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Geachte klant,

we danken u voor uw keuze van een

.

Dankzij deze handleiding voor gebruik en onderhoud zal u de kwaliteiten van deze machine volledig waarderen.

We raden u aan om de handleiding volledig door te lezen voordat de machine voor de eerste maal gebruikt wordt.

De handleiding bevat informatie, advies en belangrijke waarschuwingen voor het gebruik, die u zullen helpen om de technische
volledig te benutten.
kwaliteiten van uw

U zal speciale kenmerken en nuttige tips ontdekken, en u zal essentiële informatie vinden betreﬀende de zorg, het onderhoud, de
.
rij- en werkveiligheid en de duurzaamheid van uw

De assistentiedienst wenst u VEEL WERKPLEZIER, en is er zeker van dat u met deze handleiding uw nieuwe machine volledig zult
waarderen.

Met vriendelijke groeten.

De commerciële directie
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INLEIDING

1.1

Structuur van de handleiding

Deze handleiding maakt integraal deel uit van de oﬃciële documentatie van de machine of van de uitrustingen. Hij dient met zorg
te worden bewaarde en ter beschikking worden gehouden van de verantwoordelijken, van de operatoren en van het personeel
belast met de uitvoering van het onderhoud.

1.2

Doel en inhoud

Deze handleiding maakt integraal deel uit van de oﬃciële documentatie en dient om de operator alle nodige informatie te
verschaﬀen inherent aan het technische aspect, de werking en de veiligheid tijdens alle fasen van de nuttige levensduur van de
machine of van de uitrusting.

- AANDACHT
Deze handleiding moet aandachtig worden gelezen vooraleer het eerste gebruik of de eerste
onderhoudswerkzaamheden aan te vatten.

- WAARSCHUWING
In geval van twijfel over de correcte interpretatie van de instructies moet men contact opnemen met de
fabrikant om de nodige verduidelijkingen te krijgen.

1.3

Bewaren

De instructiehandleiding moet in de onmiddellijke buurt van de operatoren worden bewaard (in de cabine of op de uitrusting als
dit is voorzien), in een speciaal zakje, beschut tegen vloeistoﬀen en alles wat de leesbaarheid kan beïnvloeden.
Als de handleiding zou vergelen en/of gedeeltelijk beschadigd of onleesbaar raken, of als de handleiding zou zoek raken, dan
moet die onmiddellijk worden vervangen. Neem hiervoor contact op met de TECHNISCHE DIENST VOOR ASSISTENTIE VAN
DIECI en vermeld de algemene gegevens van de handleiding, vermeld op de eerste pagina van de handleiding.

1.4

Bestemmelingen

Deze handleiding richt zich speciﬁek tot de volgende categorieën personen:
- Operator: getrainde persoon die een speciﬁeke technische en praktische opleiding heeft genoten over het gebruik van de
machine of van de uitrusting.
- Algemene onderhoudstechnicus: persoon die opgeleid en getraind werd om gewone onderhoudsinterventies uit te voeren
met basisnoties van mechanica, elektriciteit en hydraulica.
- Gespecialiseerde onderhoudstechnicus: persoon die opgeleid en getraind werd om gewone en buitengewone
onderhoudsinterventies uit te voeren met grondige en speciﬁeke kennis van mechanica, elektriciteit en hydraulica, gewoonlijk
gestuurd of met uitdrukkelijke toestemming belast in opdracht van DIECI S.R.L. of de verkoper.

- AANDACHT
De operatoren mogen geen interventies uitvoeren die voorbehouden zijn aan de onderhoudstechnici of aan
de gekwalificeerde technici. De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit het
niet naleven van dit verbod.
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1.4.1

Opleiding

Deze handleiding levert de operatoren alle technische gegevens van de machine of van de uitrustingen, de aanwezigheid en de aarde
van de bedieningen en veiligheidsvoorzieningen en de betekenis van de veiligheidsplaatjes en -stickers.
Alle operatoren van de machine of eventuele uitrustingen moeten over alle nodige informatie, vorming en opleiding beschikken die van
toepassing zijn voor correcte gebruiksomstandigheden van de voertuigen en de te voorziene abnormale risico's die hieraan verbonden
zijn.
De informatie, vorming en eventuele opleiding moeten plaatsvinden ter gelegenheid van iedere introductie van nieuwe werkuitrustingen
en voor elke werkuitrusting die de operatoren ter beschikking hebben.

- WAARSCHUWING
Zorg ervoor om de wetgevingen en normen die van kracht zijn in het land waar de machine wordt verkocht na te
leven wat betreft de informatie, vorming en opleiding van het personeel belast met het gebruik van de machine en
van zijn uitrustingen.
De werkgever is verplicht om te zorgen dat het personeel wordt ingelicht over de volgende onderwerpen die inherent zijn aan de
veiligheid tijdens het gebruik:
- Gevaar voor ongevallen
- Voorzieningen ten behoeve van de veiligheid van de operator
- Algemene regels ter voorkoming van ongevallen en/of regels voorzien door de internationale richtlijnen
- Regels ter voorkoming van ongevallen voorzien door de wetgeving van het land van bestemming van de machine
Vooraleer de werkzaamheden aan te vatten, moet de operator de eigenschappen van de machine kennen; hij moet deze handleiding
voor gebruik en onderhoud volledig hebben gelezen.

1.4.2

Opleiding
- AANDACHT
De operator belast met het gebruik van deze machine of uitrusting moet een geschikte theoretische en praktische
opleiding hebben gevolgd gedurende de volledige duur die wordt aangegeven door de wettelijke bepalingen in
het land van gebruik van de machine of de uitrusting.

De opleiding moet minstens de volgende onderwerpen omvatten:
- Gebruik en beperkingen van de commando's voor de werking en noodbedieningen, zowel van de uitrustingen als van de machhine
waarop de uitrustingen zijn gemonteerd
- Kennis en begrip van de handleiding voor gebruik en onderhoud en van de tekens voor bediening, van de instructies en van de
waarschuwingen die op de machine zijn aangebracht
- Kennis en begrip van de normen betreﬀende deze uitrusting, met inbegrip van een opleiding bedoeld om potentiële gevaren op de
werkvloer te herkennen en te vermijden
- Voldoende kennis van de mechanische werking van de machine om het herkennen van een reëel of potentieel defect mogelijk te
maken
- Beknopte kennis over de constructieve delen van de machines en over de concepten voor statische en dynamische stabiliteit
- Procedures voor correct gebruik van de machine in veilige omstandigheden zowel op gebied van de werkzone als wat betreft de te
verplaatsen/op te tillen last, het laadvermogen en noties over de besturing
- Kennis en gebruik van de PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) die men tijdens het gebruik van de machine en van de uitrusting
moet dragen
- Kennis en uitvoering van de uit te voeren periodieke onderhoudswerkzaamheden.
De opleiding dient in openlucht te gebeuren onder toezicht van een gekwaliﬁceerde persoon op een plaats waar er geen obstakels zijn.
Op het einde van deze praktijkopleiding moet de stagiair in staat zijn om de uitrusting en de machine waarop die is geïnstalleerd op een
veilige manier te gebruiken.
Bovendien moet de operator ingelicht worden over de verantwoordelijkheid en autoriteit om de machine niet te gebruiken in geval
van een defect of bij onveilige omstandigheden, en om meer informatie te vragen aan de fabrikant of aan de erkende concessiehouder.
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1.4.3

Kwalificatie

De machine en de uitrustingen zijn bestemd voor professioneel gebruik, daarom mag het gebruik ervan enkel worden
toevertrouwd aan gekwaliﬁceerde personen, die meer bepaald:
t meerderjarig zijn
t fysisch en psychisch in staat zijn om werkzaamheden die technisch gezien erg moeilijk zijn uit te voeren
t voldoende werden ingelicht over het gebruik en het onderhoud van de machine en van de uitrusting
t door de werkgever geschikt worden geacht om de toevertrouwde taak uit te voeren
t in staat zijn om de handleiding en de veiligheidsvoorschriften te begrijpen en te interpreteren
t de noodprocedures kennen en weten hoe ze die moeten opstarten
t de bekwaamheid bezitten om het speciﬁeke type machine of uitrusting te bedienen
t vertrouwd zijn met de speciﬁeke normen, desgevallend
t de operationele procedures bepaald door de fabrikant van de machine of van de uitrusting hebben begrepen
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1.5

Gebruikte termen, eenheidsmaten en afkortingen
METRIEK STELSEL (SI)
NAAM
SYMBOOL

IMPERIAAL STELSTEL (IMP)
NAAM
SYMBOOL

OPPERVLAK
vierkante meter

m

vierkante voet

ft

Ampère

A

Volt

V

kiloNewton

kN

Newton

N

Newton/meter

N/m

pond/duim

lb/in

kilopascal

kPa

pond/vierkante duim

psi

toeren per minuut

rpm

kilometer

km

mijl

mi

meter

m

voet

ft

centimeter

cm

duim

in

millimeter

mm

duim

in

kilogram

kg

pond

lb

ton

t

pond

lb

kilowatt

kW

horse power

HP

Watt

W

graden Celsius

°C

graden Fahrenheit

°F

Newton meter

Nm

voet pond

lb ft

duim pond

lb in

ELEKTRICITEIT

KRACHT

KRACHT PER LENGTE
KRACHT PER OPPERVLAK - DRUK
ROTATIEFREQUENTIE
LENGTE

MASSA

VERMOGEN

TEMPERATUUR
Koppel

SNELHEID
kilometer/uur

km/u

mijl/h

mph

meter/seconde

m/s

voet/seconde

ft/s

kubieke meter

m

kubieke yard

yd

liter

l

VOLUME
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kubieke duim

in

UK gallon

UK gal

METRIEK STELSEL (SI)
NAAM
SYMBOOL

IMPERIAAL STELSTEL (IMP)
NAAM
SYMBOOL

TIJD
uur

h

uur

h

minuut

min

minuut

min

seconde

s

seconde

s

kubieke meter per minuut

m/min

kubieke voet per minuut

ft/min

liter per minuut

l/min

UK gallon per minuut

UK gal/min

VOLUME PER TIJD

GELUIDSVERMOGEN EN AKOESTISCHE DRUK
decibel

dB

5

1.6

Gebruikte symbolen

1.6.1

Legende symbolen in de handleiding

Lees aandachtig de veiligheidsnormen in de handleiding en respecteer de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, zodat potentieel
gevaar wordt vermeden en uw gezondheid en veiligheid wordt gegarandeerd.
De opgesomde symbolen zijn aangebracht om situaties aan te geven waar DIECI S.R.L. bijzondere aandacht aan wil geven.
In ieder geval moet de handleiding volledig worden gelezen en ingestudeerd; dit document moet in de machine op een beschutte
plaats worden gehouden, ter beschikking van alle operatoren van de machine.
Wendt u tot uw agent of concessiehouder in geval van twijfel.

SYMBOOL

BETEKENIS

COMMENTAAR

GEVAAR

Wijst op een gevaar waarbij risico voor de operator bestaat,
dit risico kan zelfs ernstig zijn

SPECIFIEK GEVAAR
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Wijst op een speciﬁek gevaar waarbij risico voor de operator
bestaat, dit risico kan zelfs ernstig zijn.
(bij wijze van voorbeeld wordt het gevaar van elektrische aard
vermeld)

AANDACHT

Wijst op een aanwijzing dat erop is gericht op een potentieel
gevaarlijke situatie te vermijden

WAARSCHUWING /
OPMERKING

Wijst op een waarschuwing of een opmerking betreﬀende
sleutelfuncties of nuttige informatie

VERBOD

Wijst op het absolute verbod om handelingen uit te voeren
die gevaarlijk zijn voor het personeel

RAADPLEGING

Geeft een verwijzing aan naar andere paragrafen of andere
handleidingen

ONDERHOUD

Wijst op een onderhoudsinterventie die door een algemene
of gespecialiseerde inderhoudstechnicus moet worden
uitgevoerd

OPTIE

Wijst op de mogelijke installatie of de aanwezigheid van een
optie die bij de DIECI S.R.L. concessiehouders beschikbaar is

2

GARANTIE

De garantie dekt alle naar behoren geconstateerde materiaal- en constructiegebreken en beperkt zich uitsluitend tot de reparatie of
vervanging van onderdelen die naar het deskundig oordeel van de fabrikant als defect worden erkend. Eveneens dekt ze de eventuele
arbeidskosten nodig om deze reparaties of vervangingen uit te voeren op basis van de garantietermijnen bepaald door de fabrikant.
Alle ingrepen uitgevoerd tijdens de garantieperiode moeten verplicht door personeel erkend door de fabrikant verricht worden
(zo niet zal de fabrikant elk recht op garantie afwijzen).

2.1

Uitsluiting van de garantie

In de garantie is geen machineschade inbegrepen, te wijten aan:
t fouten van de operator
t het niet uitvoeren van het onderhoud, voorzien in deze handleiding
t storingen en/of breuken die niet te wijten zijn aan een slechte werking
t wijzigingen van de werktuigen
t normale slijtage door gebruik
t aantasting van onderdelen met een zuivere esthetische functie
t reparaties uitgevoerd door personen of bedrijven zonder erkenning
t gebruik van het product op een wijze die niet conform is met de aanwijzingen vermeld in deze handleiding voor gebruik
en onderhoud
t schade veroorzaakt door het werken in een ongeschikte omgeving en door verschijnselen die onafhankelijk zijn van de
normale werking van de uitrusting
t de componenten onderhevig aan slijtage of aftakeling door gebruik: koppeling, riemen, remblokken, leischoenen, rollen,
oliën en vloeistoﬀen, ﬁlters, enz.
t elektrische installaties en onderdelen
t schade veroorzaakt door: weersinvloeden, natuurrampen, vandalisme, enz.
t ieder ander probleem dat niet te wijten is aan een vastgesteld oorspronkelijk defect of dat niet toegekend kan worden aan
de verantwoordelijkheid van DIECI S.R.L..
Bovendien zijn de volgende onderdelen uitgesloten van garantie, waarvoor de garantie van de constructeur van die producten
geldig zal zijn:
t Dieselmotor
t Assen en reductoren
t Hydraulische pompen en motoren
t Banden
De toepassing van deze garantie zal beheerd worden door DIECI S.R.L..

2.2

Garantie: duur

DIECI S.R.L. garandeert zijn producten gedurende 12 maanden vanaf de leveringsdatum aan de klant/operator of aan de
concessiehouder/verkoper.
In geval van langdurige opslag van de machine bij de concessiehouder/verkoper zal het servicecenter, op het ogenblik van
verkoop aan de klant, zich het recht voorbehouden om het in werking treden van de garantie te controleren.
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2.3

Garantie: inwerkingtreding

De garantie wordt van kracht vanaf de datum van verzending vanaf de fabriek (verkoop aan concessiehouders of verkopers).
Wanneer de levering wordt verzorgd door de dealer of verkoper behoudt DIECI S.R.L. zich het recht voor om te controleren of
de begindatum van de garantie overeenstemt met de begindatum van het transport of levering die wordt aangeduid op het
transportdocument van het product waarvoor de garantie geldt, en/of met de factuurdatum, en ook op vertoon van een originele
kopie van die documenten.

2.4

Garantie: activering

De garantie wordt automatisch geactiveerd vanaf de datum van verzending vanaf de fabriek (verkoop aan concessiehouders of
verkopers).

2.5

Garantie: geldigheid

2.5.1

Garantie in de landen waar een assistentiedienst bestaat

De garantie bestaat uit de vervanging of reparatie van defecte delen, na controle van het gebrek van het oorspronkelijke materiaal,
van de bewerking en/of van de montage.
De keuze om het defecte deel te vervangen of te herstellen, wordt deﬁnitief beoordeeld door DIECI S.R.L.
DIECI S.R.L. zal het probleem oplossen met de middelen en op een wijze die zij het meest geschikt acht.
Ten laste van DIECI S.R.L.:
t De gebruikte materialen
t De arbeidskosten
t De reis- en transferkosten
Ten laste van de klant:
t de transport- en verpakkingskosten van de te vervangen delen
t andere eventuele kosten die niet als kosten ten laste van DIECI S.R.L. zijn aangeduid

2.5.2

Garantie in de landen waar GEEN assistentiedienst bestaat

Bestaat uitsluitend uit het gratis leveren, franco fabriek van DIECI S.R.L., van onderdelen die niet meer bruikbaar worden geacht
nadat een oorspronkelijk gebrek van het materiaal, de bewerking en/of de montage werd vastgesteld.

2.5.3

Onderzoek van vervangen defecte delen

Vooraleer de garantie wordt toegekend, kan DIECI S.R.L. de teruggave van de defecte onderdelen eisen die tijdens de reparatie
werden vervangen, met de verzendingskosten voor eigen last.

2.5.4

Bijkomende garantie betreffende de uitgevoerde reparaties en de vervangen onderdelen

De reparaties die al of niet in garantie worden uitgevoerd, en de onderdelen die vervangen werden tijdens de reparaties, worden
gegarandeerd gedurende 3 maanden vanaf de datum van uitvoering van de interventie indien de hoofdgarantie is vervallen.

2.5.5

Terugroeping producten omwille van defecten

De procedures voor het vervangen van de erkende defecte onderdelen worden overeengekomen tussen DIECI S.R.L. en zijn
concessiehouders/verkopers/erkende garages.
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Deze campagnes kunnen rechtstreeks door DIECI S.R.L. leveranciers worden gevolgd, verantwoordelijk voor de levering van de
te vervangen onderdelen (interventies toegestaan door DIECI S.R.L.).
De bovengenoemde interventies worden door DIECI S.R.L. schriftelijk aan de kopers aangekondigd.
Alleen DIECI S.R.L. kan over de interventiewijze (reparatie, vervanging, aanpassing) beslissen.

2.6

Garantie: verzoek om interventie

2.6.1

Garantie: aangifte

De aangifte van het defect moet door de klant, de concessiehouder, de verkoper of een erkende werkplaats worden ingediend
en dient rechtstreeks aan de assistentiedienst van DIECI S.R.L. binnen een maximumtermijn van 8 dagen na het optreden van
het defect worden meegedeeld.
De aangifte moet een duidelijke beschrijving van het defect en de exacte referenties van de machine (type, model en serienummer)
vermelden. Deze referenties zijn te vinden op de machine in de posities aangeduid in de HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN
ONDERHOUD.

2.6.2

Verplichte machinestilstand

Als het risico bestaat dat het defect de veiligheid in het gedrang brengt of verdere schade kan aanbrengen, is het verboden om
de machine te gebruiken tot de reparatie en de keuring worden uitgevoerd.
Elke wijziging die aan de machine wordt aangebracht, vereist een nieuwe controle van conformiteit met de
machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze procedure geldt eveneens in geval van reparaties met niet-originele onderdelen.
Voor elk geschil is uitsluitend de rechtbank van Reggio Emilia - ITALIË bevoegd.

2.7

Niet activering, niet-toekenning, verval

2.7.1

Garantie: niet-toekenning

De garantie wordt niet toegekend:
- Wanneer het defect niet binnen de vooraf bepaalde termijn en op de gestelde wijze wordt aangegeven.
- Wanneer de defecte onderdelen die tijdens de reparatie vervangen werden na verzoek van DIECI S.R.L. niet werden
terugbezorgd.
- Wanneer de verplichte machinestilstand niet werd in acht genomen, beperkt tot de schade die veroorzaakt werd door deze
overtreding.
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2.7.2

Garantie: verval

De garantie vervalt wettelijk:
- Wanneer de koper de contractuele verplichtingen van de betaling niet naleeft.
- Wanneer de schade werd veroorzaakt door nalatigheid, slordigheid, een gebruik niet conform met de aanduidingen in deze
handleiding voor gebruik en onderhoud (foute handelingen, overbelasting, ongepast tanken/bijvullen, slecht onderhoud, het
veronachtzamen van het gebruik van de indicatoren, enz.).
- Wanneer het defect te wijten is aan toepassingen, uitrustingen, wijzigingen of reparaties die niet door DIECI S.R.L. werden
toegestaan of wanneer ontoereikende onderdelen werden gebruikt. (Het is daarom aanbevolen om altijd originele
reserveonderdelen te gebruiken).
 3BBEQMFFHEFQBSBHSBBGi0/%&3)06%wWPPSIFUBBOCFWPMFOHFXPOFQFSJPEJFLFPOEFSIPVE



2.8

Slotbepalingen

De koper kan in geen enkel van de vermelde gevallen van uitgebleven activering, geen toekenning en beëindiging van de
garantie de ontbinding van het contract of schadevergoeding of verlenging van de garantie eisen.
Eventuele andere voorwaarden dan bovenstaande garantievoorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen en ondertekend
worden door de partijen.
Behoudens andersluidende akkoorden, voordien schriftelijk door beide partijen overeengekomen, zal DIECI S.R.L. geen enkele
vorm van schadevergoeding toekennen voor kosten te wijten aan machinestilstand, zoals:
t Machines ter vervanging of te huur
t Arbeidskrachten
t Gederfde inkomsten
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3

VEILIGHEIDSNORMEN

3.1

Algemene waarschuwingen

Het respecteren van de handelingen voor het gebruik, het onderhoud en de reparatie die beschreven worden in deze handleiding
is een essentieel element voor het gebruik dat voorzien wordt door de constructeur.

- VERBOD
DE MACHINE EN WERKTUIGEN MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD ZONDER TOESTEMMING VAN DE CONSTRUCTEUR.
Voor de veiligheid en die van anderen mag men de structuur of de afstelling van de verschillende componenten van de machine of van het
werktuig niet wijzigen. Hetzelfde geldt voor de deactivering of de wijziging van de aanwezige veiligheidssystemen.

- AANDACHT
Iedere wijziging aangebracht aan de machine of aan de werktuigen ontheft DIECI S.R.L. van iedere verantwoordelijkheid
voor schade of letsels.

- AANDACHT
Deze machine of dit werktuig mag enkel gebruikt, geassisteerd of hersteld worden door personen die vooraf opgeleid
werden betreffende het werkmiddel en de veiligheidsnormen, en moeten gemachtigd zijn om met de machine fo het
werktuig te werken.

- AANDACHT
De gebruiker moet de algemene veiligheids- en preventienormen tegen ongevallen respecteren, evenals de
verkeersregels wanneer de machine op de openbare weg wordt gebruikt (volgens de geldende normen van het land
van gebruik).

- VERBOD
HET IS STRENG VERBODEN OM DE MACHINE OF DE WERKTUIGEN OP EEN ANDERE MANIER TE GEBRUIKEN DAN DE
MANIER BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING.

- VERBOD
DE MACHINES OF WERKTUIGEN WAARVAN SPRAKE ZIJN NIET VOORZIEN VOOR GEBRUIK IN OMGEVINGEN OF SITES
BLOOTGESTELD AAN EVENTUELE AANWEZIGHEID VAN EXPLOSIEVE GASSEN; BIJGEVOLG IS HET VERBODEN OM ZE OP
DERGELIJKE PLAATSEN TE GEBRUIKEN.
Om in deze omgevingen te werken, moet men met de constructeur contact opnemen om de noodzakelijke wijzigingen aan de machine
aan te brengen.

- VERBOD
Alle functies en procedures betreffende het gebruik en de uitrusting van de machine of de werktuigen van de machine
die niet in deze handleiding worden beschreven, zijn absoluut VERBODEN.

- GEVAAR
GEBRUIK DE MACHINE NIET ONDER INVLOED VAN ALCOHOL OF VERDOVENDE MIDDELEN, OF WANNEER
GENEESMIDDELEN WERDEN INGENOMEN DIE SLAPERIGHEID VEROORZAKEN OF DE REFLEXEN BEÏNVLOEDEN.

- AANDACHT
Lees alle veiligheidsplaatjes die aangebracht zijn op de machine en respecteer de normen die aangeduid worden
vooraleer de machine te starten, te bedienen, bij te tanken of onderhoud uit te voeren. Vervang beschadigde, verdwenen
of onleesbaar geworden plaatjes onmiddellijk. Reinig deze plaatjes wanneer ze met modder, cement of vuil zijn bedekt.

- WAARSCHUWING
DIECI S.R.L. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van nalatig gebruik van de machine of van
het werktuig, ook al is dit gebruik niet met boos opzet. Bij de realisatie van deze machine en de werktuigen werd
alles voorzien zodat uw werkzaamheden veilig kunnen uitgevoerd worden. Toch is voorzichtigheid de boodschap: er
bestaat geen betere vuistregel om ongevallen te voorkomen.

