

• Vervang hydraulische slangen om de 6 jaar vanaf de productiedatum, ook wanneer er 
geen gebreken worden vastgesteld

Wij wijzen in dit verband op de nationale veiligheidsvoorschriften voor hydraulische leidin-
gen alsook de geldende ongevallenpreventievoorschriften en de nationale voorschriften 
over arbeidsgeneeskunde.

1 Q/04 De productiedatum (maand en kwartaal en jaar) vindt u op de slangleiding terug.

Voorbeeld:

De vermelding "1 Q/04" verwijst naar de productie in het 1ste kwartaal van het jaar 2004.
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Onderhoud
5.8 Kettingen

Gevaar!

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de ketting bestaat:

gevaar voor ongevallen!

☞Gebruik geschikte hulpmiddelen bij het stutten van het voertuig

☞Beveilig het voertuig extra tegen kantelen

Kettingspanning controleren

Afb. 111: Kettingspanning controleren

15
 m

m

Gelieve bij de controle van de kettingspanning als volgt te werk te gaan:

☞Voertuig op een vlakke en stevige ondergrond neerzetten

☞Til het voertuig met geschikte hulpmiddelen op

☞Kettingen mogen de bodem niet meer raken

☞De motor afzetten

☞Het voertuig extra stutten en tegen kantelen beveiligen

☞Meet de afstand tussen het midden van de ketting en de horizontale lijn

➥De rubberketting mag in gespannen toestand niet meer dan 15 mm doorbuigen

Aanwijzing!

De ingestelde meetafstand dient aan beide kettingen zo gelijk mogelijk te zijn.

Spannen van de ketting

Afb. 112: Spannen van de ketting

B A
☞Voertuig op een vlakke en stevige ondergrond neerzetten

☞Til het voertuig met geschikte hulpmiddelen op

☞Kettingen mogen de bodem niet meer raken

☞De motor afzetten

☞Het voertuig extra stutten en tegen kantelen beveiligen

☞Regelschroef A met geschikt gereedschap indraaien

➥De cilinder B beweegt naar buiten

➥De ketting wordt aangespannen

☞Controleer de kettingspanning

➥Mocht de ketting nog te weinig gespannen zijn, voert u de procedure nogmaals uit

Aanwijzing!

Controleer de kettingspanning dagelijks omdat een te weinig of te veel aanspan-
nen van de ketting tot beschadiging van de ketting en de cilinder kan leiden.
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Ontspannen van de ketting

E D

Afb. 113: Ontspannen van de ketting

☞Voertuig op een vlakke en stevige ondergrond neerzetten

☞Til het voertuig met geschikte hulpmiddelen op

☞Kettingen mogen de bodem niet meer raken

☞De motor afzetten

☞Het voertuig extra stutten en tegen kantelen beveiligen

☞Regelschroef D met passend gereedschap uitdraaien

➥De cilinder E schuift in

➥De ketting wordt ontspannen

☞Controleer de kettingspanning

➥Mocht de ketting nog te strak gespannen zijn, voert u de procedure nogmaals uit
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5.9 Aandrijving

Gevaar!

Onmiddellijk na het uitzetten van de motor hebben onderdelen van de motor 
en de olie een zeer hoge temperatuur. Er bestaat verbrandingsgevaar. 
Wanneer het binnenwerk van het drijfwerk nog onder druk staat, kan de olie of 
de dop eruit worden geduwd.

Gevaar voor verbranding en verwonding!

☞Voor het begin van de werkzaamheden wachten tot de motor afgekoeld is.

☞De dop langzaam opendraaien, zodat de druk binnenin kan worden afgebouwd.

Oliepeil controleren en bijvullen

Afb. 114: Oliepeil controleren

A

B

☞Voertuig op effen horizontale ondergrond plaatsen

☞Het voertuig zo positioneren dat de vulschroef A zich boven bevindt

☞De motor afzetten

☞De motor laten afkoelen

☞Schroeven A en B met gepast gereedschap eruit schroeven

☞De olie moet langzaam in de opening B lopen

➥Loopt de olie niet uit de opening B, olie bijvullen;

☞Olie aan de opening A bijvullen,

➥ tot de olie aan de opening B gemakkelijk uitloopt

☞Schroeven A en B opnieuw vastschroeven

☞Voertuig enkele meters verrijden

☞Oliepeil opnieuw controleren

➥ Is het oliepeil niet correct;

☞Proces herhalen

Olie aflaten

Afb. 115: Olie aflaten

B

A

☞Voertuig op effen horizontale ondergrond plaatsen

☞Het voertuig zo positioneren dat de vulschroef B zich beneden bevindt

☞De motor afzetten

☞De motor laten afkoelen

☞Schroeven A en B met gepast gereedschap eruit schroeven

➥De olie loopt nu langs opening B naar buiten

☞De naar buiten stromende olie opvangen in een geschikt reservoir

Milieu!

De olie opvangen in een geschikt reservoir en op milieuvriendelijke wijze verwijderen.
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5.10 Elektrische installatie

Speciale veiligheidsvoorschriften

• De accu bevat zwavelzuur! Het zuur mag niet in aanraking komen met de huid, de 
ogen, kleding of met het voertuig.

Daarom moet u bij het opladen van de accu of bij het uitvoeren van werkzaamheden in 
de buurt van de accu:

☞Altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding met lange mouwen dragen

Wanneer er zuur wordt gemorst:

☞Alle oppervlakken onmiddellijk grondig reinigen met water

☞De lichaamsdelen die met zuur in aanraking zijn gekomen direct grondig wassen met 
water en daarna onmiddellijk een arts bezoeken!

• Met name bij het opladen en bij het normale gebruik van accu's komt er in de cellen 
een zuurstof-/waterstofmengsel tot stand. Er bestaat explosiegevaar!

• Probeer bij een bevroren accu of bij een gering zuurpeil niet te starten met behulp van 
een startkabel. De accu kan barsten of exploderen!

☞Accu direct vervangen

• Bij geopende accucellen mogen er geen open vlammen in de buurt zijn. Het vormen 
van vonken moet vermeden worden. Er heerst een rookverbod. Het gas dat zich vormt 
bij normaal gebruik van de accu kan tot ontsteking komen!

• Gebruik alleen een 12 V-spanningsbron, omdat hogere spanning de elektrische compo-
nenten beschadigt

• Let bij het aansluiten van de accukabel op de juiste polariteit (+/-), omdat gevoelige 
elektrische onderdelen beschadigd kunnen raken, wanneer de accu verkeerd wordt 
aangesloten.

• Onderbreek stroomkringen die onder stroom staan niet aan accuklemmen vanwege de 
kans op vonkvorming!

• Plaats nooit gereedschap of andere elektrisch geleidende voorwerpen op de accu. 
Kortsluitinggevaar!

• Vóór u met reparatiewerkzaamheden aan de elektrische installatie begint, de accuklem 
(-) aan de batterij afklemmen

• Verwerk oude accu's volgens de geldende voorschriften

Regelmatige onderhoudswerkzaamheden

Wekelijks

☞Controleer wekelijks:

• Elektrische zekeringen 

• Leiding- en massaverbindingen

• De laadtoestand van de accu – zie Accu op pagina 5-25

• De staat van de accupolen
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Aanwijzingen bij speciale bouwdelen

Elektrische leidingen, lichten en zekeringen

Volg absoluut de volgende instructies op:

• Defecte onderdelen van de elektrische installatie moeten altijd door een vakman 
worden vervangen. Lichten en zekeringen kunnen ook door een niet-vakman worden 
vervangen.

• Let er bij onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie met name op dat 
aansluitleidingen goed contact maken

Draaistroomgenerator

Volg absoluut de volgende instructies op:

• Laat de motor alleen met aangesloten accu proefdraaien

• Let bij het aansluiten van de accu op de juiste polariteit (+/-)

• Koppel de accu altijd los bij laswerkzaamheden of voor het aansluiten van een 
accusnellader.
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Accu

Gevaar!