11

3.2

Veiligheidsaanwijzingen
- AANDACHT
Let goed op de veiligheidssignaleringen op de machine en op de werktuigen en volg ze aandachtig op, lees
ook alle veiligheidsberichten in deze handleiding.

- De veiligheidssignaleringen moeten geïnstalleerd, onderhouden en vervangen worden wanneer dit nodig is.
- Als een veiligheidssignalering of deze handleiding beschadigd zijn of ontbreken, moet men een vervanging bij de DIECI
S.R.L. concessiehouder bestellen op dezelfde manier als om een reserveonderdeel te bestellen (zorg ervoor het model en het
serienummer van de machine of van het werktruig te vermelden wanneer men de bestelling plaatst).
- Leer hoe de machine en de accessoires en hun respectievelijke commando's correct en in alle veiligheid te laten werken.
- Laat de machine en geïnstalleerde accessoires te laten werken alleen door opgeleid, gekwaliﬁceerd en bevoegd personeel
gebruiken.
- Houde de machine en de accessoires in geschikte werkcondities.
- Niet-toegestane wijzigingen aan de machine of aan de accessoires kunnen de werking en/of de veiligheid ervan in gevaar
brengen en de levensduur van de machine beïnvloeden.
- De veligheidsberichten vermeld in het hoofdstuk VEILIGHEIDSNORMEN zijn bedoeld om de basisprocedures voor de veiligheid
van machines te illustreren.
- Neem in geval van twijfel contact op met de rechtstreeks verantwoordelijke vooraleer onderhoudswerkzaamheden op de
machine en op de accessoires uit te voeren.
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3.3

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

3.3.1

Beschermende kledij

In sommige gevallen waarbij men in bijzonder
oncomfortabele omgevingen moet werken, is het nodig om
geschikte kledij en uitrustingen te dragen.
Men moet beschikken over:
t Veiligheidshelm
t Veiligheidsschoenen
t Veiligheidsbril of beschermend gezichtsmasker
t Veiligheidshandschoenen
t Gehoorbescherming
t Reﬂecterende kledij
t Waterdichte kledij
t Ademhalingstoestel of ﬁltrerend masker
Alle personeel moet, voordat de werkzaamheden aan te
vatten, zich verplicht bij de veiligheidsverantwoordelijke
informeren betreﬀende de mogelijke risico’s van het werk en
welke beschermende kledij moet worden gedragen.

- AANDACHT
De
persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM) die door de operatoren gebruikt
worden kunnen verschillende eigenschappen
hebben naargelang de aard van de werf en de
aanwezige risico's op de werkplaats.
Draag steeds PBM die geschikt zijn voor het
type werk dat men moet uitvoeren.

- AANDACHT
Let goed op de onderdelen in beweging om
gevaat voor verplettering of meesleuren
van de bovenste en onderste ledematen te
vermijden. Vermijd om juwelen of hangertjes
te dragen die aan de onderdelen in beweging
kunnen blijven haperen. Bind lang haar samen
om te vermijden dat die in de onderdelen in
beweging vastraken.

- VERBOD
Vermijd om wijde kledij, kettinkjes, riemen
of andere accessoires te dragen die aan
de bedieningshendels of aan andere
componenten van de machine kunnen blijven
haperen.

- VERBOD
Gebruik geen koptelefoon om muziek te
beluisteren wanneer met de machine wordt
gewerkt.
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- AANDACHT
De beschermende kledij moet steeds intact zijn en in goede staat worden gehouden. Beschadigde
kledij garandeert geen gepaste bescherming. Draag geen versleten kledij: vervang die voordat met de
werkzaamheden wordt begonnen.

3.3.2

Draag een bescherming voor uw gehoor

Langdurige blootstelling aan hard lawaau kan leiden tot verzwakking of verlies van het gehoor.

- AANDACHT
Draag een gehoorbescherming zoals een koptelefoon of oordopjes om u tegen te hard en vervelend lawaai
te beschermen.

3.3.3

Beschermingen tegen vallende voorwerpen

De machine is uitgerust met een cabine die beschermt tegen vallende voorwerpen (FOPS).

- AANDACHT
In geval van risico voor vallende voorwerpen is het in ieder geval verplicht om een veiligheidshelm te dragen.

3.3.4

Bescherm u tegen rondvliegende scherven
- AANDACHT
In speciale omstandigheden kunnen tijdens de bewerkingen deeltjes materiaal wegschieten. In dit geval
draagt men best een veiligheidsbril en moeten onbevoegden worden weggestuurd.
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3.4

Bereid u voor op ongevallen

- Men moet steeds klaar staan om een brand te blussen of eerste hulp toe te passen.
- Houd de EHBO-kit en het brandblusapparaat steeds binnen bereik. (Niet geleverd door de fabrikant, “optionele accessoires”).
- Voer een periodieke inspectie uit of in de EHBO-kit alles aanwezig is, gooi eventuele vervallen producten weg en vervang ze
door nieuwe.
- Lees aandachtig de instructies op het brandblusapparaat om die op correcte wijze te kunnen gebruiken.
- Voer periodieke inspecties en onderhoud uit (iedere zes maanden) om te controleren of het brandblusapparaat nog gebruikt
kan worden.
- Bepaal de prioriteitsprocedures bij brand en ongevallen.
- Houd de telefoonnummers van artsen, ziekenwagens, ziekenhuizen en brandweer steeds zichtbaar nabij het telefoontoestel.
- Er moet voldoende opgeleid en getraind personeel aanwezig zijn voor het beheer van noodgevallen, die een geschikte
theoretische en praktische vorming hebben genoten op de werkplaats/werf.
Hierna beschrijven we enkele standaardprocedures voor eerste hulp bij ongevallen, die geactiveerd kunnen worden in geval
van ongevallen bij het gebruik van de machine of van het werktuig dat in deze handleiding voor gebruik en onderhoud wordt
behandeld.
Deze procedures kunnen nuttig blijken voor de operatoren of andere operatoren die in de onmiddellijke opgeving aanwezig
zijn tijdens noodomstandigheden tijdens het gebruik en in de verschillende levensfasen van de machine of van het werktuig
(transport, installatie, gebruik, onderhoud, afstelling, enz.)

3.4.1

Taken van de verpleger die eerste hulp bij ongevallen verleent

1.

Activeer de eerste hulp bij ongevallen (spoeddienst opbellen).

2.

Evalueer de toestand van het slachtoﬀer, en ondersteun de vitale functies indien nodig.

3.

Stop een eventuele externe bloeding.

4.

Bescherm wonden en brandwonden.

5.

Behoud het slachtoﬀer voor verdere letsels.

6.

Onderneem geen nutteloze of schadelijke acties, zoals laten drinken, het slachtoﬀer verplaatsen, ontwrichtingen en/of
breuken verminderen, enz.

3.4.2

Noodoproep

Het welslagen van een noodinterventie hangt ook af van de snelheid waarmee de spoeddienst erin slaagt om de plaats van het
ongeval te bereiken.
Daarom moet de verpleger voor eerste hulp bij de noodoproep zeer nauwkeurig de volgende zaken vermelden:
- Het adres van de plaats waar het ongeval (of de ramp) zich voordeed.
- Het aantal slachtoﬀers (of zieken).
- De mogelijke oorzaak die het ongeval heeft veroorzaakt.
- De staat van de vitale functies van het slachtoﬀer, vermeld of het slachtoﬀer al of niet bij bewustzijn is en of hij nog normaal
ademhaalt.
Op het einde van de oproep doet men er goed aan volgende zaken te doen:
t Geef uw eigen gegevens, met vermelding van een telefoonnummer waarop men bereikbaar is.
t Wacht op de hulpverleners buiten het bedrijf (bijvoorbeeld bij de toegangspoort).
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3.4.3

Trauma's

Behandeling van ontwrichtingen, verstuikingen en breuken:
Men moet het gewricht onbeweeglijk stellen in de positie waarin het zich bevindt na het trauma, met behulp van van zwachtels
of andere, door de pijnverzachtende houding van het slachtoﬀer te ondersteunen zonder gevaarlijke manoeuvres te proberen.
Kou aanbrengen (met ijszakjes of andere middelen). In geval van open breuk de wonde met steriel gaas afdekken nadat men
afdoende de betreﬀende bloeding op de speciﬁeke punten heeft gestelpt.
Kneuzingen, verpletteringen:
In geval van kneuzingen en/of verpletteringen van uiteinden van de bovenste en onderste ledematen (vingers, handen, voeten,
enz.) doet men er goed aan om dit lichaamsdeel meteen onder stromend (koud) water te houden en instantijs aan te brengen.
Controleer bovendien of er geen wonden en/of sneden zijn in de getroﬀen zone, indien nodig moet men die met de nodige
voorzorgen ontsmetten.

3.4.4

Bloedingen

Het is nodig om rechtstreeks druk uit te oefenen op het punt van de bloeding met een prop steriel gaas, het lichaamsdeel optillen
en eventueel samendrukken vóór de bloeding met een tourniquet (bloedstelpende klem).
Behandeling van oppervlakkige wonden:
De wonde bloot maken en overvloedig spoelen, ontsmetten met een fysiologische oplossing en verder verzorgen door met
steriel gaas af te dekken. Daarna zwachtelen, vermijd om de zwachtel te hard aan te spannen om een correcte bloedcirculatie te
behouden.
Behandeling van diepe wonden:
Het is prioritair om zich tegen besmetting te beschermen door handschoenen en een masker te dragen, dep de bloeding door
rechtstreeks druk uit te oefenen of gebruik andere drukpunten tot de bloeding stopt of tot de ziekenwagen aankomt. Bel het
noodnummer voor medische hulp en vermeld dat men een arteriële bloeding aan het stelpen is.
Pas nadat de bloeding onder controle is gaat men over tot de behandeling van de wonde.

- WAARSCHUWING
Voor het ontsmetten van de wonde mag men GEEN watten, gedenaturaliseerde alcohol of antibioticapoeder
gebruiken.
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3.5

Brand en ongevallen voorkomen

3.5.1

Brandgevaar
- VERBOD
Tijdens het gebruik van de machine of tijdens onderhoudswerkzaamheden is het verboden te roken of vrije
vlammen te gebruiken.

- GEVAAR
Laat de machine niet werken als de volgende veiligheidscondities niet zijn voldaan:

- GEVAAR
1 - Verlies van brandstof, olie en smeermiddelen kan brand veroorzaken en ernstige letsels veroorzaken.
- Controleer of er geen lekken zijn van ontvlambare vloeistoﬀen.
- Om lekken van olie of diesel te vermijden, moet men controleren of er geen straps zijn losgekomen of ontbreken, ﬂexibele
leidingen verwrongen zijn en of ze niet onderling tegen elkaar schuren.
- Buig de leidingen onder druk niet.
- Installeer geen beschadigde leidingen.
- Geen leidingen of buizen lassen die ontvlambare vloeistoﬀen bevatten.
- Gebruik geen brander om buizen of leidingen door te snijden die ontvlambare vloeistoﬀen bevatten.

- GEVAAR
2 - Kortsluitingen kunnen brand veroorzaken.
- Controleer of er geen kortsluitingen aanwezig zijn.
- Reinig en onderbreek alle elektrische aansluitingen.
- Controleer vóór elke werkshift of de elektrische kabels niet losgekomen, getorst, verhard of beschadigd zijn.

- GEVAAR
3 - Brandstof, olie, vet, afval, puin of opgehoopt koolstof of andere ontvlambare componenten kunnen brand
veroorzaken.
- Verwijder ontvlambare materialen.
- Voorkom brand door de machine iedere dag te inspecteren en schoon te maken, verwijder brandbare componenten
onmiddellijk.
- Controleer de ontstekingsschakelaar: in geval van brand zal een defect van de stillegging van de motor de werkzaamheden
van de brandweerlui belemmeren.
- Gebruik geen nafta, benzine of ontvlambare vloeistoﬀen om onderdelen van de machine schoon te maken. Gebruik uitsluitend
niet-ontvlambare detergenten.
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- GEVAAR
4 - Hanteer gevaarlijke vloeistoffen in veilige omstandigheden
- Hanteer de brandstof zeer voorzichtig omdat die zeer ontvlambaar is. Als de brandstof vuur vat, kan een ontploﬃng optreden
en/of brand ontstaan.
- Tank de machine niet bij terwijl men aan het roken is of wanneer er vrije vlammen of vonken aanwezig zijn.
- Leg de motor altijd stil vooraleer de machine bij te tanken.
- Vul de tank in openlucht.
- Alle brandstoﬀen, het merendeel van de smeermiddelen en bepaalde antivriesproducten zijn ontvlambaar.
- Bewaar ontvlambare vloeistoﬀen ver van brandgevaar.
- Houders onder druk niet verbranden of doorboren.
- Bewaar geen vodden die met smeermiddelen zijn doordrenkt; ze kunnen brand doen ontstaan en zelf ontbranden.

3.5.2

Gevaar voor inademen van gassen
- GEVAAR
Uitlaatgassen van de motor zijn giftig en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

- Indien het nodig is om in gesloten omgevingen te werken, moet men voor voldoende verluchting zorgen en de machine met
speciale zuiveringssystemen uitrusten.

3.5.3

Gevaar voor ontploffing van accu's
- GEVAAR
Het gas van accu's kan ontploffen.

- Houd vonken, vrije vlammen en brandende sigaretten uit de buurt van het bovenste deel van de accu.
- Controleer de lading van de accu nooit door een metalen voorwerp tussen de klemmen te plaatsen. Gebruik een voltmeter of
een densimeter.
- Laat geen vonken ontstaan tijdens de aansluiting van de accu bij het opladen of het starten van de motor met een hulpaccu.
- De accu's niet opladen als ze zeer koud, zeer warm of beschadigd zijn, omdat ze dan kunnen ontploﬀen.
- Warm de accu's op tot 16°C.
- Her elektrolyt van de accu's is een zeer bijtend zuur.
- Als de accu ontploft, kan het zuur in de ogen terecht komen, met mogelijk blindheid als gevolg.
- Zorg ervoor om een veiligheidsbril te dragen wanneer men onderhoud aan de accu's uitvoert.
- Draai de accu niet om en kantel ze niet, omdat er mogelijk zuur kan uitstromen.
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3.5.4

Blijvende risico's
- BLIJF VER UIT DE BUURT VAN ONDERDELEN IN BEWEGING

Het vastraken tussen bewegende onderdelen kan schade veroorzaken.

- BRANDWONDEN VERMIJDEN
- Stralen warme vloeistoﬀen:
Na de werking is de koelvloeistof van de motor heet, en staat ze onder druk. Contact met heet water en/of stoom die naar buiten
komt kan ernstige brandwonden veroorzaken.
Vermijd mogelijke letsels als gevolg van stralen heet water. De dop van de radiator niet verwijderen als de motor niet is afgekoeld.
Om de dop te openen, moet hij helemaal losgedraaid worden. Voordat de dop wordt verwijderd, moet men de druk aﬂaten.
- Hete vloeistoﬀen en oppervlakken:
Tijdens het gebruik van de machine wordt de olie van de motor, van de reductoren en van de hydraulische installatie erg warm.
De motor, de vaste en ﬂexibele leidingen en andere componenten worden erg heet.
Wacht tot de onderdelen zijn afgekoeld vooraleer werkzaamheden voor onderhoud en reparaties te beginnen.

- OPGEPAST VOOR VLOEISTOFFEN ONDER DRUK
Vloeistoﬀen onder druk, zoals brandstof of hydraulische olie, kunnen de huid en de ogen binnendringen en zo ernstige letsels
veroorzaken.
Vermijd deze gevaren terwijl men reparaties of onderhoud aan de machine uitvoert door de druk af te laten (met behulp van de
hydraulische hendels van de verdelers) vooraleer de leidingen en hydraulische onderdelen los te koppelen of te repareren.
Voordat de motor weer wordt gestart, moet men controleren of alle koppelingen correct zijn aangespannen.
Zoek eventuele lekken met een stukje karton; let steeds op dat uw handen en lichaam worden beschermd tegen vloeistoﬀen
onder druk. Om de ogen te beschermen moet men een gezichtsmasker of veiligheidsbril dragen.
Als er zich een ongeval voordoet, moet men onmiddellijk een arts raadplegen voor de nodige verzorging. Iedere vloeistof die onder
de huid is ingespoten, dient zo snel mogelijk (max. een paar uurt) heelkundig te worden verwijderd om infecties te vermijden.

- ELEKTROCUTIE
Alle interventies voor onderhoud en/of afstelling die op onderdelen onder spanning moeten worden uitgevoerd, mogen enkel
en alleen door gekwaliﬁceerd en voldoende opgeleid personeel worden uitgevoerd.

- GEVAAR VOOR UITGLIJDEN
Tijdens de werkzaamheden uitgevoerd op de werf kunnen er in de zones rond het gereedschap puin en vloeistoﬀen van
verschillende aard (olie, water, enz.) aanwezig zijn, die de grond glibberig kunnen maken. Let zeer goed op.

- GEVAAR VOOR VALLEN, STRUIKELEN
Let zeer goed op wanneer u in en uit de machine stapt.

- VERPLETTERING VAN HANDEN EN VOETEN
De aanwezigheid van onderdelen in beweging tijdens de werking kan risico's veroorzaken voor de operatoren op de begane
grond. Tijdens de manoeuvres van de machine moet men aandachtig controleren of er zich geen onbevoegden in de nodige
zone voor de beweging bevindt.
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3.5.5

Contact met gevaarlijke stoffen

- Draag de nodige beschermende kledij.
- Vermijd contact met de huid en de ogen.
t Spoel in geval van contact met de ogen onmiddellijk enkele minuten met veel water, en hou de oogleden open. Daarna
een arts raadplegen.
t Spoel in geval van contact met de huid onmiddellijk met veel water en zeep, verwijder de besmette kledij en breng een
verzachtende crème aan als de huid begint uit te drogen. Eventueel een arts raadplegen.
t In geval van inademing: de vervuilde zone onmiddellijk verlaten en naar een goed geventileerde plaats gaan. In geval van
ademhalingsproblemen moet men een arts raadplegen.
t In geval van inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen, laat hem het etiket zijn of het recipiënt waarin de stof zat. Probeer
niet te doen braken om het risico op inademen via de luchtwegen te vermijden.
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3.6

Opslag van gevaarlijke vloeistoffen
- WAARSCHUWING
Hanteer de brandstof zeer voorzichtig omdat die zeer ontvlambaar is. Als brandstof vuur vat, kan een
ontploffing optreden en/of brand ontstaan.

- GEVAAR ONTVLAMBAAR MATERIAAL
Alle brandstoffen, het merendeel van de smeermiddelen en bepaalde antivriesproducten zijn ontvlambaar.

- GEVAAR
Alle vloeistoffen moeten buiten bereik van kinderen en onbevoegd personeel worden bewaard.

- ROKEN EN VRIJE VLAMMEN VERBODEN
In de buurt van brandstoffen is het verboden te roken of vrije vlammen te gebruiken.

- VERBOD
Vloeistoffen van verschillende aard mogen niet met elkaar worden vermengd.

- AANDACHT
Alle chemische producten zijn algemeen gezien zeer schadelijk voor de gezondheid. Vermijd dus contact met
de huid en de ogen. Draag gepaste beschermende kledij; niet inslikken.

- AANDACHT
Respecteer de volgende voorzorgen voor opslag van gevaarlijke vloeistoffen:
- Alle ontvlambare vloeistoﬀen moeten in speciale recipiënten worden opgeslagen, met duidelijke vermelding van de inhoud.
De recipiënten moeten hermetisch gesloten zijn.
- Sla ontvlambare vloeistoﬀen op in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vlammen.
- Hou de recipiënten gesloten op een overdekte plaats. In deze ruimte mogen geen andere stoﬀen aanwezig zijn (vb.
bestanddelen voor voedingsmiddelen).
- De brandstoftank altijd in openlucht vullen.
- Let op voor rook en dampen die chemische producten kunnen vormen. Vermijd in te ademen.
- Vermijd om de verbrandingsgassen in te ademen.
- Vermijd dat deze chemische producten geloosd worden en in de bodem, in de riolering en in oppervlaktewater kunnen
wegstromen. Breng indien nodig de bevoegde plaatselijke autoriteiten op de hoogte.
- Gebruik bij brand kooldioxide, droog chemisch poeder, schuim, verneveld water, zand of aarde. Gebruik waterstralen om de
oppervlakken die aan het vuur zijn blootgesteld af te koelen.
- Controleer of er geen lekken van ontvlambare vloeistof aanwezig zijn (lekken van brandstof, olie, vet, smeermiddelen in het
algemeen) in de recipiënten voor de opslag.
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3.7

Waarschuwingen om in veilige omstandigheden te werken

3.7.1

Controle reiniging

- Reinig de ruiten, het glas van de lichten en de achteruitkijkspiegels
- Verwijder afval en vuil van de motor, de scharnierpunten en van de radiator
- Controleer of het opstapje en de handgreep droog en rein zijn
- Reinig alle veiligheidslabels en aanduidingen voor de manoeuvres. Vervang ze eventueel als ze onleesbaar zijn of ontbreken
Raadpleeg het hoofdstuk “REINIGING” voor de reinigingsprocedures.

- VERBOD
Het is verboden om te beginnen werken als de machine of de werktuigen niet in perfecte staat zijn.

3.7.2

Controle op schade

- Controleer of er geen delen beschadigd zijn of ontbreken
- Controleer of alle spillen voor de beweging goed bevestigd zijn
- Controleer of er geen ruiten gebarsten of beschadigd zijn
- Controleer of er onder de machine geen olie-, brandstof- of koelvloeistoﬂekken aanwezig zijn
- Controleer de sluiting van de schroefbouten van de wielen

- VERBOD
Het is verboden om te beginnen werken als de machine of de werktuigen niet in perfecte staat zijn.

3.7.3

Beginnen werken met de machine

Ongeacht de ervaring van de operator die de machine bestuurt, moet hij vertrouwd raken met de positie en de werking van alle
bedieningen en instrumenten vooraleer de machine te bedienen.
- Vooraleer de machine te laten werken, moet men controleren waar het personeel zich bevindt.
- Tijdens het werken of het rijden moet men de verlichte signalen altijd in werking houden. Dit dient om het personeel te
verwittigen dat de machine begint in beweging te komen.
- Wanneer men in een moeilijke zone aan het werk is, moet men een helper inzetten voor de signalering.
- Tijdens de manoeuvres of het rijden moet men rekening houden met het ruimtebeslag van de machine. Er zijn delen aanwezig
die de afmetingen van de cabine overschrijden.
- De bedieningsorganen mogen nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn voorzien; bijvoorbeeld als
steun om in of uit de machine te stappen, of om kleren aan op te hangen.
- Laat de machine alleen werken vanuit de stuurplaats.
- Als de motor met een foute procedure wordt gestart, kan de machine een onverwachte beweging veroorzaken en zo een
gevaar voor personen opleveren.
- Start de motor alleen vanuit de stuurplaats.
- Start de motor nooit door een kortsluiting te veroorzaken tussen de eindklemmen van de startmotor.
- Vooraleer de motor te starten, moet men nagaan of alle hendels voor besturing in neutraal staan.
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3.7.4

Passagiers vervoeren

Alleen de operator mag aan boord van de machine zijn, er zijn geen passagiers toegelaten.
Passagiers kunnen het zicht voor de operator belemmeren, waardoor de machine niet in veilige omstandigheden kan werken.

- VERBOD
Het is absoluut verboden om personen met de machine te vervoeren of op te tillen, tenzij er op de machine
een hoogwerkplatform is geïnstalleerd dat vergezeld is van het gelijkvormigheidscertificaat betreffende het
optillen van personen.

- VERBOD
Zelfs wanneer een hoogwerkplatform met gelijkvormigheidscertificaat aanwezig is, blijft het absoluut
verboden om personen in de kooi te vervoeren terwijl de machine in beweging is. Het is verplicht om de kooi
om personen te dragen alleen te gebruiken met de parkeerrem ingeschakeld en de stabilisatorpoten (indien
aanwezig) naar beneden gebracht.
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3.7.5

Bescherming van de elektrische installatie
- AANDACHT
Een doorgeslagen zekering moet worden vervangen door een zekering van hetzelfde type, ampèresterkte en
klasse.
Andere interventies, ook tijdelijke, zijn verboden.

Verbind of verwijder geen klemmen, zekeringen en connectoren wanneer de machine ingeschakeld is of met elektrische stroom
is gevoed.