Accuzuur is sterk bijtend! 

gevaar voor verbranding!

Daarom moet u bij het opladen van de accu of bij het uitvoeren van werkzaam-
heden in de buurt van de accu:

☞Altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding met lange mouwen dragen

Wanneer er zuur wordt gemorst:

☞Alle oppervlakken onmiddellijk grondig reinigen met water

☞Lichaamsdelen die in aanraking zijn gekomen met zwavelzuur, onmiddellijk 
goed wassen met water en daarna onmiddellijk een arts consulteren!

Met name bij het opladen en bij het normale gebruik van accu's komt er in de 
cellen een zuurstof-/waterstofmengsel tot stand. Er bestaat

Explosiegevaar!

☞Open licht en vonkvorming in de buurt van de accu vermijden en niet roken!

☞Probeer bij een bevroren accu of bij een gering zuurpeil niet te starten met 
behulp van starthulp. De accu kan barsten of exploderen!

• Accu direct vervangen

☞Voor het begin van de reparatiewerkzaamheden aan de elektrische instal-
latie steeds de minpool (-) aan de accu afklemmen!

Afb. 116: Accu

-

+

A

De accu A bevindt zich onder de motorkap. De accu is onderhoudsarm. Toch moet u de 
accu regelmatig laten controleren, om te garanderen, dat het vloeistofpeil tussen de mar-
keringen MIN en MAX bevindt.

Het controleren van de accu is enkel in gedemonteerde toestand mogelijk en moet door 
een geautoriseerde vakwerkplaats uitgevoerd worden.

Neem hiervoor absoluut de bijzondere veiligheidsvoorschriften over de accu in acht!

Aanwijzing!

Accu niet bij draaiende motor afklemmen!

Loskoppelen van de accu
• – zie hoofdstuk  Accuhoofdschakelaar op pagina 3-23
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5.11 Algemene onderhoudsvoorschriften

Reinigen

Bij de voertuigreiniging worden twee gebieden onderscheiden:

• Volledig voertuig buiten

• Motorruimte

Hierbij kan de verkeerde keuze van reinigingsapparaten of -middelen de veilige werking 
van het voertuig beïnvloeden en de gezondheid van het reinigingspersoneel in gevaar 
brengen. Daarom moet u onderstaande instructies beslist opvolgen.

Algemene instructies voor alle gedeelten van het voertuig

Bij gebruik van reinigingsoplossingen

• Voor voldoende ventilatie van de ruimte zorgen

• Geschikte beschermende kleding dragen

• Geen brandbare vloeistoffen, zoals bijv. benzine of diesel gebruiken

Bij gebruik van perslucht

• Voorzichtig werken

• Een oogbescherming en beschermende kleding dragen

• Perslucht niet op de huid of op andere personen richten

• Perslucht niet gebruiken om kleding te reinigen

Bij gebruik van een hogedrukreiniger of een stoomspuit

• Elektrische onderdelen en isolatiemateriaal afdekken en niet blootstellen aan de directe 
straal

• Ventilatiefilters op de tank voor hydraulische olie en deksel van de brandstoftank en de 
tank voor hydraulische olie etc. afdekken

• De volgende componenten beschermen tegen vocht:

• Motor

• Elektrische onderdelen, zoals bijv. draaistroomgenerator enz.

• Besturingsinrichtingen en afdichtingen

• Luchtinlaatfilters etc.

Bij gebruik van instabiele en licht ontvlambare roestwerende middelen en 
sprays

• Voor voldoende ventilatie van de ruimte zorgen

• Geen direct licht of open vuur gebruiken

• Niet roken!
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Volledig voertuig buiten

Attentie!

Bij reinigingswerkzaamheden aan het voertuig kan de motor worden 
beschadigd.

☞Motor tegen vochtigheid beschermen

Goed geschikt zijn over het algemeen:

• hogedrukreiniger

• stoomspuit

Motorruimte

Gevaar!

Reinig de motor alleen wanneer deze stilstaat, anders bestaat er

verwondingsgevaar!

☞Motor voor het reinigen afzetten.

Attentie!

Bij de motorreiniging met water- of stoomstraal 

☞moet de motor afgekoeld zijn

☞en de elektrische meetwaardengevers, zoals bijv. de oliedrukschakelaar, 
mogen niet aan een directe straal blootgesteld zijn.

Indringend vocht leidt tot het uitvallen van de meetfunctie en tot motorschade!

Schroefverbindingen en bevestigingen

Alle schroefverbindingen moeten regelmatig op vastzitten worden gecontroleerd, ook wan-
neer deze niet in het onderhoudsplan worden vermeld.

☞Motorbevestigingsschroeven

☞Bevestigingsschroeven van het hydraulisch systeem

☞Leiding- en boutbevestigingen aan de werktuigen

Losse aansluitingen onmiddellijk vastzetten; zo nodig een erkende vakwerkplaats contacteren.

Draaipunten en scharnieren

Alle mechanische draaipunten op het voertuig (zoals bijv. koppelingen) en ook fittingen 
dienen regelmatig te worden doorgesmeerd, ook wanneer ze niet op het smeerschema 
zijn vermeld.
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Betonmolen

Steunrollen van de betonmolen wekelijks op slijtage controleren. Als bij een lege betonmo-
len de loopgroef niet op de rollen ligt:

Afb. 117: Houder betonmolen

B
A

☞Houder A arrêteren

☞Controleer of de krabber B zich steeds nabij de loopgroef bevindt

Aanwijzing!

De verkeerde positionering van de houder A leidt tot overmatige slijtage van de 
componenten.

Afb. 118: Aandrijfketting voor het draaien van de betonmolen

A

Smering van de aandrijfketting voor het draaien regelmatig controleren:

☞Het voertuig op een vlakke ondergrond plaatsen

☞Laadplateau optillen en in veiligheidsstand blokkeren – zie Onderhoudssteun op 
pagina 5-2

☞De motor afzetten

☞achterste afdekplaat verwijderen

☞Aandrijfketting A al naar behoefte smeren
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5.12 Bedrijfs- en smeerstoffen

Dieselmotor Motorolie AGIP SIGMA S SAE2

2. Volgens DIN 51511

 30 Het hele jaar 3.7 l 

Rijaandrijving Tandwielolie SAE 85W-90 TOTAL EP SAE 85W 90 Het hele jaar 0.5 l

Tank voor hydraulische olie

Hydraulische olie AGIP ARNICA 463

3. Volgens DIN 51524 deel 3

Het hele jaar 25 lBiologisch afbreekbare 

olie4

4. Biologisch afbreekbare hydraulische olie op basis van verzadigd synthetisch ester met een jodiumgetal < 10, volgens DIN 51524, deel 3, HVLP, HEES

PANOLIN HLP Synth 46

FINA BIOHYDRAN SE 46

BP BIOHYD SE-46

Smeervet Rol- en glijlagers 5

5. KF2K-25 volgens DIN 51502 universeel lithiumvet met MoS²-toevoeging

AGIP GR SM Het hele jaar naar behoefte

Smeernippels Vet voor alle doeleinden6

6. KF2K-25 volgens DIN 51502 universeel lithiumvet met MoS²-toevoeging

AGIP GR SM Het hele jaar naar behoefte

Brandstoftank Dieselbrandstof7

7. Zwavelgehalte kleiner dan 0,05%, cetaangetal hoger dan 45

Kwaliteitsklasse nr. 2-D, DIN 51601 Boven 4°C
24 l

Kwaliteitsklasse nr. 1-D, DIN 51601 Onder 4°C

Motorkoeler Koelvloeistof

Zacht water + antivriesmiddel ASTM 
D4985

Het hele jaar ca. 5 l
Gedestilleerd water + antivriesmiddel 
ASTM D4985

Aggregaat/ toepassing Bedrijfsstof Specificatie
Jaargetijde/
temperatuur

Vulhoeveelhe-

den1

1. De aangegeven hoeveelheden zijn richtlijnen, maatgevend voor het juiste oliepeil is altijd de oliepeilcontrole
1 De vermelde vulhoeveelheden zijn geen systeemvullingen
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Verzorgingswerkzaamheden 
(dagelijks)

maandelijks resp. na
 50 bu

iedere 3 maanden resp.
na 200 bu

iedere 6 maanden resp.
na 400 bu

elke 1000 bu jaarlijks
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5.14 Smeerschema DT15 met draaikipper