- AANDACHT
Elke interventie op de elektrische installatie moet uitgevoerd worden terwijl de machine elektrisch niet
gevoed is; schakel de stroomtoevoer enkel in nadat de interventie werd voltooid en de afdekkingen en
beschermingen werden teruggeplaatst.
- Om de machine zonder stroom te zetten, bedient men de accu-onderbreker.
- Schakel de voeding uit via de accu-onderbreker voordat de accu van het voertuig wordt vervangen.
- Een connector die beschadigd is of niet meer ingeschakeld blijft, moet onmiddellijk worden vervangen zodat kortsluitingen
of vonken worden vermeden.

- AANDACHT
Beschadigde en verbrande kabels moeten onmiddellijk worden vervangen, ook al betreft het alleen maar de
kous of de externe isolatie van de kabel.
- Voer nooit aansluitingen van het laadcircuit uit of onderbreek ze niet, inclusief aansluitingen van de accu, wanneer de motor
draait.
- Maak nooit kortsluiting van onderdelen voor het opladen op de massa (aarding).
- Gebruik geen hulpaccu met een nominale spanning die meer dan 12 volt bedraagt.
- Controleer steeds de correcte polariteit wanneer accu’s worden geïnstalleerd of wanneer een hulpaccu voor het starten met
kabels wordt gebruikt. Volg de aanwijzingen van de handleiding voor gebruik en onderhoud wanneer de machine wordt
gestart met kabels.
- Koppel steeds de negatieve kabel los van de accu’s voordat booglaswerkzaamheden op de machine of op een aangesloten
werktuig van de machine worden uitgevoerd.
- Plaats de aardingsklem van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij de te lassen zone.

- AANDACHT
Als de laswerkzaamheden in de buurt van een elektrische component moeten uitgevoerd worden, moet het
component van de machine worden verwijderd.
Het is aanbevolen om dit door bevoegd, gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren.
- Vermijd dat de kabels van het lasapparaat zich op of naast een andere stroomkabel of ander elektronisch onderdeel bevinden
of ermee kruisen wanneer het lassen wordt uitgevoerd.
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3.7.6

Signaleringen met meerdere machines

Tijdens werkzaamheden waarvoor meerdere machines nodig zijn, moet men signaleringen toepassen die door alle ingezette
personeel normaal gekend zijn. Wijs bovendien een persoon aan voor de signaleringen, die de werkzone coördineert.

- AANDACHT
Vooraleer de werken te beginnen, moet men de volgende omstandigheden controleren:
- Controleer of de operator en de seingever op de hoogte zijn van de seingebaren om met elkaar te communiceren.
- Controleer of alle personeel de bepalingen van de verantwoordelijke voor de signaleringen volgt.
- De seingever moet gemakkelijk door de bediener van het voertuig gezien kunnen worden.
- De seingever moet een of meerdere elementen dragen of vasthouden, waardoor hij gemakkelijk herkenbaar is, zoals jas, helm,
hes, armbanden, signaleringspaletten.
- De herkenningselementen moeten een felle kleur hebben, bij voorkeur één kleur, en uitsluitend voor de seingever zijn bestemd.

Beweging

Betekenis

Beschrijving

Begin - Aandacht - Commando
geven

Beide armen zijn horizontaal geopend, de handpalmen zijn naar
voren gericht

Halt - Onderbreking - Einde
beweging

De rechterarm is omhoog gericht met de rechter handpalm naar
voren

Gevaar - Stop - Noodstop

Beide armen zijn omhoog gestrekt

Einde van de handelingen

Beide handen houden elkaar ter hoogte van de borst vast

Optillen

De rechterarm is omhoog gericht met de rechter handpalm naar
voren en beschrijft een cirkel

Dalen

De rechterarm is omlaag gericht met de rechter handpalm naar
het lichaam gericht en beschrijft een cirkel
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Beweging
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Betekenis

Beschrijving

Verticale afstand

De handen geven boven elkaar de afstand aan

Horizontale afstand

De handen geven naast elkaar de afstand aan

Vooruit bewegen

Beide armen zijn gebogen, de handpalmen zijn naar het lichaam
gericht, de voorarmen maken langzame bewegingen in de
richting van het lichaam

Achteruit bewegen

Beide armen zijn gebogen, de handpalmen zijn naar voren
gericht, de voorarmen maken langzame bewegingen die zich
van het lichaam verwijderen

Naar rechts ten opzichte van de
operator

De rechterarm is horizontaal gestrekt met de rechter handpalm
omlaag gericht en maakt kleine langzame bewegingen in de
richting

Naar links ten opzichte van de
operator

De linkerarm is horizontaal gestrekt met de linker handpalm
omlaag gericht en maakt kleine langzame bewegingen in de
richting

Snelle beweging

De conventionele gebaren die gebruikt worden om de
bewegingen aan te duiden, worden bij hogere snelheid
uitgevoerd

Langzame beweging

De conventionele gebaren die gebruikt worden om de
bewegingen aan te duiden, worden zeer langzaam uitgevoerd

3.7.7

Werken in omstandigheden waarbij gevaar bestaat voor vallende massa's en voorwerpen
- VALLENDE VOORWERPEN

Tijdens werkzaamheden op plekken waar gevaar heerst voor vallen, terugstoten of binnendringen van voorwerpen die de
operator kunnen raken of in de cabine kunnen terechtkomen:
t Gepaste beschermingen monteren die de operator beschermen
t Altijd de ruiten dichtdoen
t Controleer altijd of andere operatoren in de buurt zich op een veilige afstand bevinden en niet geraakt kunnen worden door
wegschietende of vallende voorwerpen.
t Let op voor instortende wanden, aardverschuivingen, materiaal of voorwerpen die van het geïnstalleerde werktuig vallen
en de cabine, de beschermende structuur of de ruiten kunnen raken, waardoor de machine schade kan oplopen en de
operator gewond kan raken.
t Voer geen handelingen onder uitsteeksels ui; die zouden kunnen bezwijken en op de machine vallen.
t Het geïnstalleerde werktuig niet teveel laden of vullen of lasten veroveren die naar buiten kunnen komen of op de grond
kunnen vallen.

- AANDACHT
In geval van risico voor vallende voorwerpen is het in ieder geval verplicht om een veiligheidshelm te dragen.

3.7.8

Werken in de buurt van elektrische lijnen
- HOOGSPANNING

Vooraleer werkzaamheden in de buurt van elektrische lijnen in de lucht uit te voeren, moet men controleren of er voldoende veilige
afstand is volgens de geldende normen van het land waar men werkt. In ieder geval mag men nooit in de buurt van elektrische
lijnen werken op afstanden die kleiner zijn dan de afstanden vermeld in onderstaande tabel of kleiner dan de minimumafstanden
aangegeven door de geldende normen in het land waar de machine wordt gebruikt.
Een vochtig terrein vergroot het risico op elektrische schokken voor de betreﬀende personen.
Als te dicht bij elektrische kabels wordt gewerkt of geparkeerd, bestaat het risico op elektrische schokken en ernstige letsels.
Zet een persoon op de begane grond in die meldt wanneer de machine zich te dicht bij de elektrische kabels begeeft.
Wanneer men verplicht is om in de buurt van elektrische kabels te werken, mag men niemand de machine laten benaderen. Om
op alle mogelijke noodsituaties voorbereid te zijn, moet men rubberen handschoenen en schoenen dragen, de zitplaats met een
rubberen zeil bedekken en opletten op het chassis niet met onbeschermde lichaamsdelen aan te raken.

- GEVAAR
Wanneer de machine een elektrische kabel zou raken, moet de operator in de stuurcabine blijven om gevaar
voor elektrocutie te vermijden, tot wordt bevestigd dat de elektrische stroomtoevoer is onderbroken.

- GEVAAR
Wanneer men werkzaamheden uitvoert in de buurt van elektrische lijnen in de lucht, met men onderstaande
tabel raadplegen voor de afstand die men moet behouden, opgelegd door het Wett.D.81/08 Bijlage IX. De
tabel is geldig wanneer de machine op Italiaanse bodem wordt gebruikt, raadpleeg in ieder geval de normen
van het land waar de machine wordt gebruikt.

Un (kV)

Afstand

≤1

3 m (9,84 ft)

1 < Un ≤ 30

3,5 m (11.48 ft)

30 < Un ≤ 132

5 m (16.40 ft)

> 132

7 m (22.96 ft)
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3.7.9

Werken bij sneeuw
- SNEEUW OF IJS

Sneeuw verbergt obstakels en verraderlijke plekken, begraaft voorwerpen en dekt putten, graafwerken en greppels dicht. Daarom
moet men bij sneeuwval erg voorzichtig te werk gaan.

- VERBOD
Het is absoluut verboden om te werken als er zoveel sneeuw ligt dat de obstakels en de verraderlijke
verschijnselen op het af te leggen parcours niet duidelijk onderscheiden kunnen worden.
- Als de sneeuw niet wordt geruimd, moet zeer goed opgelet worden en mag de wegrand niet verlaten worden; wat bedekt is
aan de zijkanten van de wegrand kan het kantelen van de machine of de beschadiging van bepaalde onderdelen veroorzaken.
- Zones die bedekt worden door sneeuw of ijs zijn uiterst gevaarlijk, handel dus zeer voorzichtig en beperk de snelheid van de
machine tot het minimum, en bedien de hendels zeer langzaam.
- Handel zeer voorzichtig, als de machine wegzakt in de sneeuw bestaat het risico dat ze kan kantelen of ingegraven blijft. Verlaat
de wegrand niet en zorg ervoor dat u niet vast raakt in een hoop sneeuw.
- Let zeer goed op voor bevroren terreinen; als de temperatuur toeneemt wordt de ondergrond losser en wordt het terrein zeer
glibberig.
- Let op voor stroomkabels, greppels en voor gegraven of net gevulde putten.
- Controleer of u geen personen in gevaar brengt wanneer u achteruit rijdt.
- Controleer altijd de ruimte rond de machine vooraleer handelingen uit te voeren.

- WAARSCHUWING
Als de machine gebruikt wordt bij lage temperaturen (-10°C) moeten de reservoirs leeggemaakt worden, en
bijgevuld met smeermiddelen, brandstof en koelvloeistof geschikt voor die temperaturen.
Er bestaan accessoires die het werken bij ijs of sneeuw kunnen vergemakkelijken, neem hiervoor contact op
met uw agent of concessiehouder.

3.7.10

Werken in omgevingen met weinig verlichting
- AANDACHT
De standaard verlichting van de machine is niet geschikt om te werken bij slechte zichtbaarheid of voor
gebruik 's nachts. Het gebruik van de machine is alleen toegelaten wanneer er voldoende verlichting is in de
werkzone.
Er bestaan verschillende opties om de zichtbaarheid te verbeteren in geval van een ongunstige verlichting.
Contacteer uw DIECI concessiehouder.

28

3.7.11

Werken op gesloten plaatsen of in gevaarlijke omgevingen
- VERBOD

Het is VERBODEN om de machine te gebruiken in:
t Voldoende verluchte gesloten ruimten die niet compatibel zijn voor het gebruik van werktuigen met een verbrandingsmotor
in werking.
t Omgevingen met gevaarlijke of explosieve atmosfeer.
t Beschermde omgevingen zoals raﬃnaderijen.

- AANDACHT
De machine mag alleen in tunnels worden gebruikt als die geschikt is verklaard voor gebruik in deze
omgevingen. In geval van omgevingen waar gevaar voor explosie bestaat, moet de machine correct worden
aangepast en gecertificeerd.
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3.7.12

Werken bij wind

De variatie van de windsnelheid kan talrijke problemen met zich meebrengen zoals het verlies van stabiliteit van de machine,
schommelingen van de last, beperking van de zichtbaarheid door het opstuiven van zand, bladeren, enz.
Ongunstige factoren voor het gebruik van de machine:
t De plaats van de werf: het aerodynamische eﬀect van gebouwen, bomen en andere structuren die een toename van de
windsnelheid veroorzaken.
t De hoogte van de uitgeschoven arm: hoe hoger de arm verticaal omhoog gaat, hoe meer de windsnelheid toeneemt.
t De plaatsinname van de last: hoe meer ruimte wordt ingenomen, hoe groter de invloed van de wind zal zijn.

- HARDE WIND
De telescopische heftoestellen van DIECI kunnen gebruikt worden tot een windsnelheid van 45 km/u, gelijk aan 12,5 m/s (6 op
de schaal van Beaufort), gemeten op de begane grond.
Bij een temperatuur van 10°C en een windsnelheid van 32 km/u voelt het lichaam een temperatuur van 0°C, hoe hoger de
bereikte hoogte, hoe sneller de windsnelheid en hoe meer het gevoel van afname van de temperatuur toeneemt.

- GEVAAR
#JKTUSBLLFXJOE WBOEFTDIBBMWBO#FBVGPSU NBHNFOOPPJUMBTUFOPQUJMMFOEJFNFFSEBON¤PQQFSWMBL
IFCCFO
Hierna volgt de graﬁek met de schaal van Beaufort voor de indicatieve bepaling van de windsnelheid tijdens dewelke de werken
worden uitgevoerd, die men bijgevolg moet onderbreken als bepaalde waarden overschreden worden.
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4OFMIFJE NT

0

Kalm

Rook stijgt verticaal omhoog

0 - 0,2

1

Zwakke wind

Windrichting aangegeven door schuine rook

0,3 - 1,5

2

Lichte bries

Men voelt de wind op het gezicht; bladeren ritselen; de
gewone weerhanen bewegen in de wind

1,6 - 3

3

Landwind

Bladeren en takjes zijn constant in beweging; lichte
vlaggen wapperen

3-5

4

Matige wind

Stof en papiersnippers waaien op; takken gaan heen en
weer

5-8

5

Strakke wind

Kleine bomen met twijgjes wiegen; op de waterspiegel
van binnenwateren worden kleine golfjes gevormd

8 - 11

6

Stijve bries

Grote takken bewegen; de telefoonkabels ﬂuiten; een
paraplu openen is moeilijk

11 - 14

7

Harde wind

Bomen gaan heen en weer; moeilijk om tegen wind te
stappen

14 - 17

8

Stormachtige wind

Afgebroken takken; verkeersproblemen

17 - 21

9

Storm

Lichte schade aan gebouwen (vallende schoorstenen en
dakpannen)

21 - 24
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3.7.13

Beoordeling van de consistentie van het terrein

Het terrein waarop de machine geplaatst wordt, moet in staat zijn om de machine en het maximum draagvermogen te
ondersteunen.

- GEVAAR
Als de ondergrond waarop de machine zich bevindt verzakt, kan de machine omkantelen.

- AANDACHT
Wendt u tot een gespecialiseerde technicus om de consistentie van het terrein te beoordelen volgens de
geldende normen van het land waar de machine wordt gebruikt.

- OPMERKING
Vraag in ieder geval advies aan een gespecialiseerde technicus om te weten of er op de werkplaats verborgen
holtes zijn (leidingen, putten, oude cisternes, souterrains, mestvaalten, enz...).
Raadpleeg het hoofdstuk “Technische gegevens” in de handleiding van de machine om de maximale belasting
op de grond te kennen, die ieder wiel of iedere stabilisatorvoet (indien aanwezig) uitoefent tijdens het gebruik
van de machine.
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4

ALGEMENE INFORMATIE

4.1

Algemeen

Deze publicatie is bedoeld om de bediener eﬃciënte en veilige instructies te verschaﬀen over het gebruik en het onderhoud van:

Apollo 25.6

Deze machine werd ontworpen en vervaardigd als zelfrijdende machine met een stuurplaats voor de bediener, op rubberen
banden, bestemd voor gebruik op geasfalteerd of natuurlijk terrein en op terrein met losse bodem.
Ze bestaat uit een dragende hoofdstructuur die de uittrekbare arm moet steunen.
Op de kop van de arm mogen alleen vorken of andere uitrustingen worden gemonteerd als die door DIECI S.R.L. zijn goedgekeurd
of alleen als deze door de fabrikant van de uitrusting conform zijn verklaard met het gebruik voor het type machine.
Bij een normaal gebruik staat de machine in voor het heﬀen en plaatsen van ladingen aan de hand van het uitschuiven/intrekken
en het optillen/neerdalen van de arm.

- AANDACHT
Elk ander gebruik zal als oneigenlijk beschouwd worden ten opzichte van het gebruik dat voorzien wordt
door DIECI S.R.L., die daarom niet aansprakelijk kan worden gesteld voor letsels aan personen en voor schade
aan voorwerpen en aan de machine zelf.
Voor andere controles of aangiftes bij de betreffende instanties, dient u de plaatselijke van kracht zijnde wetgeving
van het land van gebruik van de machine te raadplegen.
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4.2

Identificatie van de machine

Machinemodel
(Fig. 1-D00-00)

.............................................................

Jaar

.............................................................

Serienummer van het
chassis
.............................................................

(Fig. 2-D00-00)

1-D00-00

Serienummer van de
motor
.............................................................

(Fig. 3-D00-00)
Serienummer van de
cabine

.............................................................

(Fig. 4-D00-00)
Serienummer
versnelling

.............................................................

(Fig. 5-D00-00)

2-D00-00
Eigenaar / Bediener
Adres van de
concessiehouder of
van de agent
Datum van levering
Vervaldatum van de
garantie

.............................................................

.............................................................

.............................................................
.............................................................
3-D00-00

Code
gereedschap

Registratienummer

Jaar

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

4-D00-00

5-D00-00
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4.3

Voorzien gebruik

De machine die in dit document wordt toegelicht, mag absoluut enkel worden gebruikt voor de voorziene doeleinden in deze
handleiding voor gebruik en onderhoud.
Het naleven en de strikte conformiteit met de voorwaarden voor gebruik, reparatie en onderhoud, zoals gespeciﬁceerd door de
constructeur, vormen essentiële elementen die onder het voorziene gebruik vallen.

- AANDACHT
De machine mag ENKEL door opgeleid en gekwalificeerd personeel worden gebruikt dat op de hoogte is van
de informatie vermeld in deze handleiding.

4.4

Tegenaanwijzingen voor het gebruik

De machine mag NIET worden gebruikt:
t Voor andere doeleinden dan deze aangegeven in het hoofdstuk “Bestemmingen”
t Voor andere toepassingen dan deze die in deze handleiding worden toegelicht
t In andere omgevingsomstandigheden dan deze aangegeven in het hoofdstuk “Omgevingsomstandigheden”
t Tijdens het gebruik op de weg mag men de machine enkel gebruiken in het bezit van een reglementair rijbewijs volgens de
normen die geldig zijn in het land van gebruik
t De mobiele hydraulische delen van de machine niet gebruiken om personen op te tillen

- WAARSCHUWING
Voor elk ander gebruik van de machine afwijkend van de bovenvermelde toepassingen, behoudt de fabrikant
zich de mogelijkheid om de garantievoorwaarden te herzien.

4.5

Verklaring eerste test

Verklaring eerste test door de fabrikant
DIECI S.R.L. verklaart dat iedere machine en elk gereedschap dat in zijn vestigingen werd geproduceerd aan statische en
dynamische testen werd onderworpen vooraleer die op de markt worden gebracht, met de bedoeling om de goede werking en
de overeenkomst met de communautaire richtlijnen waaraan ze onderworpen zijn te controleren.
Na voltooiing van de uitgevoerde testen werd een EG-certiﬁcaat afgegeven dat betrekking heeft op de geteste machine.
Ieder product van DIECI S.R.L. met EG-keurmerk is voorzien van het respectievelijke certiﬁcaat, dat door de wettige eigenaar
moet worden bewaard om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

4.6

Verantwoordelijkheid

t De machines en gereedschappen zijn gebouwd volgens de EG-richtlijnen die van kracht zijn op het moment van de
commercialisering;
t Het niet naleven van de normen voor gebruik en veiligheid of het gebruik van het werktuig wanneer die niet perfect
eﬃciënt is, kan ongevallen veroorzaken die strafrechtelijk kunnen worden vervolgd;
t De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan personen, voorwerpen of dieren ten gevolge van
een onjuist gebruik van de machine of door structurele wijzigingen, toepassingen en niet-toegestane transformaties;
t De fabrikant behoudt zich bovendien het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen aan de machine omwille van
om het even welke technische of commerciële noodzaak zonder vooraf te verwittigen.

36

4.7

Fabrikant

DIECI S.R.L.
Via E. Majorana, 2/4
42027 Montecchio Emilia (RE) ITALIË
C.F. 01283560686 BTW-nr. 01682740350
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869744
e-mail: info@dieci.com

4.8

Assistentiecentra

De operator wordt verzocht zich rechtstreeks te wenden tot de fabrikant en de identiﬁcatiegegevens van de uitrusting vermeld
op de machine mee te delen voor elke noodzaak inherent aan het gebruik of het onderhoud.

4.9

Certificatie en EG-keurmerk

De machine en bijhorende uitrustingen zijn gerealiseerd conform met de pertinente communautaire richtlijnen die van toepassing
zijn op het moment dat die op de markt zijn gebracht.
De analyse van alle essentiële vereisten voor veiligheid en gezondheid werd tijdens het ontwerp en de constructie uitgevoerd om
de toepasbaarheid en de daaruit voortvloeiende conformiteit te controleren. Waar de analyse een initieel gebrek aan conformiteit
aan het licht bracht, werden passende oplossingen aangewend om volledig aan deze vereisten te kunnen voldoen.
Hiernaast bevindt zich een kopie van de certiﬁcatie die in bijlage bij de machine zit (Fig. 1-D0100).
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

(Direttiva macchine 2006/42/CE, allegato II, parte A)
Fabbricante
Indirizzo

: DIECI SRL
: Via E. Majorana, 2-4- 42027 Montecchio Emilia (RE), Italia

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico: SIG. ENNIO MANGHI
presso DIECI SRL- Via E. Majorana, 2-4 - 42027 Montecchio Emilia (RE), Italia
Dichiara che :
Il carrello elevatore telescopico Tipo ****** (********** **.**) Matricola **********
è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti Direttive Europee:
- Direttiva Macchine - 2006/42/CE
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica - 2004/108/CE
- Direttiva sull’emissione acustica ambientale delle macchine - 2000/14/CE allegato VI procedura Ia

Organismo notificato: Reggio Emilia Innovazione S.c. a r.l. – via Sicilia 31 – 42122 Reggio Emilia – Italia
con N. 1232
Potenza netta installata : *** kW
Livello di potenza sonora misurata:
Livello di potenza sonora garantita:

LWAm
LWA

= *** dB(A)
= *** dB(A).

La macchina è equipaggiata con la coppia forche flottanti ***x** L=**** portata *,* t codice BUD*****
Targa riportante marcatura CE è applicata sulla macchina.
Montecchio Emilia, **/**/xxxx
DIECI SRL
Via E. Majorana, 2-4
Montecchio Emilia (RE)
L’ Amministratore
Ennio Manghi

1-D0100
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4.10

Algemene waarschuwingen
- VERBOD
DE MACHINE EN WERKTUIGEN MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD ZONDER TOESTEMMING VAN DE CONSTRUCTEUR.

Voor de veiligheid en die van anderen mag men de structuur of de afstelling van de verschillende componenten van de machine of van het
werktuig niet wijzigen. Hetzelfde geldt voor de deactivering of de wijziging van de aanwezige veiligheidssystemen.

- AANDACHT
Iedere wijziging aangebracht aan de machine of aan de werktuigen ontheft DIECI S.R.L. van iedere verantwoordelijkheid
voor schade of letsels.
Iedere machine of werktuig is voorzien van een kopie van de eigen handleiding.

- VERBOD
De volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze handleiding en van een eventuele multimediale
bijlage is verboden.
DIECI S.R.L. zal de rechten ervan beschermen.
Bovendien kan er op aanvraag een kopie van de handleiding voor gebruik en onderhoud van een deel van de machine of van het werktuig
van de respectievelijke leveranciers worden aangevraagd. Deze handleidingen zijn opgesteld door de respectievelijke leveranciers of
integraal en trouw gereproduceerd door DIECI S.R.L. met hun speciﬁeke toestemming: ze kunnzen aangevuld zijn met verdere speciﬁcaties
opgesteld door DIECI S.R.L..
Deze instructies voor gebruik en onderhoud worden geleverd door de verkoper zelf, bij de levering van het product, zodat de inhoud correct
kan worden begrepen.
Indien men echter delen van deze handleiding niet begrijpt, aarzel dan niet om uw dichtstbijzijnde concessiehouder te raadplegen om meer
verduidelijkingen te vragen.
Alle geleverde documentatie vormt integraal en wezenlijk deel van het product en moet ter beschikking van de bedieners worden gehouden.
Het respecteren van de handelingen voor het gebruik, het onderhoud en de reparatie die beschreven worden in deze handleiding is een
essentieel element voor het gebruik dat voorzien wordt door de constructeur.
Deze handleiding veronderstelt dat op de plaats waar de machine of de werktuigen worden gebruikt de geldende normen voor de veiligheid
en de hygiëne op het werk worden gerespecteerd.

- AANDACHT
Het is verplicht om deze handleiding te lezen en te begrijpen vooraleer de machine of de verschillende werktuigen te
gebruiken en aandachtig de vermelde aanwijzingen te volgen.

- AANDACHT
Het is verplicht om de handleiding van de machine te hebben gelezen en bestudeerd vooraleer over te gaan tot het
lezen van de handleidingen van de verschillende werktuigen.

- WAARSCHUWING
Deze handleiding voor gebruik en onderhoud moet met zorg worden bewaard en moet altijd aan boord van de machine
zijn, in de spreektaal van de bediener, op een toegankelijke plaats die voor alle bedieners is gekend.
Als de handleiding zou vergelen en/of gedeeltelijk beschadigd of onleesbaar raken, of als de handleiding zou zoek raken,
dan moet die onmiddellijk worden vervangen. Neem hiervoor contact op met de technische dienst voor assistentie van
Dieci en vermeld de algemene gegevens van de handleiding, vermeld in de “Inleiding”.
De ﬁlialen leveren originele reserveonderdelen, en kunnen advies en instructies geven betreﬀende de montage en het gebruik.

- AANDACHT
Wanneer men resrveonderdelen nodig heeft, is het belangrijk om alleen originele reserveonderdelen te gebruiken.
De montage van niet-originele reserveonderdelen kan schade aan andere onderdelen veroorzaken. Het is daarom
aanbevolen om de noodzakelijke reserveonderdelen uitsluitend aan te schaffen bij een erkend agent of concessiehouder.
DIECI S.R.L. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het gebruik van niet-originele
reserveonderdelen.
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- AANDACHT
Als de machine of het werktuig in zeer belastende omstandigheden moet gebruikt worden (vb. in zeer stoffige
gebieden of werven, op kleiachtige of zeer modderige terreinen), wordt aanbevolen om de dichtstbijzijnde verkoper te
contacteren voor specifieke instructies, die als ze niet worden gerespecteerd de garantie van de machine kunnen doen
vervallen.

- AANDACHT
Oneigenlijk, fout en onredelijk gebruik van de machine of van de werktuigen waarmee de machine is uitgerust, is
verboden, evenals interventies waardoor de structuur en de werking van de machine gewijzigd worden. Een ander
gebruik is ten strengste verboden, en ontheft DIECI S.R.L. van zijn aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen en
letsels aan personen of dieren.

- WAARSCHUWING
DIECI S.R.L. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van nalatig gebruik van de machine of van
het werktuig, ook al is dit gebruik niet met boos opzet. Bij de realisatie van deze machine en de werktuigen werd alles
voorzien zodat uw werkzaamheden veilig kunnen uitgevoerd worden. Toch is voorzichtigheid de boodschap: er bestaat
geen betere vuistregel om ongevallen te voorkomen.

- AANDACHT
DIECI S.R.L. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van handelingen die op instinctieve en
ondoordachte wijze werden uitgevoerd, evenals voor paniekerig gedrag en gebruik in geval van een slechte werking
van de machine, een ongeval, een probleem enz.
Het respecteren van de handelingen voor het gebruik, het onderhoud en de reparatie die beschreven worden in deze handleiding is een
essentieel element voor het gebruik dat voorzien wordt door de constructeur.

- AANDACHT
DIECI S.R.L. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan machines of werktuigen aan te brengen voor
technische en commerciële noodwendigheden zonder vooraf te verwittigen.

- AANDACHT
Raadpleeg de specifieke handleiding voor gebruik en onderhoud van de machine voor een correct gebruik van de
componenten en van de bedieningen, vermeld in de volgende pagina's

- AANDACHT
De structuur of de afstelling van de beveiligingen van de verschillende componenten van het werktuig niet wijzigen.

- AANDACHT
Op de machines DIECI kan men alleen EG-gecertificeerde werktuigen gebruiken van de respectievelijke constructeur
die goedgekeurd zijn en binnen de technische limieten vallen die door DIECI S.R.L. zijn opgesteld.
De constructeur van het verwisselbare werktuig moet garanderen dat de combinatie van het verwisselbare werktuig en
van de basismachine waarvoor het werktuig is bestemd, voldoet aan alle essentiële vereisten voor de gezondheid en de
veiligheid, aan de hand van een geschikte procedure voor beoordeling van de conformiteit.
DIECI S.R.L. is niet verantwoordelijk in geval van gebruik of wijziging van werktuigen die niet aan de bovenstaande
vereisten voldoen.

- AANDACHT
Vooraleer een werktuig in dienst te stellen, moet men controleren of die compatibel is met de machine en met de
afstelling van het veiligheidssysteem met betrekking tot het gebruikte werktuig.

- AANDACHT
Voer het periodieke onderhoud systematisch uit, en noteer de werkuren van de machine.

- AANDACHT
De posities rechts en links waarnaar in deze handleiding worden verwezen, hebben betrekking op het zicht vanuit de
positie van de bediener die op de stuurplaats neerzit (van achteren naar het deel vooraan gericht).
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5

BESCHRIJVING
MACHINE
- WAARSCHUWING
De afbeeldingen gebruikt om componenten
en commando's te beschrijven, hebben
betrekking op een volledige machine met alle
accessoires, die kunnen variëren naargelang
de opstelling en de gekozen configuratie.

Posities en referenties gebruikt in de handleiding hebben
betrekking op de machine in de normale rijrichting opgesteld.
t Vooraanzicht (Fig. 1-E0000)
t Achteraanzicht (Fig. 2-E0000)
t Zicht aan de linkerkant (Fig. 3-E0000)
t Zicht aan de rechterkant (Fig. 4-E0000)

1-E0000

2-E0000

3-E0000

4-E0000
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5.1

Positie hoofdcomponenten

14

5

4

1

2

12

3

13
10

11

6

6

7

7

8

9

5-E0000

5.1.1

Linkerkant

Aan de linkerkant (Fig. 5-E0000) is het volgende te zien:
1

Cabine

2

Radiatoren airconditioning

3

8

Vooras

9

Achteras

Telescopische arm

10

Linker koplamp

4

Kop van de arm

11

Linker achterlicht

5

Plaat gereedschappen

12

Steunstang

6

Wiel

13

Achteruitkijkspiegel

7

Planetaire reductor

14

Bescherming voorruit cabine

* Optioneel

* Optioneel

* Accessoires of optionele componenten.
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1
3

4

5
13

11

10

12
6

6

7

7

9

8

2

6-E0000

5.1.2

Rechterkant

Aan de rechterkant (Fig. 6-E0000) is het volgende te zien:
1

Uitlaat

8

Vooras

2

Motorkap

9

Achteras

3

Telescopische arm

10

Rechter koplamp

4

Kop van de arm

11

Rechter achterlicht

5

Plaat gereedschappen

12

Hydraulische koppelingen achteraan

6

Wiel

13

Achteruitkijkspiegel

7

Planetaire reductor

* Accessoires of optionele componenten.
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* Optioneel

5.1.3

Vooraanzicht

Aan de voorkant Fig. 7-E0000 is het volgende te zien:
1

Voorruit

2

Koplampen

3

Plaat gereedschappen

4

Voorwielen

5

Accu

6

Bescherming voorruit cabine

7

Haak om de machine te slepen

3
1

* Optioneel

6

2

2

5

7

4

4

7-E0000

5.1.4

Achteraanzicht

Aan de voorkant Fig. 8-E0000 is het volgende te zien:
1

Achterruit/nooduitgang
achteraan

2

Achterlichten

3

Dop brandstof

4

Achterwielen

5

Hydraulische koppelingen
achteraan

6

Hydraulisch reservoir

7

Haak om de machine te slepen

* Optioneel

1
6

5

2

2

7

3

4

4

8-E0000
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5.1.5

Motorkap

Onder de motorkap (Fig. 9-E0000) is het volgende zichtbaar:
1

Motorkap

2

Uitlaat

3

Veiligheidsstang

4

Luchtﬁlter

5

Motor

6

Radiator

7

Elektrische installatie van de
motor

8

Stuureenheid motor

1
2
6

3

7

5

4
8

9-E0000
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7

9

8

11
12
13

6

21

14
15
16

5
10

17

2

20

3

4

18

1
19
10-E0000

5.1.6

Cabine

In de cabine (Fig. 10-E0000) is het volgende zichtbaar:
1

Stoel

13

Startsleutel

2

Inching-pedaal

14

Bypass sleutel

3

Rempedaal

4

Gaspedaal

15

Sleutel voor selectie
uitrustingen

5

Paneel links

16

Waterpas

6

Boekje met diagrammen

17

Joystick

7

Hendel voor selectie van de
rijrichting

18

Hendel voor selectie besturing

19

Hendel verwarming

8

Stuur

9

Versnellingshendel

20

Netje om documenten op te
bergen

10

Paneel rechts

11

Dashboard

21

Handgreep om het portier te
openen

12

Knop voor noodstop

* Accessoires of optionele componenten.
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5.2

Technische gegevens

G
A

H

M

B

C
E

D

I
L

F

1-E1301

25.6
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A

310 mm
(12,2 in)

B

938 mm
(36,92 in)

C

2350 mm
(92,51 in)

D

763 mm
(30,03 in)

E

3580 mm
(140,94 in)

F

4100 mm
(161,41 in)

G

860 mm
(33,85 in)

H

1990 mm
(78,34 in)

I

1500 mm
(59,05 in)

L

1800 mm
(70,86 in)

M

4500 mm
(177,16 in)

N

1400 mm
(55,11 in)

O

3400 mm
(133,85 in)

N

O

Technisch type

25,6

MOTOR

190

Model

Variant

YANMAR

Maximumvermogen

PRESTATIES

- Optie 1

51,1 kW
(68 Hp)
62,5 kW
(83 Hp)

Maximum draagvermogen

2500 kg
(5510 lb)

- Optie 2

Maximale hoogte om op
te tillen

5,78 m
(18,95 ft)

Toeren per minuut
Werking

4-takt diesel

Maximale horizontale
vlucht

3,25 m
(10,66 ft)

Injectie

Rechtstreekse elektronica

Vlucht op maximale
hoogte

0,67 m
(2,19 ft)

Aantal en plaatsing
cilinders
Cilinderinhoud

2500 rpm

4, verticaal lineair
3319 cm³
(4347 yd³)

Richthoek vorken

129°

Optillen

7,8 s

Brandstof

Omlaag

4,1 s

Uitgang

6,1 s

Speciﬁek verbruik op 2500
rpm

Intrekken

3,4 s

- Optie 1

Voorwaarts richten

3,5 s

248 g/kWh
(407,96 lb/Hp h)

Achterwaarts richten

2,2 s

- Optie 2

254 g/kWh
(417,83 lb/Hp h)

Maximaal haalbare helling

40%

Aandrijvingen
Koeling
Capaciteit brandstoftank

Diesel

Turbocompressor
Systeem met vloeistof
80 l
(17,59 IMP gal)

OVERBRENGING
Hydrostatisch

Hydrostatische aandrijving

Hydraulische motor

Automatische variatie

Inversie

elektrisch - hydraulisch

Inching

Hydraulisch

KENMERKEN
Assen:
- Motorwagens

Vooraan en achteraan

- Dienstrem

Met oliebad met servorem
op vooras en achteras

- Parkeerrem

Met negatieve aandrijving
op de achteras

- Oscillerend

Achteraan

- Sturing
Types besturing

Vooraan en achteraan
- 2 wielen
- 4 wielen
- Dwars
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MASSA IN RIJORDE

GELUIDSVERMOGEN

- Leeg

5000 kg
(11020 lb)

- Maximum

5300 kg
(11680 lb)

- Gemeten waarde

100 dB (A)

- Verzekerde waarde

101 dB (A)

- Maximum voor vooras

3000 kg
(6610 lb)

Aandrijving optie 2

- Maximum voor achteras

3000 kg
(6610 lb)

Conform met de richtlijn 2000/14/EG
Aandrijving optie 1

- Gemeten waarde

101 dB (A)

- Verzekerde waarde

102 dB (A)

TRILLINGEN

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE

Verklaarde trilemissiewaarde conform met de norm EN
12096Waarden bepaald in overeenstemming met de
norm EN 13059.

Capaciteit van het reservoir
met hydraulische olie

70 l
(15,39 IMP gal)

Hydraulische pomp

Met tandwielen

- Trillingen op de stoel

80 l/min
(17,59 IMP gal/min)

2,5 m/s² ± 0,8 m/s²
(8,2 ft/s² ± 2,6 ft/s²)

- Trillingen op het stuur

1,2 m/s² ± 0,6 m/s²
(3,9 ft/s² ± 2,0 ft/s²)

Maximaal vermogen bij
standaardtoerental
Maximale werkdruk

23 MPa
(3335 psi)

Standaard bediening
verdeler

Joystick 3in1

Optionele bediening
verdeler

Joystick 4in1

HYDRAULISCHE
KOPPELINGEN
ACHTERAAN
Maximale hydraulische
druk

23 MPa
(3335 psi)

GELUIDSDRUK
Geluidsdruk waargenomen door de operator:
- Aandrijving 51,1 kW

82,8 dB (A) ± 0,6 db (A)

- Aandrijving 51,1 kW

82,3 dB (A) ± 0,6 db (A)
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BELASTING
UITGEOEFEND OP DE
GROND
Maximale belasting per
wiel

4000 daN
(9000 lbf )

TABEL SMEERMIDDELEN

26.6

TYPE

Motorolie (Min)

6,3 l
(1,38 IMP gal)

Motorolie (Max)

10,5 l
(2,3 IMP gal)

Olie diﬀerentiaal vooras

4,2 l
(0,92 IMP gal)

Olie reductor achterwielen

0,75 l
(0,16 IMP gal)

Olie diﬀerentiaal achteras

4,0 l
(0,87 IMP gal)

Olie reductor achterwielen

0,90 l
(0,19 IMP gal)

Olie versnellingsbak

4,0 l
(0,87 IMP gal)

- SAE85W90
- API GL3

Olie remcircuit

0,8 l
(0,17 IMP gal)

DEXRON II

Koelvloeistof

12 l
(2,63 IMP gal)

- ASTM D 2570
- ASTM D 3440
- ASTM D 1384
- ASTM D 2809
- ASTM D 3306
- SAE J - 1036
- CUNA NC 956-16
- NF R 15601 BS 6580
- RENAULT 41-01-00/9 D
- VW TL 774D

Vet

4,00 kg
(8,81 lb)

Capaciteit van het reservoir met hydraulische
olie

92 l
(20,23 IMP gal)

- API CF
- ACEA E-3, E-4, E-5
- JASO DH-1

- SAE85W90
- API GL4
- MIL L-2105

NLGI - 1
Shell Tellus S2 V 46

- AANDACHT
Behalve andere aanwijzingen of bepalingen
vereist door de klant, wordt het hydraulische
systeem van de machine met de volgende olie
geleverd:
Shell Tellus S2 V 46
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5.2.1

Trillingen verminderen

Houd rekening met de volgende aanbevelingen om de blootstelling aan trillingen voor de bediener te verminderen:
- Gebruik steeds geschikte gereedschappen voor de werkzaamheden die moeten uitgevoerd worden.
- De stoel van de bestuurder moet steeds volgens de persoonlijke behoeften afgesteld zijn. Inspecteer en herstel eventueel de
ophangingen van de stoel en de afstelmechanismen.
- Controleer of de machine eﬃciënt werd gehouden, en voer het onderhoud van de machine uit volgens de voorschriften in
deze handleiding.
- Nooit bruusk sturen, versnellen, remmen, naar een andere versnelling schakelen of het werktuig bewegen.
- Rij aan gematigde snelheid zodat het niveau van de trillingen wordt beperkt. Beperk de snelheid om het risico op schokken te
vermijden. Vervoer de machine als de afstand tussen de werkplaatsen aanzienlijk is.
- Hou de werkplaats in goede staat, verwijder stenen en obstakels, vul verzakkingen of putten, enz.
- Om eventuele rugproblemen te vermijden, mag u de machine enkel gebruik wanneer u in goede gezondheid verkeert.
- Las voldoende pauzes in zodat u niet te lang in dezelfde houding op de stoel blijft zitten.
- Spring niet uit de cabine en van de machine.
- Verplaats en til de lasten niet herhaaldelijk op.
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5.2.2

Omgevingsomstandigheden

Hoewel de machine kan worden gebruikt in de meest verschillende omstandigheden, moet men toch, bij wijze van preventie, de
minimumnormen naleven voor werking zoals hierna vermeld:

Parameter
Werkingstemperaturen
Gemiddelde
dagtemperatuur
Opslagtemperatuur
Vochtigheid
Hoogte

5.2.3

Toegelaten waarden
van -5 °C tot +40 °C
(van 23 °F tot 104 °F)
< +40 °C
(< 104 °F)
van -15 °C tot +50 °C
(van 5 °F tot 122 °F)
van 20 % tot 95 %
< 2500 m
(< 8.200 ft)

Elektromagnetische interferenties

Als extra apparaten door de klant geïnstalleerd zijn, moet de gebruiker controleren of ze geen enkel type van interferentie
veroorzaken met de instrumenten van het voertuig; indien wel moet de gebruiker deze interferenties elimineren.
Er moet absoluut aandacht geschonken worden aan mobiele apparaten met radioverbinding (zaktelefoons), die geïnstalleerd
moeten worden door gespecialiseerde technici en die extern gemonteerde antennes moeten gebruiken.
In het algemeen moet men erop letten dat eventuele bijkomend geïnstalleerde elektrische apparaten conform de richtlijn EMC
2004/108/EG moeten zijn en het “EG”-keurmerk moeten dragen.

5.2.4

Stralingen

In normale gebruiksomstandigheden produceert de machine geen enkele soort straling, ioniserend of niet-ioniserend, die oorzaak
kan zijn van problemen voor de bediener.
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6

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

6.1

Veiligheidsplaatjes

Op de machine werden veiligheidplaatjes op de hierna aangeduide posities aangebracht. Ze dienen om uw veiligheid en die
van anderen te garanderen. Voordat met de machine gaat gewerkt worden, moet de inhoud en de positie van de plaatjes op de
machine gecontroleerd worden met behulp van deze handleiding. Controleer de plaatjes met alle operatoren die de machine
zullen gebruiken.

- AANDACHT
Zorg er voor dat de correcte plaats en de inhoud van de plaatjes gekend zijn.
Om een correcte interpretatie van de plaatjes te garanderen, moet gecontroleerd worden of ze zich in de
correcte positie bevinden en of ze rein zijn.

- GEVAAR
Reinig deze plaatjes wanneer ze met modder, cement of vuil zijn bedekt.

- VERBOD
Om geen enkele reden de veiligheidsplaatjes verwijderen.

- VERBOD
HET IS absoluut verboden om de signaleringen op de machine te reinigen met behulp van solventen of benzine
omdat de labels zouden kunnen verkleuren. Ook de andere labels dan die voor aandacht en veiligheid moeten
steeds op dezelfde manier behandeld worden.
Raadpleeg de samenvattende tabel in het het hoofdstuk “Onderhoud” voor de intervallen voor onderhoud en
controle van de veiligheidsplaatjes.
Vervang de veiligheidsplaatjes wanneer ze versleten, beschadigd of verdwenen zijn, omdat ze steeds leesbaar
moeten zijn en correct begrepen moeten worden.

- WAARSCHUWING
De inkoopbestelling van de vervangende plaatjes moet op dezelfde manier gebeuren zoals voor een ander
reserveonderdeel (steeds het model en het serienummer van de machine meedelen wanneer een bestelling
wordt gedaan).

56

6.1.1

Betekenis veiligheidsplaatjes
SIGNAAL

CODE

BESCHRIJVING

AXA1163

Waarschuwing, houd de arm volledig ingetrokken tijdens de
graafwerkzaamheden met de bak.

AXA1425

Gevaar, blijf op veilige afstand tijdens het gebruik van de laadschoep

AXA1425

Gevaar voor verplettering, gebruik de veiligheidsstops om
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren

AXA1425

Gevaar, blijf op veilige afstand van de machine

AXA1425

Gevaar, mechanische onderdelen in beweging

AXA1425

Gevaar, leg de motor stil vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren

AXA1425

Gevaar, zet de motor uit en neem de startsleutel weg tijdens de
onderhoudswerkzaamheden

AXA1425

Gevaar, respecteer de veilige afstanden tot de elektrische lijnen
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SIGNAAL

58

CODE

BESCHRIJVING

AXA1427

Geeft aan waar brandstof moet worden bijgevuld

AXA1428

Geeft de bandenspanning aan

AXA1431

Geeft de hefpunten aan

AXA1432

Geeft de punten aan waar de machine voor transport of slepen moet worden
verankerd

AXA1433

Geeft aan waar het peil van de hydraulische olie moet worden gecontroleerd

AXA1434

Geeft aan waar men het bijvullen van de hydraulische olie moet uitvoeren

AXA1435

Gevaar, mechanische onderdelen in beweging, de veiligheidsbeschermingen
niet verwijderen en wachten tot de onderdelen gestopt zijn vooraleer
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren

AXA1436

Geeft de positie aan van de veiligheidsstang voor hefcilinders

AXA1438

Geeft delen van de machine aan die niet begaanbaar zijn

SIGNAAL

CODE

BESCHRIJVING

AXA1439

Gevaar, mechanische onderdelen in beweging

AXA1440

Gevaar, warme dampen en dampen onder druk ontsnappen

AXA1441

Gevaar, warme oppervlakken

AXA1492

Geeft de positie aan van het reservoir met olie voor de remmen en het te
gebruiken type olie

AXA1493

Waarschuwing, blijf op veilige afstand

AXA1498

Geeft de positie en de gebruiksinstructies aan van de accu-onderbreker

AXA1499

Gevaar, respecteer de veilige afstanden tot de elektrische lijnen

AXA1501

Geeft de smeerpunten aan

AXA1506

Verplicht om de veiligheidsgordels te dragen

AXA1514

Nooduitgang

AX
A1
501

AXA 1514
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SIGNAAL

CODE

BESCHRIJVING

AXA1515

Verwijder de splitpen

AXA1773

Waarschuwing, geen hoge snelheden halen of de motor buiten zijn toerental
laten gaan tijdens het afdalen

AXA1805

Geeft het gegarandeerd maximaal akoestisch vermogen aan

AXA2089

Opgepast, hydraulisch circuit met drukaccumulatoren

AXA2104

Waarschuwing, blijf op veilige afstand

AXA2298

Gebruikt type olie in de hydraulische installatie

AXA 1773/UK

AXA 1515

IN DISCESA NON RAGGIUNGERE VELOCITA’ ELEVATE
- NO FUORI GIRI DO NOT REACH HIGH SPEEDS ON SLOPES
- DO NOT OPERATE AT MAX RPM -
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6.1.2

Positie plaatjes op de machine

De posities van de plaatjes op de cabine zijn aangegeven in de afbeeldingen Fig. 1-F0000 en Fig. 2-F0000.

AXA1438
AXA1498
AXA1438
AXA1493

AXA1501
AXA1501
AX
A1
501

AX
A1
501

AXA1431

AXA2104

AXA1428

AXA1432

AXA1439

AXA2089

AXA1428
AXA1435
AXA1441

AXA1440

AXA1432

1-F0000
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AXA1515
AXA1514

AXA 1514

AXA 1515

AXA1493

AXA1431

AXA1428
AX
AXA1427

AXA1434

AXA1436

AXA1433

2-F0000
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AXA1428
AXA1432

AXA1432

6.1.3

Positie plaatjes in de cabine

De posities van de plaatjes in de cabine zijn als volgt (Fig. 3-F0000.):

AXA1425

AXA1163

AXA1499

AXA1492

AXA 1773/UK

AXA1773

IN DISCESA NON RAGGIUNGERE VELOCITA’ ELEVATE
- NO FUORI GIRI DO NOT REACH HIGH SPEEDS ON SLOPES
- DO NOT OPERATE AT MAX RPM -

AXA1506

3-F0000
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6.2

Veiligheidsstang

De
veiligheidsstang
(Fig.
1-F0101)
moet
als
veiligheidsmaatregel tijdens onderhoudswerkzaamheden
worden gebruikt, om te beletten dat de arm naar beneden
gaat of valt in geval van defecten.