Smeernippels

Verklaring Symbool
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5.15 Smeerschema DT15 met driekantskipper (opt.)

Smeernippels

Verklaring Symbool
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5.16 Smeerschema DT15 met frontkipper (opt.)

Smeernippels

Verklaring Symbool
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5.17 Smeerschema DT15 met hoge kipper (opt.)

Smeernippels

Verklaring Symbool
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5.18 Smeerschema DT15 met betonmolen (opt.)

Smeernippels

Verklaring Symbool
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Technische gegevens
6 Technische gegevens

6.1 Motor

Stabiel staalplaatframe, motor rubberlagering

Merk Kubota-dieselmotor

Model D902-E

Model watergekoelde 4-takt-motor

Aantal cilinders 3

Cilinderinhoud 898 cm³

Boring en slag 72 x 73,6 mm

Vermogen 15 kW bij 3000 min-1

Max. koppel 56 Nm bij 2400 min-1

Max. toerental zonder last 3000 +/- 50 min-1

Stationair toerental 950 +/- 50 min-1

Inspuitsysteem Minipomp Bosch type MD

Starthulp Gloeibougie (voorgloeitijd ca. 15 sec.)

Accu 12 V/60 Ah

Max. werkhoek (hierbij is motor-
smering gegarandeerd):

20 ° in alle richtingen

Uitlaatgaswaarden conform
97/68/EG

EPA

6.2 Hydraulisch systeem

Pomp
2 pompen met variabele olieopbrengst + 1 tandwiel-

pomp
35+ 35+ 25l/min

Pompcapaciteit 95 l/min bij 3000 omw./min.

Werkdruk voor werkhydraulica 170  bar

Werkdruk voor rijhydraulica 270  bar

Hydraulische oliekoeler Standaard

Hydraulische tank inhoud 25 liter

6.3 Onderstel

2 rijsnelheden 4,0 en 7,5 km/u

Stijgvermogen 15° / 27%

Kettingbreedte 230 mm

Aantal looprollen per zijde 6 stk

Vrije hoogte tot bodem 224 mm

Bodemdruk 0,28-0,51 kg/cm²

Motor Type DT15

Hydraulisch systeem Type DT15

Onderstel Type DT15
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Technische gegevens
6.4 Hydraulisch systeem

Hydraulische pomp olieop-
brengst: 

25 l/min bij 3000 min-1

Handelaar 2 secties / 2 secties + 1 sectie

Maximale werkdruk 170±5 bar

Filter Aanzuig- en terugloopfilter

Tank voor hydraulische olie 25 liter

6.5 Draaikipper

afgestreken 632 liter

opgehoopt 760 liter

Waterinhoud 375 liter

Kipperlengte 1537 mm

Kipperbreedte 1102 mm

Kipperhoogte 616 mm

Zwenkhoek -90°/ +90°

Gewicht van de werkuitrusting 350 kg

6.6 Driekantskipper (opt.)

afgestreken 520 liter

opgehoopt 690 liter

Waterinhoud 520 liter

Kipperlengte 1548 mm

Kipperbreedte 1020 mm

Kipperhoogte 425 mm

Gewicht van de werkuitrusting 240 kg

6.7 Frontkipper (opt.)

afgestreken 660 liter

opgehoopt 800 liter

Waterinhoud 550 liter

Kipperlengte 1482 mm

Kipperbreedte 1054 mm

Kipperhoogte 440 mm

Gewicht van de werkuitrusting 
met schop

350 kg

Hydraulisch systeem Type DT15

Kipper Type DT15

Kipper Type DT15

Kipper Type DT15
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Technische gegevens
6.8 Hoge kipper (opt.)