1

- AANDACHT
In geval van onderhoud aan de hefcilinder van
de arm of van de betreffende blokkeerklep,
moet de arm verplicht ondersteund worden
met behulp van een geschikt heftoestel met
een minimum draagvermogen van 3 T (6.610
lb).
Om de veiligheidsstang aan te brengen, gaat men als volgt
tewerk:
- Sluit de schuifmasten van de telescopische arm volledig;
- Til de arm op tot de minimum noodzakelijke hoogte om
de veiligheidsstang te plaatsen;

1-F0101

- Blokkeer de veiligheidsstang met behulp van de speciale
haken “1”.

6.3

Wig voor wielen

De wig voor de wielen moet als veiligheidsmaatregel
worden gebruikt om te beletten dat de machine toevallig of
onopzettelijk in beweging komt.
Het gebruik is ervan is aanbevolen wanneer de machine
wordt geparkeerd, in geval van stilstand op een helling of
tijdens onderhoudswerkzaamheden.

6.4

Blokkeerklep

2-F0101

De blokkeerkleppen voor cilinders beletten de
ongecontroleerde beweging van de zuigers van de cilinders
wanneer er geen hydraulische druk aanwezig is of wanneer
een ﬂexibele leiding ontploft.
De veiligheidskleppen zijn rechtstreeks op alle cilinders
gemonteerd.

3-F0101
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6.5

Cabine ROPS - FOPS

De machine is voorzien van een gehomologeerde cabine:
t ROPS (Roll Over Protection Structure)
OCSE cod. 4
t FOPS (Falling Objects Protective Structure)
OCSE cod. 10.
De bediener is daardoor beschermd wanneer het voertuig
omkantelt en ook tegen vallende voorwerpen zoals
voorgeschreven voor grondwerkmachines.

- AANDACHT
%F DBCJOF JT FFO WFJMJHIFJETNJEEFM
FO NPFU EBBSPN BMUJKE JO EF KVJTUF
HFCSVJLTPNTUBOEJHIFEFOXPSEFOCFIPVEFO

- VERBOD

t
t
t

t

8BOOFFS EF DBCJOF PQFOHFCSPLFO XPSEU 
WFSWBMU EF CVSHFSMJKLF BBOTQSBLFMJKLIFJE WBO
EF GBCSJLBOU CJK FFO POHFWBM  EBBSPN JT IFU
DPMHFOEFBCTPMVVUWFSCPEFO
Op één of andere manier de structuur van de cabine te
veranderen, te doorboren of te wijzigen.
Delen van het chassis van de cabine te lassen of
mechanisch te verbinden.
Bij vervanging van de bevestigingsbouten mag
men enkel elementen van dezelfde weerstandklasse
gebruiken.
Verbind geen kettingen of kabels op de cabine om de
machine te slepen.

1-F0120

De cabine gehomologeerd als categorie “1” biedt geen
volledige bescherming tegen binnendringend stof, aërosol
en dampen. Raadpleeg de instructies van de leverancier
van de gebruikte chemische producten (zoals pesticiden,
schimmelbestrijdende
middelen,
onkruidverdelgers,
enz.) en de leverancier van de spuitmachine, en
respecteer deze instructies. Draag speciale individuele
beschermingsmiddelen en kledij (IBM) wanneer dit in de
instructies wordt aangegeven, ook wanneer u zich in de
cabine bevindt.

- GEVAAR
8BOOFFSEFNBDIJOFPNLBOUFMU NPFUNFOJO
EFDBCJOFCMJKWFONFUEFHPSEFMTBBO[PIFFGU
NFOEFCFTUFCFTDIFSNJOH


 "MTEFDBCJOFWJTVFFMCFTDIBEJHJOHFOWFSUPPOU 
NPFU [F XPSEFO WFSWBOHFO DPOUBDUFFS FFO
FSLFOE BTTJTUFOUJFDFOUSVN PG EF FSLFOEF
HBSBHFWBO%JFDJ

- AANDACHT
%FDBCJOFWBMUPOEFSEFDMBTTJöDBUJF
$"5&(03*&iw



 3BBEQMFFH EF WFSQBLLJOH WBO IFU HFCSVJLUF
QSPEVDU PN EF KVJTUF CFTDIFSNJOHTNJEEFMFO
UFHFCSVJLFO

- GEVAAR
(FWBBSWPPSJOBEFNFOWPPSEFCFEJFOFSTFOEF
QFSTPOFOJOEFCVVSU3BBEQMFFHEFJOTUSVDUJFT
WBO EF GBCSJLBOU WBO DIFNJTDIF TUPòFO 
WBO EF GBCSJLBOU WBO EF TQSPFJNBDIJOFT
FO EF CBTJTSFHFMT JO EF[F IBOEMFJEJOH WPPS
CFTDIFSNJOHUFHFOTDIBEFMJKLTUPG BÑSPTPMFO
EBNQFO
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6.6

Noodstop

In noodgevallen kan de machine worden gestopt via de
noodstopknop die zich in de cabine bevindt (Fig. 2-F0120);
het stoppen gebeurt onmiddellijk.

- WAARSCHUWING
)FU HFCSVJL WBO EF OPPETUPQLOPQ JT BMMFFO
BBOHFSBEFO XBOOFFS FS FFO PONJEEFMMJKL
HFWBBS WPPS EF CFEJFOFS  EF MBEJOH FOPG EF
JOUFHSJUFJUWBOEFNBDIJOFCFTUBBU
Wanneer de noodstopknop wordt ingedrukt, wordt de
elektrische voeding afgesneden en gaat de werkende
machine en ieder eventueel aangesloten werktuig bijgevolg
volledig uit.

- GEVAAR
%F
UFSVHLFFS
OBBS
OPSNBMF
XFSLPNTUBOEJHIFEFO OB FFO TUJMTUBOE
WFSPPS[BBLUEPPSEFOPPETUPQLOPQLBOBMMFFO
OB
t Verwijdering van de oorzaak die het stoppen heeft
bepaald
t Deblokkering van de noodstopknop

2-F0120

Om de noodstopknop te deblokkeren draait men de knop in
de richting die door de pijl op de knop is aangegeven.

2

6.7

Noodlichten

Druk op de schakelaar van de noodlichten “” (Fig. 3-F0120)
om alle vier richtingaanwijzers aan te zetten.
Het inschakelen van de standlichten is aangegeven door
het afwisselend oplichten van deze schakelaar en door het
controlelampje “2” op het dashboard van de machine.

1
3-F0120
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6.8

Parkeerrem

Druk op de schakelaar “” (Fig. 4-F0120) om de parkeerrem in
te schakelen.
De correcte inschakeling van de parkeerrem wordt
aangegeven door het oplichten van deze schakelaar en door
het controlelampje “2” op het dashboard van de machine.

1

Als de parkeerrem is ingeschakeld, kan de machine
niet voortbewegen; de hydrostatische overbrenging is
uitgeschakeld en de wielen zijn geremd.

2

3

- WAARSCHUWING
%FQBSLFFSSFNNPFUJOHFTDIBLFME[JKO
t Telkens men de machine verlaat, ook in geval van
tijdelijke stilstand
t Telkens de machine vanuit stilstand aan het werk is,
zelfs met de stabilisatorvoeten naar beneden (indien
aanwezig)

4-F0120

De rem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de motor
wordt stilgelegd.


 0N EF FóDJÑOUJF WBO EF QBSLFFSSFN UF
DPOUSPMFSFO EJFOUVDPOUBDUPQUFOFNFONFU
FFOFFOFSLFOEFDIECIHBSBHF

- GEVAAR
"MTEFQBSLFFSSFNEFGFDUJT NBHEFNBDIJOF
OJFUHFCSVJLUXPSEFO

- GEVAAR
/JFUUPFHFTUBOF
XJK[JHJOHFO
WBO
EF
WFSIPVEJOHFO PQ EF CSVH  WBO IFU HFXJDIU
WBOEFNBDIJOF WBOEFHSPPUUFWBOEFXJFMFO
FOWBOEFCBOEFOLVOOFOEFFóDJÑOUJFWBOEF
QBSLFFSSFNTDIBEFO

- GEVAAR
8BOOFFS IFU DPOUSPMFMBNQKF iw LOJQQFSFOE
HBBU PQMJDIUFO  CFUFLFOU EJU EBU IFU OJWFBV
WBOEFSFNWMPFJTUPGMBBHJT
8BOOFFSIFUDPOUSPMFMBNQKFiwWBTUBBOJT JT
EFQBSLFFSSFNHFCMPLLFFSEPGEFGFDU
%F NBDIJOF OJFU HFCSVJLFO UPU IFU QSPCMFFN
PQHFMPTUJT8FOEUVUPUFFOBTTJTUFOUJFDFOUSVN
WBODIECI
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6.9

Waterpas

De waterpas (Fig. 5-F0110) bevindt zich aan de rechterkant
van de cabine. Deze wordt gebruikt om de correcte dwarse
nivellering van de machine te controleren.
Om in alle veiligheid te werken, moet de luchtbel in het
midden staan, met een maximale benaderingsmarge van 2°
naar rechts of naar links.
De inclinatie is meer dan 2° wanneer de luchtbel volledig
buiten de 2 streepjes gaat die de begrenzing van 2° aangeven.
 %F NBDIJOF LBO UXFF TPPSUFO XBUFSQBTTFO
HFNPOUFFSEIFCCFO TUBOEBBSEPGPQUJPOFFM
CJK EF PQUJPOFMF XBUFSQBT JT FS PPL FFO
SFGFSFOUJFHSBEBUJFBBOXF[JH



- VERBOD
)FU JT WFSCPEFO UF XFSLFO NFU FFO EXBSTF
JODMJOBUJFWBONFFSEBO¡

6.10

5-F0120

Drukknop persoon aanwezig
joystick

De drukknop persoon aanwezig op de joystick (Fig. 6-F0120)
voorkomt eventuele onopzettelijke bewegingen van de arm.
Men moet de drukknop indrukken en ingedrukt houden
tijdens de verplaatsing van de joystick, anders zijn de
commando'd van de joystick uitgeschakeld.

6.11

Hendel selectie versnellingen

Als de hendel (Fig. 7-F0120) in tussenstand (“N”) wordt
gehouden, staat de overbrenging in vrij en is de machine
gedeeltelijk geremd.

6-F0120

Wanneer de hendel voor selectie van een versnelling vooruit/
achteruit in een andere stand dan “N” staat, zal de motor niet
starten.

F



 3BBEQMFFH IFU IPPGETUVL i#FTDISJKWJOH
NBDIJOFwWPPSNFFSJOGPSNBUJF

F
N
R

R
7-F0120
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6.12

Stoel

De stoel van de machine is voorzien van speciale
veiligheidsgordels die de bediener moeten beschermen
tijdens het verplaatsen of manoeuvreren.

- AANDACHT
%PF TUFFET EF WFJMJHIFJETHPSEFMT PN UJKEFOT
IFUHFCSVJLWBOEFNBDIJOF


6.12.1

 3BBEQMFFH IFU IPPGETUVL i#FTDISJKWJOH FO
HFCSVJL WBO EF DPNQPOFOUFOw WPPS NFFS
JOGPSNBUJF

Sensor persoon aanwezig stoel

De machine is van een veiligheidssysteem voorzien dat
“persoon aanwezig” wordt genoemd, met een elektrische
microschakelaar vanbinnen in het zitkussen van de
bestuurdersplaats.

8-F0120

- AANDACHT
%F NPUPS LBO BMMFFO HFTUBSU XPSEFO BMT EF
CFEJFOFS DPSSFDU PQ EF TUVVSQMBBUT OFFS[JU
FO BMT EF IFOEFM WBO EF WFSTOFMMJOHFO JO EF
OFVUSBMFTUBOE/TUBBU

6.12.2

Veiligheidsgordels

De machine is uitgerust met een cabine die het gewicht van
de machine zelf kan dragen mocht de machine kantelen
(ROPS), daarom moet de operator goed vastzitten op de
stoel met de veiligheidsgordel aan, zodat hij niet naar buiten
wordt geslingerd en eventueel wordt verpletterd.

6.13


Bescherming voorruit cabine
 %FCFTDIFSNJOHWBOEFWPPSSVJUWBOEFDBCJOF
JTFFOPQUJPOFFMBDDFTTPJSF

De bescherming van de voorruit op de cabine (Fig. 9-F0120)
biedt een hogere beschermingsgraad tegen eventuele
lasten of voorwerpen van grote afmetingen of met een groot
gewicht, die op de cabine kunnen vallen.

9-F0120
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6.14

Boekje met diagrammen

Het boekje met diagrammen vat de belangrijkste informatie
samen voor een veilig gebruik van de machine zodat die
door de bediener tijdens de verschillende werkfasen snel kan
worden geraadpleegd.

6.15

Nooduitgang: Achterruit

De achterruit van de cabine (Fig. 11-F0120) kan als
nooduitgang worden gebruikt wanneer de portieren van de
machine geblokkeerd zijn.
Om de ruit volledig te openen, haalt men de stop “” eruit en
duwt men de ruit naar buiiten.
De blokkering moet tijdens de normale werkzaamheden
steeds geplaatst worden zoals wordt aangeduid op de
afbeelding.

10-F0120

- VERBOD
)FUJTWFSCPEFOPNEFSVJUWPMMFEJHUFPQFOFO
UJKEFOT IFU HFCSVJL WBO EF NBDIJOF  PNXJMMF
WBOIFUSJTJDPWPPSWFSQMFUUFSJOHUVTTFOEFBSN
FOIFUDIBTTJT
%FBDIUFSSVJUCFWJOEU[JDIJOEFCVVSUWBOEF
UFMFTDPQJTDIFBSN

- AANDACHT
-FU [FFS HPFE PQ UJKEFOT IFU PQFOFO FO
PG WFSXJKEFSFO WBO EF SVJU PNEBU EF[F [PV
LVOOFO WFSTQMJOUFSFO PG CSFLFO  NFU HFWBBS
WPPSMFUTFMTWPPSEFCFEJFOFSJOEFDBCJOFFO
WPPSJFEFSFFOJOEFCVVSUWBOEFNBDIJOFBMT
HFWPMH

1

11-F0120
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6.16

Anti-kantelsysteem

Het systeem detecteert de conditie van de longitudinale
stabiliteit van de machine door de residulading te meten die
op de achteras drukt.
Het systeem bestaat uit:
1

Longitudinale momentindicator

2

Knop reset alarm

3

Bypass sleutel

1
3

Het systeem is altijd in werking.
Het systeem is niet bedoeld voor waarschuwing voor het
gevaar voor kantelen in volgende gevallen:
- Dwars omkantelen,
- Een onverwachte overbelasting,
- Transport/verplaatsingen met last in opgetilde positie,
- Verplaatsing op hobbelige terreinen, met obstakels of
putten,

1-F0200

- Transport/verplaatsingen op een helling of in de buurt
van een helling,
- Hoge snelheid bij verplaatsing rechtdoor of in een bocht.

2

2-F0200
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A

2

1
B
25
20

30

C1

A

rpm x 100
15

°C

C2
2

10
5

120

40
4/4

0

3
3-F0200

6.16.1

Longitudinale momentindicator

De indicator stelt een schaal met drie kleuren voor, die het volgende signaleren (Fig. 3-F0200):

Positie

Kleur

Werkomstandigheden

Signaleringen

A

Groen

Normaal

Geen

B

Geel

Vooralarm

Geen

C1

Rood (begin)

Gevaar voor kantelen

Afwisselend geluidssignaal

C2

Rood (einde)

Maximumlimiet voor omkantelen

Continu geluidsalarm
Controlelamp algemeen alarm aan “1”

De status van de lading wordt gesignaleerd door het wijzertje “2”, die draait proportioneel van links naar rechts naarmat het
gedetecteerde gevaar voor omkantelen toeneemt.
Met de drukknop “3” kan men het afwisselend geluidssignaal stilleggen, dat optreedt wanneer de rode zone “C1” van het
instrument wordt bereikt. Het geluidssignaal wordt automatisch weer ingeschakeld als de bodem van de rode schaal “C2” wordt
bereikt.

- AANDACHT
Wanneer de laadlimiet “C2” wordt bereikt, blokkeert het systeem automatisch alle bewegingen van de
telescopische arm.
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6.16.2

Knop reset alarm

Wanneer de laadlimiet voor omkantelen wordt bereikt,
blokkeert het systeem alle bewegingen van de machine, en
wordt de knop voor reset alarm geactiveerd.
Met de drukknop voor reset alarm op de joystick (Fig. 4-F0200)
kan de machine weer in veilige omstandigheden worden
gebracht door de uitschuifmasten van de telescopische arm
weer in te trekken.
Wanneer de veilige omstandigheden worden bereikt, houdt
het alarm op, de knop wordt uitgeschakeld en de joystick
herneemt zijn functies.

- WAARSCHUWING
De knop moet ingedrukt worden gehouden
tot hij automatisch gedeactiveerd wordt.
4-F0200
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6.16.3

Bypass sleutel
- GEVAAR

t
t
t
t
t
t

De bypass sleutel mag alleen worden gebruikt
wanneer aan alle volgende voorwaarden is
voldaan:
Wanneer de maximumlimiet voor omkantelen is bereikt
en er gevaar bestaat dat het voertuig omkantelt.
Om terug te keren binnen veilige omstandigheden
Door ervaren en correct opgeleid personeel.
Gedurende korte tijdsspannes.
Na het proberen om de veilige omstandigheden te
herstellen via de drukknop reset alarm.
Wanneer het niet mogelijk is om de veilige
omstandigheden te herstellen via de drukknop reset
alarm.

De bypass sleutel (Fig. 5-F0200) is van het type met
aangehouden bediening, daarom moet die gedraaid worden
gehouden tijdens de werkzaamheden om de machine in
veilige omstandigheden te stellen.
Wanneer de veilige zone bereikt is, houdt het alarm op, de
keuzeschakelaar kan losgelaten worden.

- GEVAAR
Tijdens het gebruik van de bypass sleutel mag
men het intrekken of omhoog brengen van de
telescopische arm alleen uitvoeren door die in
een veilige situatie terug te brengen.
HET NEERLATEN OF UITSCHUIVEN VAN DE ARM
NIET UITVOEREN OMDAT DIT BELASTENDE
BEWEGINGEN ZIJN DIE OMKANTELEN IN DE
HAND WERKEN.

- AANDACHT
Tijdens het gebruik van de bypass sleutel zijn
de antikantelsystemen gedeactiveerd.
Het is verplicht het diagram met het
laadvermogen van de machine en van de
geïnstalleerde uitrusting te raadplegen
vooraleer een manoeuvre uit te voeren.
Gebruik de inclinometer en de letters op de
arm om de exacte positie van de lading te
kennen.
In deze omstandigheden mogen geen
bewegingen worden uitgevoerd die de
stabiliteit van de machine belasten; gevaar
voor verlies van stabiliteit en omkantelen.

- WAARSCHUWING
De bypass functie wordt uitgevoerd door een
sleutel om de veiligheidsverantwoordelijke de
mogelijkheid te geven de sleutel uit te trekken
en zo te beletten dat het antikantelsysteem
tijdens normale werkomstandigheden wordt
uitgeschakeld.
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5-F0200

6.16.4

Keuzeschakelaar operationele
werkwijzen

De machine is voorzien voor het gebruik van verschillende
werktuigen, daarom moet men de correcte operationele
werwijze instellen naargelang het werktuig dat op dat
moment wordt gebruikt.
Om de operationele werkwijze te selecteren die voor het
werktuig nodig is, gebruikt men de keuzeschakelaar voor de
operationele werkwijzen (Fig. 6-F0200): verplaats die naar
het symbool dat overeenkomt met de werkwijze.

- WAARSCHUWING
De functie selectie operationele werkwijze
wordt uitgevoerd door een sleutel om de
veiligheidsverantwoordelijke de mogelijkheid te
geven de sleutel uit te trekken en zo te beletten
dat een andere werkwijze wordt gebruikt dan
deze die voor het werktuig nodig is.
6-F0200
De operationele werkwijzen zijn:

Symbool

Operationele
werkwijze

Beschrijving

Gecombineerde werktuigen

Schoep

Te gebruiken tijdens
graafwerkzaamheden

t Bakken
t Mengbakken

Heftruck

Te gebruiken om materialen te
vervoeren

t Vorken
t Gietpannen
t Kooien om materialen te dragen

Kraancamion

Te gebruiken om materialen op te tillen

t Werktuigen met haak
t Werktuigen met lieren

Hoogwerkplatform *

Te gebruiken om personen op te tillen,
activeert de commando's in de kooi

t Kooien om personen te vervoeren

* De operationele werkwijze “Hoogwerkplatform” voor het optillen van personen wordt uitsluitend geleverd
met de optie “Voorziening voor kooi om personen te vervoeren”.

- WAARSCHUWING
De uitrustingen die op deze machines kunnen toegepast worden, staan vermeld op de prijslijst van DIECI.

- AANDACHT
Enkel originele gereedschappen van DIECI mogen gebruikt worden.
DIECI S.R.L. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de machine of voorwerpen en voor letsels
aan personen als gevolg van het gebruik van niet-originele gereedschappen.
Het is verboden de machine te gebruiken met ander gereedschap dan deze geselecteerd met de
“keuzeschakelaar operationele werkwijzen”.
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Operationele werkwijze: Schoep
In werkwijze schoep met de arm volledig ingetrokken, is het antikantelsysteem automatisch gedeactiveerd. Wanneer de arm
uitgeschoven is, of vervolgens wordt uitgeschoven, zal de werking dezelfde zijn als bij de werkwijze met vorken.
In deze werkwijze geldt:
- Het instrument (ﬁg.73/C Pos.”A”) werkt altijd normaal en geeft alleen de status van de lading aan.
- Als de arm gesloten is, werkt het geluidssignaal niet om de status van de lading te signaleren, maar treedt alleen in werking
voor het signaleren van fouten van het systeem.

- GEVAAR
Als men in de werkwijze “Schoep” een ander accessoire gebruikt dan die, die aangeduid worden als
gecombineerde werktuigen, bestaat er gevaar voor omkantelen.
Operationele werkwijze: Hoogwerkplatform

- AANDACHT
Het gebruik van de kooi van de kabine met de operationele werkwijze “Vorken” is enkel toegestaan om de
kooi weer op de grond te brengen waneer de bediener die erin zit onwel is geworden.
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6.16.5

Diagnostiek fouten van het
antikantelsysteem

Bij een fout van het antikantelsysteem, worden alle
bewegingen van de telescopische arm geblokkeerd.

2

Op het display “1” (Fig. 7-F0200) wordt de foutcode
weergegeven, het controlelampje algemeen alarm “2” gaat
vast aan en het geluidssignaal blijft continu alarm signaleren.
De weergegeven foutcode (Fig. 8-F0200) bevat “Er:”, die de
fout van het antikantelsysteem aangeeft, gevolgd door twee
cijfers die de foutcode aangeven.

A

2

25
20

30

°C

rpm x 100

40
4/4

10

In deze omstandigheden kan de bediener de klok opnieuw
weergeven door op de linkertoets “3” te drukken. Eenmaal
ingedrukt, houdt het geluidssignaal van het paneel op,
maar het controlelampje algemeen alarm blijft ingeschakeld
zolang de fout actief blijft. Door nogmaals op de linkertoets
te drukken, kan men opnieuw de fout weergeven indien die
nog actief is.

120

15

5

0

1
7-F0200

Voor de identificatie van het probleem
moet men de overeenkomstige foutcode
opzoeken in de paragraaf “Lijst foutcodes
antikantelsysteem”.
Wanneer de bewegingen van de arm geblokkeerd zijn
door een fout of een slechte werking die niet zo erg zijn, is
het mogelijk de lading weer in veilige omstandigheden te
brengen met behulp van de bypass sleutel: raadpleeg de
betreﬀende paragraaf voor de gebruiksinstructies.

- AANDACHT
Bij blokkering van het systeem kan de
keuzeschakelaar voor override enkel worden
gebruikt om de last en de machine weer in
veilige omstandigheden te brengen. Deze
interventie mag enkel door gespecialiseerd
en
gekwalificeerd
personeel
worden
uitgevoerd, die hiervoor toelating kreeg van
de veiligheidsverantwoordelijke.

8-F0200
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6.16.6

Lijst foutcodes antikantelsysteem

Foutcode

78

Beschrijving

11

CRC-fout van de geheugenzone die de software bevat

12

CRC-fout van de geheugenzone die de parameters bevat

13

Fout bij controle van de stroom van het programma

14

Fout gegevensuitwisseling tussen de twee microbesturingen

15

Fout voedingsspanning buiten schaal +7Vdc, +18Vdc

16

Fout interne voedingsspanning van het eerste kanaal buiten schaal 4,8 Vdc, 5,2Vdc

17

Fout interne voedingsspanning van het tweede kanaal buiten schaal 4,8 Vdc, 5,2Vdc

21

Congruentiefout van de status van de uitgang Cut Oﬀ 1

22

Congruentiefout van de status van de uitgang Cut Oﬀ 2

23

Congruentiefout van de status van de uitgang WDO1

24

Congruentiefout van de status van de uitgang 1

25

Congruentiefout van de status van de uitgang 2

26

Congruentiefout van de status van de uitgang WDO2

31

Laadcel A:
CRC-fout van de interne parameters van de laadsensor.

32

Laadcel A:
Leesfout signaal buiten schaal (10-990)

33

Laadcel A:
Leesfout interne oﬀset buiten schaal (466-526)

34

Laadcel A:
Fout interne voedingsspanning 5Vdc

35

Laadcel A:
Fout thermische kalibratie niet aanwezig

36

Laadcel A:
Controlefout op bericht LIN bus

37

Laadcel A:
CRC-fout van de overgedragen gegevens

38

Laadcel A:
Fout bij ontvangst bericht LIN bus

39

Laadcel A:
Fout teller controle bericht LIN bus

41

Laadcel B:
CRC-fout van de interne parameters van de laadsensor

42

Laadcel B:
Leesfout signaal buiten schaal (10-990)

43

Laadcel B:
Leesfout interne oﬀset buiten schaal (526-586)

44

Laadcel B:
Fout interne voedingsspanning 5Vdc

45

Laadcel B:
Fout thermische kalibratie niet aanwezig

46

Laadcel B:
Controlefout op bericht LIN bus

47

Laadcel B:
CRC-fout van de overgedragen gegevens

48

Laadcel B:
Fout bij ontvangst bericht LIN bus

49

Laadcel B:
Fout teller controle bericht LIN bus

51

Te groot verschil tussen lezingen laadcellen A en B

52

Verschil te groot tussen laadpercentages gemeten door het kanaal 1 en 2

61

Congruentiefout dubbele veiligheidsingang voor lezen stabilisatoren op de grond.

62

Congruentiefout dubbele veiligheidsingang voor lezen arm gesloten

63

Congruentiefout ingangen bij keuzeschakelaar werkwijze

64

Fout ingang sleutel voor uitgang actief bij inschakeling

65

Fout ingang reset bewegingen in blokkering actief bij inschakeling.

66

Leesfout feedbacksignaal in frequentie

67

Leesfout feedbacksignaal van de externe actuator 1

68

Leesfout feedbacksignaal van de externe actuator 2

71

Leesfout analoog signaal door joystick buiten schaal

72

Leesfout druktransductor voor controle reset met joystick

73

Fout ontvangst berichten CAN BUS door de optionele externe unit

81

Fout drukknoppen ingedrukt bij inschakeling

Wanneer het antikantelsysteem in fout is, moet men een assistentiecentrum van DIECI contacteren om het
probleem op te lossen, met aanduiding van de gesignaleerde foutcode.
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6.16.7

Controle werking met lading van het
antikantelsyseem
- AANDACHT
Het is verplicht om de correcte werking van het
antikantelsysteem te controleren vooraleer
het werk te hervatten.

Handel als volgt om een correcte controle van het systeem
uit te voeren:
- Plaats de machine op een horizontaal, stabiel vlak en
schakel de parkeerrem in.
- Controleer of het werktuig correct op de machine is
gemonteerd en of de machine voldoende draagvermogen
heeft.
- Controleer of het antikantelsysteem op het display is
ingesteld voor het gemonteerde werktuig.
- Controleer of de olie van de hydraulische installatie op
circa 50°C - 60°C is.
- Raadpleeg het diagram met laadvermogen van het
gemonteerde werktuig en neem een lading van circa 50%
van het maximale laadvermogen van het werktuig op met
de arm gesloten.
- Til de last circa 50 cm boven de grond op.
- Laat de arm langzaam uitschuiven terwijl de motor
op minimum toerental draait. Controleer het
antikantelsysteem tijdens dit manoeuvre. Wanneer de
rode zone eenmaal is bereikt, moet het geluidssignaal
continu aangaan, tegelijk wordt de beweging van het
uitschuiven geblokkeerd.
- Nu moet men controleren of er geen bewegingen mogelijk
zijn die belastend zijn, voorzien voor het gemonteerde
werktuig.
- Controleer of de blokkering plaatsvindt op het punt dat
aangeduid wordt in het diagram met het draagvermogen,
dat op de bloknote staat binnenin de cabine.
- Wanneer alles correct werkt, kunt u aan de slag.

- GEVAAR
Indien
afwijkingen
van
de
veiligheidsvoorzieningen worden vastgesteld,
moet het werk worden onderbroken tot er
een reparatie is uitgevoerd. Contacteer het
assistentiecentrum van DIECI.

D
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6.17

Diagrammen draagvermogen

De veilige werklast (Safe Working Load -SWL) van deze machines hangt af van de aard van de extensie en van de hoek van de arm.
De diagrammen van het draagvermogen geven de maximale hoogte en toegestane extensie aan met bepaalde werktuigen en
belastingen om in veilige omstandigheden te kunnen werken, zonder gevaar te lopen dat de machine tijdens de werkzaamheden
zou omkantelen.
Toch is deze machine uitgerust met een kantelpreventiesysteem die in realtime de staat van belasting en het gevaar voor
omkantelen van de machine beoordeelt (zie hoofdstuk “Kantelpreventiesysteem”). In ieder geval is het noodzakelijk om de
diagrammen van het draagvermogen te gebruiken en te respecteren in functie van de belasting en het gebruikte type accessoire.

- AANDACHT
Het is verplicht om in de cabine het diagram van het draagvermogen met betrekking tot het werktuig en met
de machine die men gebruikt ter beschikking te hebben.
Raadpleeg het correcte diagram van het draagvermogen vooraleer een last te verplaatsen.

- VERBOD
Til de arm niet op of trek hem niet uit wanneer de machine in beweging is. Breng de arm naar beneden en trek
hem volledig in vooraleer een last te verplaatsen.

- AANDACHT
De diagrammen van het draagvermogen verwijzen naar een machine die stilstaat en waterpas is.

- WAARSCHUWING
Vooraleer een last te verplaatsen, moet men het hoofdstuk “Procedures om veilig te werken” raadplegen.

- AANDACHT
Het is verplicht om het gewicht te kennen van de last die men moet verplaatsen.

- AANDACHT
Lokaliseer het zwaartepunt van de last die men moet verplaatsen. Het kan gebeuren dat het zwaartepunt zich
niet in het midden van de last bevindt.
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6.17.1

Lees de diagrammen van het
draagvermogen.

- Naam en model van de machine (Fig. 4-F0300, pos. 1)

- Model van de uitrusting (Fig. 4-F0300, pos. 2)
Raadpleeg het hoofdstuk “Legende
draagvermogen” voor meer informatie.

diagrammen

- Code van het diagram met draagvermogen (Fig.
4-F0300, pos. 3)

- Maximaal draagvermogen van de uitrusting (Fig.
4-F0300, pos. 4)

1-F0300

Het maximaal draagvermogen van de uitrusting wordt ook
aangegeven door de speciale sticker op de uitrusting (Fig.
1-F0300).

- Hoek van de arm (Fig. 4-F0300, pos. 5)
De hoek van de arm is aangegeven via de inclinometer aan
de linkerkant, op het einde van de arm (Fig. 2-F0300) of via het
display van het kantelpreventiesysteem (indien aanwezig).

- Extensie van de arm (Fig. 4-F0300, pos. 6)
De extensie van de arm is aangegeven aan d hand van letter
s van het alfabet (“A”, “B”, “C”, “D”, enz...). Deze zelfde letter staan
vermeld als sticker op de uitschuifmast van de arm, zodat de
gebruiker in de cabine de extensie van de arm kan weten
door de letters erop af te lezen (Fig. 3-F0300).
2-F0300
- Werkwijze van de machine (Fig. 4-F0300, pos. 7)
Raadpleeg het hoofdstuk “Legende
draagvermogen” voor meer informatie.

diagrammen

- Hoogte van de last boven de grond (Fig. 4-F0300, pos. 8)

- Horizontale afstand van de last tot de machine (Fig.
4-F0300, pos. 9)

- Gewicht van de last (Fig. 4-F0300, pos. 10)

- Positie van de machine (Fig. 4-F0300, pos. 11)
3-F0300
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6.17.2

De diagrammen van het draagvermogen
gebruiken

De diagrammen van het draagvermogen geven de zones
aan waarin men met de machine en de last in veilige
omstandigheden kan werken.

- GEVAAR
De machine bedienen zonder de diagrammen
van het draagvermogen met betrekking tot
het geïnstalleerde werktuig te respecteren,
kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen
en in het ergste geval zorgen voor gevaar
voor omkantelen en interventie van het
kantelpreventiesysteem.

6

Het hele werkbereik van de arm is in deze zones
onderverdeeld (Fig. 5-F0300, pos. 1). Met iedere zone komt
een maximaal draagvermogen overeen. De zone het dichtst
bij de machine heeft een draagvermogen gelijk aan de
maximale belastingscapaciteit van de machine; naarmate
men verder van de machine gaat, vermindert ook het
maximale draagvermogen.

1

Vooraleer het werken aan te vatten, moet men de volgende
gegevens kennen:
t Gewicht van de last
t Hoogte boven de grond waar de last moet worden
verplaatst
t Afstand van de machine waarop de last moet worden
verplaatst
Bepaal de zone van het diagram met het draagvermogen
waarin een waarde staat onmiddellijk boven het gewicht van
de last die moet worden verplaatst; bijvoorbeeld als de last
1,5 ton weegt, moet de referentiezone de zone met maximaal
draagvermogen 2 ton (Fig. 5-F0300, pos. 1) zijn.
Wanneer men de zone kent, moeten we daarna het volgende
weten:
t de verticale en horizontale afstand waarom we de last
kunnen verplaatsen
t de extensiewaarden en de hoek van de arm waarop
kan worden gewerkt.
Om de verticale en horizontale afstand te kennen waarop we
de last kunnen verplaatsen, gebruiken we de horizontale en
verticale lijnen die de referentiezone doorkruisen; we kunnen
bijvoorbeeld de last op een afstand van 3 m van de machine
en 4 m hoogte brengen terwijl we in veilige omstandigheden
blijven (Fig. 6-F0300, pos. 2).
Om te vermijden in omstandigheden te werken waarin
gevaar voor omkantelen bestaat, moet men de aanduidingen
van de hoek en extensie van de arm gebruiken. We kunnen
bijvoorbeeld met een arm werken die uitgeschoven is tot
aan de letter C op een hoek van 30° (Fig. 7-F0300, pos. 3).
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- AANDACHT
Wanneer de last buiten de toegestane zone
wordt gebracht, komen we in omstandigheden
waar gevaar bestaat voor omkantelen en zal
het kantelpreventiesysteem in werking treden
door alle bewegingen te blokkeren die als
belastend voor de stabiliteit van het voertuig
en van de last worden beschouwd.

- AANDACHT
Gebruik de diagrammen met draagvermogen
bij iedere verplaatsing van de last om de
veilige werkzone te bepalen.
Het is alleen mogelijk de werkzaamheden
aan te vatten als de machine in veilige
omstandigheden is en binnen de vooraf
bepaalde veilige werkzone komt.

6.17.3

Legende diagrammen draagvermogen

Werkwijze machine

Stabilisatoren naar beneden

Stabilisatoren omhoog

In continue rotatie

In continue rotatie

Frontale positie

Verboden op de banden te werken

Manoeuvreren verboden als de machine
niet genivelleerd is

Maximale druk die op het terrein kan
uitgeoefend worden
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Geïnstalleerde uitrustingen

x.x t

Koppen vorken (draagvermogen)

Verbreder / translator vorken

Haak voor vorkendraagplaat

Armpje “Zwanenhals” (maten)
(1.0 m)

Verlengstuk met mast (maten)

Armpje met haak (maten)

Lier (draagvermogen)

Gebruikswijze lier: Dubbele trekbeweging

Gebruikswijze lier: Enkele trekbeweging

Vaste driezijdige kooi

Vaste frontale kooi

Uitschuifbare driezijdige kooi

L

Uitschuifbare frontale kooi

A
X°

Driezijdige kooi (X° = rotatie rechts - Y° =
rotatie links)

Positief armpje

Negatief armpje

Stutplaatsers

Poliepgrijper 5 tanden

Grijper om platen te dragen

Grijper om wielen te manipuleren

Grijper om cilinders te manipuleren

Grijper voor buizen met buizenblokkering
x mm
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Y°

7

BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE COMMANDO'S

7.1

Portier openen

7.1.1

Externe handgreep portier

De deur van de cabine is uitgerust met externe handgreep
met slot (Fig. 1-G4000 ).
Om de deur aan de buitenkant te openen:
1.

Steek de sleutel in het slot en draai met de klok mee/
tegen de klok in om de blokkering in/uit te schakelen.

2.

Trek de handgreep naar u toe om de deur met de
slotblokkering uitgeschakeld te openen.

- OPMERKING
Als de slotblokkering ingeschakeld is, zal het
portier niet opengaan wanneer de handgreep
wordt gebruikt.

1-G4000

- VERBOD
Het is absoluut verboden om werkzaamheden
uit te voeren wanneer de cabinedeur open
staat.

7.1.2

Interne handgreep portier

Om het portier van binnenuit te openen:
1.

Trek de handgreep naar u toe om de deur te
deblokkeren (Fig. 2-G4000).

2.

Duw de deur naar buiten om deze volledig te openen.

3.

De deur tijdens het openen met een hand blijven
vasthouden.

- AANDACHT
Voordat de deur naar buiten wordt geduwd,
moet gecontroleerd worden of in de zone voor
de opening geen obstakels aanwezig zijn.

2-G4000
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7.2

Instappen / uitstappen
- AANDACHT
Vooraleer in de cabine in te stappen, moeten
uw handen en schoenen rein en droog zijn
zodat u niet kan uitschuiven of vallen.

Gebruik uitsluitend de voorziene handgrepen en treden (Fig.
3-G4000) om in de cabine te gaan, men mag de bedieningen
en het stuur in de cabine niet als steun gebruiken. Kijk steeds
naar de stuurcabine wanneer u in de cabinein-of uitstapt.

- AANDACHT
U mag alleen in de cabine in- of uitstappen
wanneer de machine stilstaat, met de
parkeerrem ingeschakeld. Verlaat de cabine
niet wanneer de machine in beweging is.
3-G4000

7.3

Afstelling van het stuur

Om de inclinatie van het stuur te regelen (Fig. 4-G4000):
1.

Draai de hendel voor afstelling van het stuur (pos. 1)
naar beneden om de bewegingen te deblokkeren.

2.

Duw het stuur naar voren of trek het naar u toe om de
gewenste stand te bereiken.

3.

Duw het stuur omlaag of trek omhoog om de gewenste
hoogte te bereiken.

4.

Draai de hendel voor afstelling van het stuur omhoog
om het stuur te blokkeren in de stand waarin het zich
bevindt. Draai stevig vast om correct te blokkeren.

- WAARSCHUWING
Het stuur is correct geregeld wanneer
de operator, met de rug goed tegen de
rugleuning, het verste deel van het stuur kan
bereiken terwijl de elleboog lichtjes geplooid
is.

1
4-G4000

5-G4000

88

7.4

Regeling van de stoel
- AANDACHT
De stoel is correct geregeld wanneer de
operator het rempedaal helemaal kan
indrukken wanneer zijn rug tegen de
rugleuning van de stoel steunt.

De stoel heeft verschillende regelingen:

7.4.1

Inclinatie rugleuning

Om de inclinatie van de rugleuning te regelen, moet men
de hendel aan de linkerzijkant (Fig. 6-G4000) optillen en de
rugleuning in de gewenste stand laten aanpassen. Laat de
hendel weer los om de rugleuning te blokkeren.

7.4.2

6-G4000

Hoogte rugleuning

Om de hoogte van de rugleuning te regelen (Fig. 7-G4000),
moet men het bovenste deel van de rugleuning optillen of
naar beneden brengen.

7.4.3

Horizontale stand

Om de stoel over de lengte af te stellen, verplaatst men de
hendel (Fig. 8-G4000) naar links en laat men de stoel over
de rails schuiven. Laat de hendel los wanneer de gewenste
positie is bereikt. Voer kleine verplaatsingen uit om zeker te
zijn dat de stoel correct is vastgezet.

7.4.4

7-G4000

Horizontale vering

Breng de hendel (Fig. 9-G4000) naar voren om de horizontale
vering te deblokkeren; breng de hendel achteruit om de
vering te blokkeren.

8-G4000

9-G4000
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7.4.5

Verticale stand

Om de hoogte van de stoel te regelen, draait men de hendel
(Fig. 10-G4000) naar het symbool “+” dat erop is gedrukt om
de hoogte te verhogen of naar het symbool “-” om de hoogte
te verminderen.

7.4.6

Graad mechanische vering

Om de veringsgraad bij te regelen, draait men de knop (Fig.
11-G4000) naar het “+”-teken om de vering ter verzachten.
Draai de knop naar het “-”-teken om de vering te verharden.

7.4.7

Graad pneumatische vering *

10-G4000

* De pneumatische vering van de stoel is een
optioneel accessoire.
Om de veringsgraad pneumatisch bij te regelen, trekt men
aan de knop (Fig. 12-G4000) om druk te verliezen en de
vering te verzachten. Duw op de knop om druk te nemen en
de vering te verharden.

- WAARSCHUWING
De pneumatische regeling is enkel mogelijk
als de motor draait.

7.4.8

Afstelling van de armleuning

11-G4000

Het is mogelijk om de armleuning handmatig omhoog of
omlaag te brengen (Fig. 13-G4000).
Om de hoogte ban de armleuning te regelen wanneer die
naar beneden is, draait men de knop onder de armleuing
naar rechts om omhoog te brengen of naar links om omlaag
te brengen.

12-G4000

13-G4000
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7.5

Doe de veiligheidsgordels om.

De machine is uitgerust met een cabine die het gewicht van
de machine zelf kan dragen mocht de machine kantelen
(ROPS), daarom moet de operator goed vastzitten op de
stoel met de veiligheidsgordel aan, zodat hij niet naar buiten
wordt geslingerd en eventueel wordt verpletterd.

1

Voordat de machine in werking wordt gesteld, moeten
de gordel, de gesp en de bevestigingen op de structuur
aandachtig gecontroleerd worden. Als een bepaald
onderdeel beschadigd of versleten blijkt, moet het onderdeel
of de veiligheidsgordel vervangen worden voordat de
machine in werking wordt gesteld.
Tijdens de volledige duur van de werking van de machine
moet de operator blijven zitten met de veiligheidsgordel
vastgemaakt, zodat het risico op letsels in geval van een
ongeval wordt beperkt.

2

Na een ongeval moeten de veiligheidsgordels vervangen
worden, ook al blijken ze niet zichtbaar beschadigd.

14-I0200

Om de veiligheidsgordel vast te maken:
1.

Plaats het koppelingslipje “1” in de gesp “2” (Fig. 14I0200).

2.

Controleer of de gordel vastzit, en plaats hem correct
rond uw lichaam (Fig. 15-I0200).

- AANDACHT
De veiligheidsgordel is correct vastgemaakt
wanneer hij goed om het lichaam zit.
Om de gordel los te maken(Fig. 16-I0200):
1. Druk op de rode knop “1” op de gesp “2”.
2. Haal het lipje “3” eruit.

- AANDACHT

15-I0200

Er mag alleen met de machine gereden
worden als de veiligheidsgordel correct wordt
gedragen en correct vastgemaakt en afgesteld
is. Rijden zonder veiligheidsgordel vergroot
het risico op ongevallen.

- VERBOD
Gebruik geen beschadigde of versleten
veiligheidsgordels. Als de gordel versleten,
beschadigd of uitgerafeld is kan hij stukgaan
of loskomen bij een botsing, met ernstige
letsels voor de operator als gevolg.

3
1
2

16-I0200

91

92

7.6

Ruit van het portier

Om de ruit van het portier te openen(Fig. 17-G4000):
- Breng de handgreep “1” naar beneden door die linksom te
draaien en de ruit naar buiten te duwen.
- Om de ruit in de open positie te blokkeren, moet de spil
van de ruit “2” lichtjes in de blokkering “3” gedrukt worden.

4

Om de ruit van het portier te sluiten(Fig. 17-G4000):
- Draai aan de knop in de cabine “4” om de ruit te
deblokkeren en om ze te kunnen sluiten.
- Om de ruit te sluiten moet u die naar u toe trekkenen in de
originele positie terugplaatsen.

1

- Draai de handgreep “1” rechtsom om de ruit in de gesloten
positie te blokkeren.

- AANDACHT

17-G4000

Vooraleer de ruit te openen of te sluiten, moet
men controleren of er in de omliggende zone
geen obstakels aanwezig zijn.

- AANDACHT
Vooraleer de werkzaamheden aan te vatten,
moet men controlerden of de ruit van de deur
geblokkeerd is, en dit zowel voor de open als
de gesloten positie.

2

3

18-G4000
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7.7

Achterruit

Til de handgreep (Fig. 19-G4000) omhoog en duw de ruit
naar buiten om de achterruit te openen.
Het glas wordt door de handgreep in de open stand
gehouden.
Breng de handgreep terug in de cabine en breng die naar
beneden tot alles geblokkeerd is om de achterruit weer te
sluiten.
Als de handgreep niet in staat is om de ruit
in de open stand te houden, moet ze zo snel
mogelijk vervangen worden; gevaar voor
verplettering.
De
achterruit
dient
ook
als
nooduitgang, raadpleeg het hoofdstuk
“Veiligheidsvoorzieningen”
voor
meer
informatie.
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19-G4000

7.8

Ventilatie cabine

7.8.1

Regeling van de ventilatie

Druk op de schakelaar “1” om de ventilatie te regelen (Fig. 20G4000).
De klikken duiden respectievelijk het volgende aan:
0

Uit

1

Eerste snelheid

2

Tweede snelheid

1
7.8.2

Regeling van de luchttemperatuur

Verplaats de hendel “1” aan de rechterzijkant van de cabine
om de temperatuur te regelen van de lucht die uit de
luchtopeningen komt (Fig. 21-G4000):

20-G4000

- Verplaats de hendel naar voren (in het rood gekleurde
deel van de schaal) om de temperatuur te vermeerderen.
- Door de hendel achteruit te verplaatsen (in het blauw
gekleurde deel van de schaal), neemt de temperatuur af
tot deze de buitentemperatuur nadert.

7.8.3

Luchtopeningen

Om de luchtopeningen te openen, moet op een zijde van
de opening zelf geduwd worden en moet de luchtstroom
geregeld worden met de vinnen of door de opening zelf te
draaien.

+

Om de openingen te sluiten, moeten de vinnen horizontaal
in de gesloten positie geduwd worden.

-

1

21-G4000

22-G4000

95

7.9

Airconditioning *
De airconditioning is een optioneel accessoire.

Volg de volgende instructies voor een correct gebruik van de
airconditioning (Fig. 23-G4000 en Fig. 24-G4000):
1.

Controleer of alle portieren, ruiten en de deur gesloten
zijn.

2.

Controleer of de verwarming uitgeschakeld is door de
hendel “1” naar de "blauwe" schaal te verplaatsen.

3.

Wanneer de motor draait, zet men de airconditioning
aan door op de schakelaar “2” te drukken. Het oplichten
van het controlelampje op deze schakelaar geeft aan
dat de airconditioning actief is.

4.

Druk op de schakelaar “3” om de intensiteit van de
ventilatie te regelen.

5.

Open en regel de openingen om de beste koeling op
basis van de omgevingstemperatuur te verkrijgen.