afgestreken 550 liter

opgehoopt 650 liter

Waterinhoud 410 liter

Kipperlengte 1500 mm

Kipperbreedte 1000 mm

Kipperhoogte 477 mm

Max. ontlaadhoogte 1963 mm

Gewicht van de werkuitrusting met schop 600 kg

6.9 Betonmolen (opt.)

Betoncapaciteit 360 liter

Lengte betonmolen 1276 mm

Breedte betonmolen 926 mm

Hoogte betonmolen 1092 mm

Gewicht van de werkuitrusting 
met schop

520 kg

6.10 Geluidsmeting 

Geluidsniveau (LWA)1

1. Conform ISO 6395

 100 dB (A)

Geluidsdrukpeil (LPA) bij het oor van de 
bestuurder2

2. Conform ISO 6396 

87 dB(A))

Onveiligheid (KPA)3

3. Conform EN ISO 4871 

0,9 dB(A))

Aanwijzing!

De meting van het geluidsniveau vond plaats op basis van de richtlijn 2000/14/EG. 
Het geluidsniveau bij het oor van de bestuurder werd gemeten in overeenstem-
ming met de EU-richtlijnen 84/532/EEG, 89/514/EEG en 95/27/EEG. Het vlak van 
de meetplaats was geasfalteerd.

6.11 Vibratie

Type DT15

Effectieve versnellingswaarde voor de 
bovenste ledematen1

1. Metingen volgens 2002/44/EG, ISO EN 20643 en ISO/TR 25398 (meting onder de volgende voorwaarden: baggeren, rij-
den). Gebruik en onderhoud van het apparaat en van de hulpstukken volgens de gebruiksaanwijzing. Meetonzekerheid: 
metingen volgens EN 12096: 1997
De waarde van de op het menselijk lichaam overgedragen trillingen werd onder bijzondere bedrijfs- en bodemomstandig-
heden vastgelegd. Daarom kan deze niet significant zijn wegens de veelvuldige toepassingen van de machine. Om die 
reden mag de door de fabrikant van de machine in overeenstemming met de Europese normen aangegeven waarde van 
de op het menselijk lichaam overgedragen trillingen niet gezien worden als referentie voor het bepalen van de tijd van 
blootstelling van de bediener van de machine aan de trillingen.

< 2,5 m
s2
------

Effectieve versnellingswaarde voor het 
lichaam1 < 0,5 m

s2
------

Kipper Type DT15

Kipper Type DT15

Geluidsniveau Type DT15

Vibraties
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Technische gegevens
6.12 Afmetingen type DT15 met draaikipper

Nuttige belasting 1500 kg

Eigen gewicht incl. kipper 1340 kg

Lengte 2674 mm

Breedte 1102 mm

Hoogte 2372 mm

Kettingbreedte 230 mm

Kipperhoogte 1210 mm

Kipperlengte 1537 mm

Kipperbreedte 1102 mm

Kipperdiepte 616 mm
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Afb. 119: Voertuigafmetingen (type DT15 met draaikipper)

Hoofdgegevens Type DT15
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Technische gegevens
6.13 Afmetingen type DT15 met driekantskipper (opt.)

Nuttige belasting 1500 kg

Eigen gewicht incl. kipper 1240 kg

Lengte 2640 mm

Breedte 1080 mm

Hoogte 2372 mm

Kettingbreedte 230 mm

Kipperhoogte 1150 mm

Kipperlengte 1547 mm

Kipperbreedte 1020 mm

Kipperdiepte 425 mm
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Afb. 120: Voertuigafmetingen (type DT15 met driekantskipper)

Hoofdgegevens Type DT15
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Technische gegevens
6.14 Afmetingen type DT15 met frontkipper (opt.)