6.

Draai aan de knop van de temperatuur “1” om de
gewenste temperatuur te verkrijgen.

3
2
23-G4000

- WAARSCHUWING
Schakel de airconditioning elke 15 dagen 2
minuten lang in, ook in het koude seizoen,
met de motor op minimum toerental (zonder
gas te geven). Op deze manier worden de
mobiele delen gesmeerd, zoals de compressor
en de installatie in het algemeen.

1
Om de airconditioning efficiënt te houden,
moet de condensator rein gehouden worden
(Fig. 25-G4000).
24-G4000

- GEVAAR
Maak geen enkele flexibele
airconditioning los om de
kunnen bereiken, aangezien
de huid en het koelmiddel
veroorzaken.

-

leiding van de
condensor te
contact tussen
bevriezing kan

Raadpleeg het hoofdstuk “Onderhoud”
voor de onderhoudswerkzaamheden en de
betreffende vervaldagen.

25-G4000
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7.10

Aansluiting 12V

Via de aansluiting 12V -180W (Fig. 26-G4000) kan men
apparaten met continue stroom aansluiten (acculaders,
gsm's, enz.).

- AANDACHT
Sluit geen apparaten aan met een nominale
spanning van meer dan 12V en een
absorberend vermogen van meer dan 180W.
Gevaar voor beschadiging van de elektrische
installatie.

7.11

Verlichting cabine

Om de binnenverlichting van de cabine in te schakelen dient
men op een van de uiteinden van de plafondlamp te drukken
(Fig. 27-G4000).

26-G4000

In de middelste stand is de verlichting uit.

27-G4000
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7.12

Opbergvak

Op de machine zijn verschillende opbergvakken aanwezig:
1

Op het portier

Fig. 28-G4000

2

Achter de stoel

Fig. 29-G4000

3

In de motorruimte

Fig. 30-G4000

4

Op de voorkant van de
machine

Fig. 31-G4000

28-G4000

29-G4000

30-G4000

31-G4000
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7.13

Hendel openen motorkap

Trek de hendel (Fig. 32-G4000) naar voren om de motorkap
te openen, tot men de klik hoort wanneer de motorkop
deblokkeert.
Om de blokkering weer in te schakelen, volstaat het de
motorkap met een lichte druk weer dicht te doen. Controleer
altijd of de kap correct dicht is vooraleer het werken aan te
vatten of de machine achter te laten.

- VERBOD
het is verboden te werken met de motorkap
open.

- VERBOD
Het is verboden om de motorkap te openen
als de dieselmotor draait. Vooraleer de kap te
openen, moet men de dieselmotor uitzetten
en de startsleutel wegnemen, plaats in de
cabine een bord dat aangeeft “onderhoud in
uitvoering” en koppel de accu los via de accuonderbreker.

7.14

32-G4000

Zonnewering
2

De zonnewering bevindt zich op het bovenste gedeelte van
de cabine (Fig. 32-G4000).

1

Om de zonnewering naar beneden te doen, neemt men
de handgreep in het midden “1” om die naar beneden te
brengen tot die in de speciale halen “2” vastzit.
Om de zonnewering weer te sluiten, brengt men de
handgreep “1” naar beneden tot de wering vrijkomt uit de
haken “2” en begeleid de wering met uw hand tot die weer
dicht is.

2
33-G4000
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7.15

Centraal dashboard
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1-G4010

Positie

Controlelampje

Kleur

Beschrijving

Initiële
controle

1

Blauw

Grote lichten

Ja

2

Groen

Richtingaanwijzers

Ja

3

Geel

Thermostarter

Ja

4

Rood

Verstopping luchtﬁlter van de motor

Ja

5

Rood

Defect hydrostatische olieﬁlter

Ja

6

Rood

Defect druk motorolie

Nee

7

Rood

Defect generator, batterij

Nee

8

Rood

Onvoldoende druk parkeerrem

Ja

9

Rood

Parkeerrem ingeschakeld

Ja

10

Rood

Algemeen alarm

Ja

101

Beschrijving

Initiële
controle

Positie

Controlelampje

Kleur

11

A

Groen

Niet gebruikt

Ja

12

2

Groen

Niet gebruikt

Ja

13

Geel

Niet gebruikt

Ja

14

Geel

Niet gebruikt

Ja

15

Groen

Niet gebruikt

Ja

16

Rood

Niet gebruikt

Ja

17

Geel

Niet gebruikt

Ja

18

Rood

Defect remsysteem

Ja

19

Rood

Controlelampje hoge temperatuur hydraulische olie

Ja

20

Groen

Niet gebruikt

Ja

21

Groen

Beweging vooruit ingeschakeld

Ja

22

Groen

Beweging achteruit ingeschakeld

Ja

* Controlelampjes gebruikt door optionele accessoires.

Positie

Beschrijving

Initiële
controle

23

Indicator toerenteller motor

24

Longitudinale momentindicator

Ja

25

LCD-display

Ja

26

Indicator temperatuur water motor

Nee

27

Indicator brandstofpeil

Nee
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Nee

7.15.1

Initiële controle instrumentenpaneel
dashboard

Bij het aanzetten van het commandoschakelbord wordt
een initiêle check op controlelampjes, akoestisch signaal,
display en langitudinale momentindicator gedurende circa
8 s uitgevoerd.

1

3

Tijdens de initiële check:
- Sommige controlelampjes gaan oplichten en blijven
gedurende 1,5 s aan (zie tabel controlelampjes in het
vorige hoofdstuk), waarna enkel de controlelampjes
“Defect druk motorolie” en “Defect accu” aan blijven,
samen met de controlelampjes van de functies die op dat
moment actief zijn (vb. parkeerrem).

2

- Het LCD-display schakelt alle segmenten en symbolen in.
- Het akoestische signaal blijft gedurende 1,5 s continu
aan, en blijft daarna afwisselend aan gedurende de initiële
check van de longitudinale momentindicator.

2-G4010

- De longitudinale momentindicator voert de loop over de
hele schaal uit om daarna naar de eﬀectieve waarde terug
te keren.

7.15.2

LCD-display

De weergegeven functies op het LCD-display (Fig. 2-G4010) zijn de volgende:
- Klok: 4 cijfers (pos.1).
- Urenteller: 6 cijfers waarvan één decimaal en een zandloper (pos.2).
- Snelheidsmeter: 3 cijfers waarvan één decimaal en km/u, m/u of mph (pos.2).
- Passenteller: 6 cijfers waarvan één decimaal en km of miles (pos.2).
- Motorfouten: “E” groot knipperend met foutcode met 3 cijfers (pos.1).
- Service: “S” groot knipperend met ontbrekende uren tot de service (pos.1).

7.15.3

Snelheidsmeter *
* De snelheidsmeter is een optioneel accessoire.

Met de snelheidsmeter kan de snelheid van de machine in realtime worden weergegeven.
Bij de machine met Vario System overbrenging geeft de snelheidsmeter de snelheid van voortgang weer wanneer 3 km/u
overschreden wordt, bij lagere snelheden geeft het instrument de gebruiksuren van de machine weer (functie Urenteller).

7.15.4

Passenteller *
* De passenteller is een optioneel accessoire.

Met de passenteller kan men het aantal kilometers of mijlen die de machine heeft afgelegd weergeven. Het instrument is
verbonden met de snelheidsmeter.
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7.15.5

Drukknoppen

Op het paneel bevinden zich twee geïntegreerde knoppen
(Fig. 3-G4010):
- Drukknop “1” blokkeert tijdelijk het akoestische signaal van
het antikantelsysteem
- Drukknop “2” verandert de weergaven op het display.

7.15.6

A

2

25

Verandering weergave op display

20

30

°C

rpm x 100

120

15
40

Druk op de knop ”2” om cyclisch de weergave van het display
te veranderen volgens de volgorde hierna:
1.

Klok en urenteller.

2.

Klok en snelheid.

3.

Toeren PTO * en snelheid.

4.

Toeren PTO * en urenteller.

5.

Toeren PTO * en stappenteller.

6.

Klok en klok.

De normale weergave van het display is “Klok en urenteller”,
bij installatie van de snelheidsmeter gaat het display
automatisch over naar de weergave “Klok en snelheid”.
* De toeren PTO zijn alleen actief wanneer een aftakas
achteraan (PTO) is gemonteerd.

7.15.7

Afstelling van de klok

Om de klok in te stellen:
- Schakel het dashboard uit.
- Druk op de knop “2” en houd die ingedrukt.
- Schakel het dashboard in.
- Houd de knop “2” gedurende de volledige duur van de
initiële check ingedrukt.
- Nu zit men in modus “Regeling”
Wanneer de cijfers van de minuten knipperen, drukt u
op:
- Drukknop “1” om het getal te vermeerderen.
- Drukknop “2” om de selectie te bevestigen.
Wanneer de cijfers van de uren knipperen, drukt u op:
- Drukknop “1” om het getal te vermeerderen.
- Drukknop “2” om de selectie te bevestigen.
De ijkfase is voltooid en het instrument begint op normale
manier te werken (de initiële check wordt uitgesloten).
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4/4

10
5

0

1

3-G4010

2

7.15.8

Diagnostiek fouten dashboard

Lijst fouten dashboard
De weergegeven foutcode (Fig. 4-G4010) bevat “Er:”, die de
fout van het dashboard aangeeft, gevolgd door twee cijfers
die de foutcode aangeven.

Foutcode

Beschrijving

90

Fout Counter bericht (10FF80E3)

91

Fout Time-out bericht (10FF80E3)

92

Fout Counter bericht (18FFF0E3)

93

Fout Time-out bericht (18FFF0E3)

94

Fout antwoord SARL, waarde antwoord
verschillend

95

Pin voor ijking niet meer aangesloten
tijdens de kalibratiefase

96

Interne fouten op het paneel ter
beschikking

97

Interne fouten op het paneel ter
beschikking

98

Interne fouten op het paneel ter
beschikking

99

Interne fouten op het paneel ter
beschikking

4-G4010

Service
Bij het bereiken van de service wordt op het LCD-display
de letter “S” weergegeven met de uren die met de service
overeenkomen (Fig. 5-G4010).
De weergave gebeurt enkel bij inschakeling van het
dashboard met de letter “S” gedurende 10 s knipperend.
Het tellen van de uren wordt door het paneel beheerd.
Het servicebericht wordt automatisch gedeactiveerd 20 u na
de weergave van de coupon.

5-G4010

Fout van de motor
Raadpleeg het hoofdstuk “Motor” voor wat
betreft de motor van de machine.
Buiten motortoerental
De toestand van buiten het toerental wordt gesignaleerd bij
het bereiken van 3000 rpm op de toerenteller.
Dit wordt gesignaleerd door het knipperend aangaan van
de controlelamp algemeen alarm en door het continue
geluidssignaal.
Het alarm houdt op wanneer de motor onder 3000 rpm
gedaald is.
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Inschakeling controlelampjes dashboard
Sommige signaleringslampjes die zeer belangrijk zijn voor de levensduur van de machine en het gebruik ervan in alle veiligheid,
werden gekoppeld aan de controlelamp voor algemeen alarm met geluidssignaal van 1,5 s, het geluidssignaal treedt enkel in
werking als de motor aan is.
De signalering van alarmen door de controlelamp heeft prioriteit op alle andere signaleringen die deze lamp meedeelt.

Beschrijving

Type geluidssignaal

Olieﬁlter hydraulische installatie verstopt

Duurt 1,5 s

Defect druk motorolie

Duurt 1,5 s

Defect elektrisch circuit / accu

Duurt 1,5 s

Hoge temperatuur water motor

Duurt 1,5 s

Luchtﬁlter motor verstopt

Duurt 1,5 s

Andere controlelampjes voor signalering van problemen zijn niet aan het controlelampje voor algemeen alarm gekoppeld en
hebben een eigen type signalering.

Beschrijving
Onvoldoende druk in de accumulator

Vast aan

Defect parkeerrem

Vast aan

Laag peil remvloeistof
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Type weergave controlelampje

Knipperend aan

7.16

Multifunctionele hendel

De multifunctionele hendel (Fig. 1-G4200) omvat verschillende
functies: richtingaanwijzers, claxon, inschakeling grote
lichten, ruitenwissers en ruitensproeiers.

7.16.1

L

Richtingaanwijzers

- Verplaats de hendel naar u toe om een bocht naar rechts
(R) te signaleren.

1

- Duw de hendel vooruit om een bocht naar links (L) te
signaleren.
De aanwijzers werken enkel als de startschakelaar in de stand
instrumentenbord aan staat.
Een verlichte controlelamp op het centrale dashboard meldt
de activering van de richtingaanwijzers.

R
1-G4200

- AANDACHT
Breng de multifunctionele hendel terug in
ruststand nadat de bocht is genomen, het
terugkeren naar de neutrale stand gebeurt
niet automatisch.

7.16.2

Claxon

Druk op de knop op het uiteinde van de hendel “1” (Fig.
1-G4200) om de claxon te activeren.

2-G4200
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7.16.3

Ruitenwisser vooraan

Druk op de schakelaar “1” (Fig. 3-G4200) om de ruitenwisser
vooraan te activeren.

2

- WAARSCHUWING
Versleten rubbers kunnen de zichtbaarheid
beperken en de ruit krassen.

3
7.16.4

Ruitensproeiers vooraan

Druk op de tussenknop van de hendel “2” (Fig. 3-G4200) om
de ruitensproeiers vooraan te activeren.

7.16.5

Ruitenwisser achterruit

Druk op de schakelaar “1” (Fig. 4-G4200) om de ruitenwisser
achteraan te activeren.

3-G4200

- WAARSCHUWING
Versleten rubbers kunnen de zichtbaarheid
beperken en de ruit krassen.

7.16.6

1

Ruitensproeier achterruit

Druk op de schakelaar “3” (Fig. 3-G4200) om de ruitenwisser
vooraan te activeren.

7.16.7

Reservoir ruitenwisservloeistof

Het reservoir met ruitenwisservloeistof bevindt zich in de
cabine, aan de linkerzijkant van de stoel (Fig. 5-G4200).
Om vloeistof in het bakje te doen:
1.

Verwijder de vuldop.

2.

Voeg spoelvloeistof bij tot het bakje gevuld is.

3.

Hermonteer de dop.

4-G4200

- WAARSCHUWING
Tijdens de winterperiode moet
antivriesmiddel bij het water mengen.

men

5-G4200
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1

7.17

Inschakeling van de lichten

7.17.1

Standlichten en dimlichten

Om de standlichten vooraan en achteraan van de machine
aan te zetten, moet men aan de multifunctionele hendel (Fig.
7-G4200) draaien.

1

De hendel voorziet 3 stabiele standen:
0

Lichten uit

1

Standlichten aan

2

Dimlichten aan

Door de standlichten in te schakelen, wordt ook de verlichting
van het dashboard van de machine geactiveerd.

- WAARSCHUWING

6-G4200

Het is mogelijk om de standlichten in te
schakelen met de startsleutel in de stand “0”,
terwijl men de startsleutel op “I” moet zetten
om de dimlichten aan te zetten.

7.17.2

Grote lichten

Om de grote lichten in te schakelen moet men de
multifunctionele hendel (Fig. 7-G4200) verplaatsen.
- Om enkele afzonderlijke knipperingen met de grote
lichten te geven, trekt men de multifunctionele hendel
naar het stuur. Deze functie kan ook worden gebruikt
wanneer de lichten uit zijn en de startsleutel op “0” staat.
- Om de grote lichten aan te zetten, brengt men de
multifunctionele hendel naar beneden tot aan de klik.
Men kan de grote lichten alleen aanzetten wanneer
de dimlichten aan zijn. De inschakeling van de grote
lichten wordt aangegeven door het oplichten van het
controlelampje “1” op het dashboard (Fig. 6-G4200).

7-G4200
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7.17.3

Schijnwerper cabine vooraan *
* De schijnwerper op de cabine vooraan is een
optioneel accessoire.

3
Druk op de schakelaar “1” (Fig. 8-G4200) op het linker paneel
om de werkschijnwerper vooraan in te schakelen.
Het oplichten van het controlelampje op de schakelaar geeft
aan dat de schijnwerper aan is.

1

- WAARSCHUWING
Om de schijnwerper in te schakelen moet men
de startsleutel op “I” zetten.

7.17.4

Schijnwerper cabine achteraan *
* De schijnwerper op de cabine achteraan is
een optioneel accessoire.

Druk op de schakelaar “2” (Fig. 8-G4200) op het linker paneel
om de schijnwerper achteraan in te schakelen.
Het oplichten van het controlelampje op de schakelaar geeft
aan dat de schijnwerper aan is.

- WAARSCHUWING
Om de schijnwerper in te schakelen moet men
de startsleutel op “I” zetten.

7.17.5

Werkschijnwerper op de kop van de arm *
* De werkschijnwerper op de kop van de arm is
een optioneel accessoire.

Druk op de schakelaar “3” (Fig. 8-G4200) op het linker
paneel om de werkschijnwerper op de kop van de arm in te
schakelen.
Het oplichten van het controlelampje op de schakelaar geeft
aan dat de schijnwerper aan is.

- WAARSCHUWING
Om de schijnwerper in te schakelen moet men
de startsleutel op “I” zetten.
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8-G4200

2

7.17.6

Zwaailicht

Het zwaailicht “1” (Fig. 9- G4200) moet boven de stuurcabine
geplaatst worden en moet zowel op de werf als op de
openbare weg steeds in werking gesteld zijn.

1

Om het zwaailicht te plaatsen en te activeren, gaat men als
volgt tewerk:
1.

Maak het bovenste deel van de stuurcabine schoon en
droog die goed af.

2.

Plaats het zwaailicht op de stuurcabine.

3.

Steek de stekker van het zwaailicht in het stopcontact
aan de achterkant links van de cabine, onder de
achterruit.

4.

Zet het zwaailicht aan met behulp van de schakelaar
op het paneel op het dak.

De inschakeling van het zwaailicht is aangegeven door het
oplichten van het controlelampje op de schakelaar.

2

9- G4200

- AANDACHT
Sluit geen apparaten aan met een nominale
spanning van meer dan 12V en een
absorberend vermogen van meer dan 180W.
Gevaar voor beschadiging van de elektrische
installatie.

1

10-G4200
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7.18

Hendel voor selectie van de
rijrichting

F

Met de hendel voor selectie van de rijrichting, links van het
stuur (Fig. 1-G4210), kan men de rijrichting van de machine
instellen.

- AANDACHT

F

Om een rijrichting te kunnen selecteren,
moet men de hendel voor selectie van de
rijrichting naar het stuur toe verplaatsen.
Deze verplaatsing beschermt de hendel tegen
toevallige handelingen.

N
R

- Trek de hendel naar het stuur toe en duw die naar voren
(richting “F”) om vooruit te rijden.

R

- Trek de hendel naar het stuur toe en trek die naar achteren
(richting “R”) om achteruit te rijden. Wanneer men in
achteruit rijdt, gaat een afwisselend akoestisch alarm aan.

1-G4210

Wanneer een rijrichting is geselecteerd, gaan de betreﬀende
controlelampjes op het dashboard aan (Fig. 2-G4210):
- “F” rijrichting vooruit
- “R” rijrichting achteruit
Als de hendel in tussenstand “N” wordt gehouden, staat de
overbrenging in vrij en zullen beide controlelampjes uit zijn.

- WAARSCHUWING

F

De bewegingen van de hendel zijn niet actief
wanneer:

R

- De handrem is ingeschakeld
- De bediener niet correct op de bestuurdersplaats neerzit

- AANDACHT
Wanneer de bediener niet correct op
de bestuurdersplaats neerzit, wordt de
overbrenging automatisch uitgeschakeld. Om
het verplaatsen van de machine te hervatten,
moet de bediener op de bestuurdersplaats
gaan neerzitten en de hendel voor selectie
opnieuw naar de stand “N” brengen.

- GEVAAR
Na selectie van de rijirichting begint de
machine onmiddellijk in de gekozen richting te
rijden. Vooraleer de rijrichting te kiezen, moet
gecontroleerd worden of er zich niemand in
de buurt van de machine bevindt.

- AANDACHT
Wanneer de hendel voor selectie van de
rijrichting in een andere stand dan “N” staat, is
het niet mogelijk om de motor van de machine
te starten.
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2-G4210

- AANDACHT
Vooraleer de rijrichting om te keren, moet
men de snelheid van de motor op minimum
brengen en de nieuwe richting selecteren.

- GEVAAR
Het is gevaarlijk om de hendel voor selectie
van de rijrichting te bedienen wanneer de
motor op hoog toerental of op een snelheid
van meer dan 2 km/u (1,2 mph) draait. Gevaar
voor omkantelen van het voertuig of ernstige
breuk van mechanische onderdelen.

- OPMERKING
De functie om de versnellingen te selecteren
is niet actief.
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7.19

Gaspedaal

Druk het gaspedaal “1” in (Fig. 1-G4220) om het toerental
van de motor te vermeerderen; wanneer het pedaal wordt
losgelaten, vermindert het toerental van de motor.
Het pedaal werkt rechtstreeks in op de injectiepomp van de
motor.

- AANDACHT
Indien de machine tijdens het rijden de
toegelaten maximumsnelheid overschrijdt,
treedt de elektronische besturing van de
overbrenging “Over speed protection” in
werking. De functie beperkt automatisch de
snelheid van het voertuig, om te vermijden dat
de overbrenging en de dieselmotor over hun
toerental gaan. De interventie van de functie
“Over speed protection” wordt aangegeven
door het oplichten van de controlelamp
algemeen alarm en door een afwisselend
geluidssignaal. Wanneer de functie gaat
optreden, moet de bediener zijn voet van
het gaspedaal halen en de snelheid van het
voertuig verminderen.

- WAARSCHUWING
De maximumsnelheid van de machine varieert
al naargelang de bandenspanning, de maat en
de slijtage van de banden.
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1
1-G4220

7.20

Rempedaal

Druk het rempedaal “1” in (Fig. 2-G4220) om te vertragen of
de machine te stoppen.
Het pedaal werkt rechtstreeks in op de remmen vanbinnen in
de diﬀerentiaalbruggen.

2

Als het rempedaal wordt ingedrukt, lichten de stoplichten
(stop) van de achterlichten op. De lichten blijven ingeschakeld
tot het pedaal wordt losgelaten.
Controleer regelmatig of beide lichten werken.

- AANDACHT
Als het pedaal weinig wordt gebruikt,
moet regelmatig gecontroleerd worden
of het correct functioneert. Contacteer de
assistentiedienst van dieci in geval van
problemen.

1
2-G4220

- GEVAAR
Wanneer het controlelampje “2” knipperend
gaat oplichten, betekent dit dat het niveau
van de remvloeistof laag is.
Wanneer het controlelampje “2” vast aan is, is
de parkeerrem geblokkeerd of defect.
De machine niet gebruiken tot het probleem
opgelost is. Wendt u tot een assistentiecentrum
van DIECI.
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7.21

Inching-pedaal

Het Inching-pedaal “1” (Fig. 3-G4220) werkt rechtstreeks op
de hydrostatische overbrenging en zorgt dat de voortgang
van de machine kan worden vertraagd.
Met dit pedaal kunnen langzame en precieze verplaatsingen
worden uitgevoerd, zelfs wanneer de verbrandigsmotor op
een hoog toerental draait.
Als het pedaal helemaal ingedrukt wordt, stopt de machine
de voortgang.

- GEVAAR
Het Inching-pedaal niet bij hoge snelheden
indrukken, de machine remt bruusk af en er
bestaat gevaar dat de dieselmotor buiten zijn
toerental gaat.

1
3-G4220
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7.22

Ophanging arm *
* De ophanging van de arm is een optioneel
accessoire.

Met de ophanging van de arm kunnen verplaatsingen met de
machine worden uitgevoerd zonder hevige schommelingen
of schokken te ondervinden, veroorzaakt door de arm
wanneer het terrein niet perfect vlak is. Dit is een optioneel
accessoire.
Om de ophanging van de arm in te schakelen, dient men
de speciale schakelaar (Fig. 1-G4300) te bedienen. De
inschakeling van het controlelampje op de schakelaar zelf
duidt op de inwerkingstelling.
De ophanging van de arm wordt alleen geactiveerd als de
telescooparm zich in de horizontale positie bevindt.

1-G4300

De ophanging van de arm wordt automatisch gedeactiveerd
wanneer op de joystick op de knop “persoon aanwezig”
wordt gedrukt.
De ophanging kan ook tijdens het transport van ladingen
gebruikt worden, met de arm in de transportpositie
(compleet ingetrokken en in de horizontale positie).