Nuttige belasting 1500 kg

Eigen gewicht, incl. kipper en schop 1340 kg

Lengte 3160 mm

Breedte 1080 mm

Hoogte 2372 mm

Kettingbreedte 230 mm

Kipperhoogte 770 mm

Kipperlengte 1482 mm

Kipperbreedte 1054 mm

Kipperdiepte 440 mm
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Afb. 121: Voertuigafmetingen (type DT15 met frontkipper)

Hoofdgegevens Type DT15
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Technische gegevens
6.15 Afmetingen type DT15 met hoge kipper (opt.)

Nuttige belasting 1500 kg

Eigen gewicht, incl. kipper en schop 1620 kg

Lengte 3365 mm

Breedte 1121 mm

Hoogte 2372 mm

Kettingbreedte 230 mm

Kipperhoogte 1104 mm

Kipperlengte 1500 mm

Kipperbreedte 1000 mm

Kipperdiepte 477 mm
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Afb. 122: Voertuigafmetingen (type DT15 met hoge kipper)

Hoofdgegevens Type DT15
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Technische gegevens
6.16 Afmetingen type DT15 met betonmolen (opt.)

Nuttige belasting 1500 kg

Eigen gewicht, incl. betonmolen en schop 1510 kg

Lengte 3250 mm

Breedte 1080 mm

Hoogte 2372 mm

Kettingbreedte 230 mm

Hoogte betonmolen 1240 mm

Lengte betonmolen 1276 mm

Breedte betonmolen 926 mm

Diepte betonmolen 1092 mm

453 1100 850
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Afb. 123: Voertuigafmetingen (type DT15 met betonmolen)

Hoofdgegevens Type DT15
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Technische gegevens
6.17 Elektrische installatie

Type DT15

Dynamo 12 V 480 W

Startmotor 12 V 1,2 kW

Accu 12 V 60Ah

6.18 Zekeringen

De zekeringkast A bevindt zich op de afdekplaat van het regelpaneel, terwijl de 3 vermo-
genszekeringen B zich onder de motorkap bevinden aan de rechter framekant van de 
onderwagen

1234

5678

91011

A

12 13 14B

Afb. 124: Zekeringen

1 Niet-aangesloten verbruiker 2 A

2 Niet-aangesloten verbruiker 2 A

3
Regeleenheid voorverwarming, bekrachtiging 
dynamo, elektrostop

5 A

4 Relais akoestische waarschuwingsinstallatie 7,5 A

5 Niet-aangesloten verbruiker 15

6 Niet-aangesloten verbruiker 5 A

7 Niet-aangesloten verbruiker 7,5 A

8 Hoofdtoevoer 15 A

9 Verlichting instrumentenpaneel 5 A

10 Eenpolige contactdoos 12 V 7,5 A

11 Stroomtoevoer schakelaar tweede rijsnelheid 3 A

12 Dynamo 40 A

13 Voorverwarming gloeibougies dieselmotor 40 A

14 Totale toevoer 40 A

Elektrische installatie

Aand. Beveiliging
Nominale 

stroom (A)
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Wacker Neuson Linz GmbH werkt constant aan de verbetering van haar producten in het 
kader van de technische verdere ontwikkeling. Daarom moeten wij ons wijzigingen voorbe-
houden ten aanzien van de afbeeldingen en de beschrijvingen van deze documentatie, zon-
der dat daaruit een aanspraak op wijzigingen voor reeds geleverde machines kan uit 
worden afgeleid. 
Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden. 
Verveelvoudiging of vertaling, ook gedeeltelijk, enkel toegestaan met schriftelijke toestem-
ming van de firma Wacker Neuson Linz GmbH.
Alle auteursrechten zijn voorbehouden. 
Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstraße 7
A-4063 Hörsching
Austria



Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstraße 7
A-4063 Hörsching

Tel.: +43 (0) 7221 63000
Fax: +43 (0) 7221 63000 - 2200
E-mail: office.linz@wackerneuson.com
www.wackerneuson.com

Bestelnr. 1000279388
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