- AANDACHT
Door de ophanging van de arm te activeren,
kan de arm een michte maar onverwachte
beweging naar omhoog maken.
Vooraleer de ophanging van de arm te
activeren, moet men controleren of het
geïnstalleerde werktuig en eventuele ladingen
correct aan de machine zijn vastgemaakt en of
er geen personen, dieren of voorwerpen in de
actiearadius van de machine zijn.

- AANDACHT
Als de ophanging van de arm aanwezig
is kan de snelheid van het transport en
van de verplaatsing van de machine niet
versneld worden. De snelheid moet steeds in
verhouding zijn tot het terrein, de plaats van
gebruik en de weersomstandigheden.

- WAARSCHUWING
De ophanging van de arm is een mechanisme
dat het comfort van de machine vergroot maar
de veiligheidskenmerken ervan niet verbetert.

2-4300
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7.23

Daling trailer *
* Daling trailer is een optioneel accessoire.

Met de Daling trailer kan men de hydraulische aansluitingen
achteraan aﬂaten.
Hierdoor is het mogelijk om zowel de hydraulische
koppelingen op de aansluitingen achteraan als het dalen via
zwaartekracht van een eventueel aangekoppelde bak uit te
voeren.
Druk op de knop Daling trailer (Fig. 1-G4310) en houd die
zolang als nodig ingedrukt.
Het oplichten van het controlelampje op deze knop geeft
aan dat de Daling trailer in werking is.

- GEVAAR
Tijdens het gebruik van de Daling trailer
moet men controleren of er zich niemand
in de actieradius van de machine en van de
eventuele uitrusting of erop aangesloten
aanhangwagen bevindt. Gevaar voor
verplettering.
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1-G4310

7.24

Hydraulische koppelingen
achteraan *
* De hydraulische koppelingen achteraan zijn
een optionele uitrusting.

Met de schakelaar van de hydraulische koppelingen (Fig.
1-G4320) kan men selecteren welke hydraulische koppelingen
men via de joystick wil aansturen; deze schakelaar is alleen
aanwezig op machines die over hydraulische koppelingen
achteraan beschikken.
Druk op de schakelaar Hydraulische koppelingen achteraan
om de hydraulische koppelingen achteraan te activeren. De
inschakeling van het controlelampje op de schakelaar zelf
duidt op de inwerkingstelling.

- VERBOD

1-G4320

De hydraulische aansluitingen niet via de
joystick bedienen tijdens de selectie van de
hydraulische aansluiting.

- AANDACHT
Na het aankoppelen van de uitrusting op
de hydraulische aansluitingen, moet men
eerst op een veilige plaats controleren of alle
commando's correct werken vooraleer de
werkzaamheden aan te vatten. Let tijdens het
testen goed op om geen gevaar te creëren of
letsels aan personen of dieren of schade aan
voorwerpen te berokkenen.

- AANDACHT
Wees aandachtig ter hoogte van de
koppelingen
van
de
hydraulische
aansluitingen: door de bedieningshendel op
de joystick vooruit te brengen, wordt olie naar
de aansluitingen aangeduid met het symbool
“+” gestuurd.
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7.25

Hydraulische aansluitingen en
elektrisch contact op de kop
van de arm *
* De aanwezigheid en het aantal hydraulische
koppelingen en elektrische contacten op de
kop van de telescopische arm kunnen variëren
naargelang de optionele uitrustingen.

Als er op de machine ook hydraulische koppelingen achteraan
aanwezig zijn, moet men eerst en vooral de schakelaar van
de hydraulische koppelingen achteraan uitzetten als die aan
staat om de hydraulische en elektrische aansluitingen op de
kop van de telescopische arm te kunnen activeren.
De schakelaar voor de aansluitingen op de kop van de arm
heeft verschillende functies en standen naargelang de
optionele uitrustingen die op de machine zijn gemonteerd.
Wanneer de gewenste hydraulische aansluiting is
geselecteerd, moet men de bedieningshendel op de joystick
gebruiken om de gewenste beweging te activeren.

- VERBOD
De hydraulische aansluitingen niet via de
joystick bedienen tijdens de selectie van de
hydraulische aansluiting.
Raadpleeg de volgende tabel, volgens de uitrustingen die op
de machine zijn geïnstalleerd.

- AANDACHT
Na het aankoppelen van de uitrusting op
de hydraulische aansluitingen, moet men
eerst op een veilige plaats controleren of alle
commando's correct werken vooraleer de
werkzaamheden aan te vatten. Let tijdens het
testen goed op om geen gevaar te creëren of
letsels aan personen of dieren of schade aan
voorwerpen te berokkenen.

- AANDACHT
Wees aandachtig ter hoogte van de
koppelingen
van
de
hydraulische
aansluitingen: door de bedieningshendel op
de joystick vooruit te brengen, wordt olie naar
de aansluitingen aangeduid met blauwe kleur
gestuurd.
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2-G4320

Uitrusting

Schema

Beschrijving schakelaar
0

Hydraulische aansluiting
standaard

0 - Elektrisch contact uit
1 - Elektrisch contact aan

+ Elektrisch contact

Hydraulische aansluiting
standaard
+ Extra hydraulische
aansluiting

1

1
0

2

1

Hydraulische aansluiting
standaard

0

+ Snelkoppeling

2

+ Elektrisch contact

+ Extra hydraulische
aansluiting
+ Elektrisch contact /
Tweede extra hydraulische
aansluiting

0 - Hydraulische aansluiting standaard
1

1 - Elektrisch contact aan

2

+ Elektrisch contact

Hydraulische aansluiting
standaard

0

0
1

1

2 - Extra hydraulische aansluiting

0 - Hydraulische aansluiting standaard

0

1 - Elektrisch contact aan

2

2 - Snelkoppeling (met aangehouden
bediening)

0 - Hydraulische aansluiting standaard
0
1

2
2

1 - Elektrisch contact aan (wanneer de
stekker van de klep op de aansluiting van
het elektrische contact is aangesloten,
wordt de tweede extra hydraulische
aansluiting geactiveerd)
2 - Extra hydraulische aansluiting
0 - Hydraulische aansluiting standaard

Hydraulische aansluiting
standaard
+ Snelkoppeling
+ Elektrisch contact /
Tweede extra hydraulische
aansluiting

0
1

1
0

2
2

1 - Elektrisch contact aan (wanneer de
stekker van de klep op de aansluiting van
het elektrische contact is aangesloten,
wordt de tweede extra hydraulische
aansluiting geactiveerd)
2 - Snelkoppeling (met aangehouden
bediening)
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7.26

Elektrisch contact op kop arm
*
* Het elektrische contact op de kop van de arm
is een optioneel accessoire.

Op de aansluiting van het elektrische contact op de kop
van de telescopische arm (Fig. 3-G4320) kan het volgende
worden aangesloten:
t De stekker van de elektroklep van de tweede extra
hydraulische aansluiting
t De stekker van de eventuele uitrusting die op de plaat
gereedschapdrager geïnstalleerd is.
Zet de schakelaar Aansluiting op de kop van de arm op de
stand “1” om het elektrische contact te activeren - Zie tabel in
het vorige hoofdstuk.
Raadpleeg het hoofdstuk “Elektrische
aansluitingen” voor informatie hoe de
koppelingen op de elektrische aansluiting uit
te voeren.

- VERBOD
Sluit geen verbruiksapparatuur aan met een
nominale spanning van meer dan 12 V en
ampère van meer dan 3 A.
Gevaar voor beschadiging van de elektrische
installatie.
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3-G4320

7.27

Snelkoppeling uitrustingen *
* De snelkoppeling voor de uitrustingen is een
optioneel accessoire.

Met de snelkoppeling voor de uitrustingen (Fig. 4-G4320)
kan men uitrustingen op de plaat gereedschapdrager
rechtstreeks vanuit de cabine installeren en bevestigen.
Om het accessoire aan te koppelen:
1.

Voer de normale handelingen uit voor het aankoppelen
zoals geïllustreerd onder de punten 1, 2, 3 en 4 van het
hoofdstuk “Installatie uitrustingen”.

2.

Activeer de hydraulische aansluiting waarop
de snelkoppeling is aangesloten door de knop
Aansluitingen op de kop van de arm (Fig. 5-G4320) in
stand “2” ingedrukt te houden (zie tabel van het vorige
hoofdstuk).

3.

Bedien de bedieningshendel of de roller op de joystick
bestemd voor de bedieningen om de snelkoppeling te
openen.

4.

Houd de snelkoppeling geopend en laat de plaat naar
boven hellen om zeker te zijn dat de uitrusting volledig
op de plaat gereedsschapdrager rust.

5.

Laat de bedieningshendel of de roller op de joystick
bestemd voor de bedieningen weer los en zet de
knop Aansluitingen op de kop van de arm opnieuw in
stand “0” of “1” om de snelkoppeling te sluiten en het
gereedschap te blokkeren.

6.

Indien de uitrusting niet correct is vastgemaakt, dient
men de installatiehandelingen te herhalen.

4-G4320

- GEVAAR
Niet aan het werk gaan wanneer de uitrusting
niet correct op de plaat is vastgemaakt, gevaar
dat de last en de uitrusting eraf valt.

5-G4320
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7.28

Handmatige gashendel

Met de handmatige gashendel kan men de toeren van de
motor constant houden zonder het gaspedaal te moeten
indrukken.
De schakelaar voorziet 3 standen:
t 4UBOE functie uit, toeren van de motor ingesteld via
het gaspedaal.
t 4UBOE Stelt de toeren van de motor in op 1400 rpm.
t 4UBOE Stelt de toeren van de motor in op 1800 rpm.
De inschakeling van het controlelampje op de schakelaar zelf
duidt op de inwerkingstelling.

- WAARSCHUWING
8BOOFFS EF IBOENBUJHF HBTIFOEFM JO
XFSLJOHJT LBOEFNBDIJOFOJFUSJKEFOFOJTIFU
HBTQFEBBMVJUHFTDIBLFME

- WAARSCHUWING
0Q IFU NPNFOU WBO EF VJUTDIBLFMJOH WBO EF
NBDIJOF NPFU EF GVODUJF VJUHFTDIBLFME [JKO
FO NPFU EF NPUPS PQ NJOJNVN UPFSFOUBM
HFCSBDIU[JKO

- AANDACHT
%FFMFLUSPOJTDIFHBTIFOEFMJOEFDBCJOFOJFU
HFCSVJLFOUJKEFOTIFUHFCSVJLWBOEFLPPJFO
PGWBOEFESBBEMP[FCFEJFOJOH
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1-G4310

7.29

Functie continue olie *
De functie continue olie is een optioneel
accessoire.

Met de functie continue olie is het mogelijk het volume olie
dat door de hydraulische aansluitingen stroomt constant
te houden zonder voortdurend de keuzeschakelaar van de
joystick te moeten bedienen.
Om de functie continue olie te activeren, moet men:
1.

Via de keuzeschakelaar hydraulische aansluitingen
en de schakelaar aansluitingen op kop arm (indien
aanwezig) de gewenste hydraulische aansluiting
selecteren waarop de functie geactiveerd moet
worden.

2.

Gebruik de bediening van de joystick voor de
servicewerktuigen (roller of hendel servicewerktuigen)
om de gewenste oliestroom in te stellen.

3.

Druk op de schakelaar “1” (Fig. 1-G3610) om de functie
continue olie te activeren.

1-G3610

Het knipperen op de joystick (Fig. 2-G3610) geeft aan dat de
functie continue olie actief is.

- VERBOD
Verlaat de stuurcabine niet wanneer de functie
continue olie geactiveerd is.

- GEVAAR
De selectie van de hydraulische aansluitingen
niet veranderen tijdens het gebruik van
de functie continue olie; de hydraulische
aansluiting zou immers direct beginnen
werken volgens de stroom die door de functie
is ingesteld. Gevaar voor beschadiging van
voorwerpen, letsels aan personen en schade
aan mechanismen van de machine of het
gereedschap.

2-G3610

- AANDACHT
De functie continue olie wordt tijdelijk
gedeactiveerd wanner de joystick wordt
bewogen zonder de knop “Persoon aanwezig”
in te drukken.
De functie continue olie wordt hervat zodra de
joystick naar de ruststand terugkeert.
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7.30

Keuzeschakelaar mechanische
besturing

Met de keuzeschakelaar voor de besturing kan men de wijze
van besturing van de wielen veranderen:
Om een besturingswijze te selecteren, veplaatst men de
hendel “1” (Fig. 1-G4500) naar het betreﬀende symbool (Fig.
2-G4500):

2

A - Voorwielen aangestuurd
Met dit type besturing kan men alleen de 2 voorwielen gaan
aansturen.
b - Vier wielen aangestuurd
Met dit type besturing kan men alle 4 wielen aansturen, om
een zo klein mogelijke besturingsstraal te hebben.
1-G4500

C - Dwars
Met dit type besturing kan men een dwarse besturing of
krabbesturing uitvoeren, zodat een laterale verplaatsing van
de machine wordt verkregen.

- GEVAAR
Voer de selectie van de besturing alleen uit
wanneer de machine stilstaat.

- AANDACHT
IN GEVAL VAN OPERATIONELE MACHINE:
Voor het rijden op de openbare weg is het
verplicht om de besturing met 4 aangestuurde
wielen te selecteren en de keuzeschakelaar
met de speciale stop “2” te blokkeren.

- WAARSCHUWING
Vooraleer een nieuw type besturing te
selecteren, moet men de wielen uitlijnen
terwijl de machine stilstaat.

A

B

- GEVAAR
Wanneer de dwarse besturing wordt
geselecteerd, moet steeds langzaam gereden
worden.

C
2-G4500
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1

7.30.1

Handmatige uitlijning van de wielen

Wanneer men frequent van besturingswijze verandert tijdens
het normale gebruik van de machine, is het mogelijk dat de
wielen onderling niet meer perfect uitgelijnd zijn.

- WAARSCHUWING
Voer regelmatig de uitlijning van de wielen
uit (iedere 8-10 uur) naargelang het continue
gebruik van de machine.

1

Om een correcte uitlijning van de wielen uit te voeren:
1.

Parkeer de machine op een vlak terrein.

2.

Selecteer de besturingswijze B of C.

3.

Draai aan het stuur tot de achterwielen met de machine
zijn uitgelijnd.

4.

Selecteer de besturingswijze A.

5.

Draai aan het stuur tot de voorwielen met de machine
zijn uitgelijnd.

6.

Probeer langzaam enkele meters vooruit te rijden om
te controleren of de machine correct in een rechte lijn
loopt.

2

A

3

- AANDACHT
Als de machine op het einde van de uitlijning
nog steeds niet verder in rechte lijn loopt, moet
men de uitlijning van de wielen herhalen.

B

4

5

3-G3402
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7.31

Joystick 3 in 1

Met de joystick 3 in 1 (Fig. 1-G4600) kunnen alle bewegingen
van de telescopische arm worden bediend.

4

Bestaat uit:
1

Joystick bewegingen arm

2

Joystick bedieningen

3

Drukknop persoon aanwezig

4

Roller uitschuiven/intrekken

5

Knop reset alarm
Er bestaan verschillende modellen joystick
3 in 1 met verschillende technische en
ergonomische kenmerken; de belangrijkste
functies blijven evenwel dezelfde als bij
de standaard joystick 3 in 1. In geval van
bijzondere extra optionele functies, zullen de
bijhorende instructies in de cabine aanwezig
zijn.

- AANDACHT
Alvorens de arm te bedienen, moet men
controleren of de omringende zone vrij is.
Controleer of de op te tillen lasten zich binnen
het diagram van het draagvermogen van de
machine bevinden.
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5
2
3

1
1-G4600

3

- WAARSCHUWING
Om een beweging via de Joystick uit te voeren,
met men de knop persoon aanwezig op de
handgreep van de joystick tijdens de hele
duur van de handeling ingedrukt houden.
Wanneer de knop persoon aanwezig niet
wordt ingedrukt, zijn alle functies van de
joystick gedeactiveerd.

1A

De mogelijke bewegingen via de joystick voor de beweging
van de arm zijn (Fig. 2-G4600):

1A

COMMANDO

BEWEGING

Handgreep vooruit

Arm omlaag

1B

Handgreep achteruit

Arm omhoog

2A

Handgreep naar links

Naar boven richten

2B

Handgreep naar rechts

Naar beneden richten

3A

Roller uitschuiven/
intrekken achteruit

Arm uitschuiven

3B

Roller uitschuiven/
intrekken achteruit

Arm intrekken

1B

2A

De mogelijke bewegingen via de joystick voor de bedieningen
zijn (Fig. 2-G4600):

4A

4B

COMMANDO

BEWEGING

Joystick bedieningen
naar links

Olie naar de
geselecteerde
hydraulische aansluiting
(blauwe kleur of
“+”-teken)

Joystick bedieningen
naar rechts

Olie naar de
geselecteerde
hydraulische aansluiting
(rode kleur of “-”-teken)

- OPMERKING

2B

3A

3B

Wanneer er op de machine een proportionele
hydraulische verdeler is gemonteerd,
zullen met de commando's van de joystick
proportionele bewegingen van de machine
overeenkomen.

4A
Raadpleeg het hoofdstuk “Anti-kantelsysteem”
voor het gebuik van de drukknop reset alarm.

4B

2-G4600
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7.32

Joystick 4 in 1

Met de joystick 4 in1 (Fig. 1-G4601) kunnen alle bewegingen
van de telescopische arm worden bediend.

4

6

3

5

Bestaat uit:
1

Handgreep

2

Drukknop persoon aanwezig

3

Roller uitschuiven/intrekken

4

Roller bedieningen

5

Knop reset alarm

6

Controlelamp functie continue olie *

7

Hendel voor recuperatie in noodgeval *

1
2

* Componenten aanwezig naargelang de uitrustingen of
optionele voorzieningen.

7
1-G4601

Er bestaan verschillende modellen joystick
4 in 1 met verschillende technische en
ergonomische kenmerken; de belangrijkste
functies blijven evenwel dezelfde als bij
de standaard joystick 4 in 1. In geval van
bijzondere extra optionele functies, zullen de
bijhorende instructies in de cabine aanwezig
zijn.

- AANDACHT
Alvorens de arm te bedienen, moet men
controleren of de omringende zone vrij is.
Controleer of de op te tillen lasten zich binnen
het diagram van het draagvermogen van de
machine bevinden.
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- WAARSCHUWING
Om een beweging via de Joystick uit te voeren,
met men de knop persoon aanwezig op de
handgreep van de joystick tijdens de hele
duur van de handeling ingedrukt houden.
Wanneer de knop persoon aanwezig niet
wordt ingedrukt, zijn alle functies van de
joystick gedeactiveerd.

1A

De bewegingen die met de joystick 4 in1 mogelijk zijn, zijn als
volgt (Fig. 2-G4601):

1A

COMMANDO

BEWEGING

Handgreep vooruit

Arm omlaag

1B

Handgreep achteruit

Arm omhoog

2A

Handgreep naar links

Naar boven richten

2B

Handgreep naar rechts

Naar beneden richten

3A

Roller uitschuiven/
intrekken achteruit

Arm uitschuiven

3B

Roller uitschuiven/
intrekken achteruit

Arm intrekken

Roller bedieningen
vooruit

Olie naar de
geselecteerde
hydraulische aansluiting
(blauwe kleur of
“+”-teken)

4A

4B

Roller bedieningen
achteruit

1B

2A

2B

Olie naar de
geselecteerde
hydraulische aansluiting
(rode kleur of “-”-teken)

- OPMERKING

3A

Wanneer er op de machine een proportionele
hydraulische verdeler is gemonteerd,
zullen met de commando's van de joystick
proportionele bewegingen van de machine
overeenkomen.
Raadpleeg het hoofdstuk “Anti-kantelsysteem”
voor het gebuik van de drukknop reset alarm.

3B

4A

4B

2-G4601
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8

BESCHRIJVING COMPONENTEN

8.1

Banden
AANDACHT
Bij ontvangst van de machine moet men de bandenspanning controleren.

- Controleer de bandenspanning op regelmatige basis. De spanning moet gecontroleerd worden wanneer de banden koud zijn.
- De bandenspanning moet steeds op het aangegeven niveau zijn.
- Controleer de maat van de gemonteerde banden en het aantal koordlagen om de correcte bandenspanning te kennen.

GEVAAR
Banden met scheuren of overmatige slijtage moeten onmiddellijk worden vervangen.
- Controleer bij elk gebruik of de zijkanten van de banden niet beschadigd zijn.
- Hou olie, vet en corrosieve vloeistoﬀen uit de buurt van de banden om slijtage van het rubber te vermijden.
- Voor een maximale doeltreﬀendheid mogen geen banden gebruikt worden die meer dan 80% op het loopvlak versleten zijn.

AANDACHT
Banden opblazen of interventies op de banden uitvoeren kan gevaarlijk zijn.
- Indien mogelijk moet men gespecialiseerd personeel aanstellen om de banden te monteren of interventies uit te voeren.
- Om ernstige letsels of dodelijke verwondingen te vermijden, moet men zich in ieder geval aan onderstaande
voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid houden.
t De banden van de machine zijn zeer zwaar. Hanteer ze zeer voorzichtig, en controleer wanneer ze worden opgeslagen of ze
niet kunnen vallen en iemand verwonden.
t Probeer nooit om een band te herstellen op de openbare weg of de snelweg.
t Controleer of de krik op een stabiele, vlakke ondergrond wordt geplaatst.
t Controleer of de krik een geschikt draagvermogen heeft om de machine op te tillen.
t Gebruik stabilisatoren met krik of andere blokkeermiddelen die geschikt zijn om de machine te ondersteunen wanneer
banden worden gerepareerd.
t Plaats geen lichaamsdelen onder de machine.
t Start de motor niet wanneer de machine zich op de krik bevindt.
t Klop nooit met een hamer op de band of op de velg.
t Controleer of de velg rein is, geen roest vertoont en niet beschadigd is. Gebruik geen beschadigde velgen, en voer er geen
lasbewerkingen, schuurbewerkingen of reparaties op uit.
t Blaas geen band op die helemaal afgelopen is, of zeer leeg is, behalve na controle door een gekwaliﬁceerde technicus.
t Blaas de band enkel op wanneer de velg op de machine gemonteerd is of zodanig bevestigd is dat hij niet kan bewegen als
de band of de velg onverwacht zouden stukgaan.
t De band mag niet harder opgepompt worden dan de spanning aangegeven door DIECI. Als de velgrand van de band zich
niet goed op de velg stabiliseert wanneer deze spanning wordt bereikt, moet men lucht aﬂaten en opnieuw smeren met
een oplossing van water en zeep, daarna opnieuw opblazen. Gebruik geen olie of vet. Als de band harder wordt opgeblazen
dan de toegestane spanning wanneer de velgrand niet gestabiliseerd is, kan de rand of de velg stukgaan met een explosieve
kracht die ernstige letsels kan veroorzaken.
t Nadat het wiel gemonteerd is, moeten de moeren tussen het wiel en de assen vastgedraaid worden. Controleer daarna
dagelijks de sluiting van de moeren tot het aanhaalmoment stabiel is.
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AANDACHT
Wanneer een nieuwe of gerepareerde band wordt gemonteerd, moet een adapter met veer en manometer
voor het ventiel worden gebruikt zodat de operator zich op voldoende afstand van de band tijdens het
oppompen kan bevinden. Gebruik een veiligheidskooi.

- VERBOD
Het is verboden om banden te monteren die met polyurethaanschuim werden opgepompt, behalve indien de
constructeur hiervoor toestemming geeft.

8.1.1

Sluiting van de wielmoeren
Draai de wielmoeren vast op de voorgeschreven tijdintervallen in de onderhoudstabel.

Gebruik de betreﬀende tabel om het correcte aanhaalmoment te kennen.
Draai de moeren altijd in tegenoverliggende positie vast, nooit opeenvolgend.
Nadat het wiel gemonteerd is, moeten de moeren tussen het wiel en de assen vastgedraaid worden. Controleer daarna dagelijks
de sluiting van de moeren tot het aanhaalmoment stabiel is.

AANDACHT
Het aantal kolommetjes van de as moet overeenkomen met het aantal vastgedraaide moeren. Alle moeren
moeten op elk wiel gemonteerd zijn, anders kan de machine niet werken.
Als het wiel van de machine wordt vervangen of als de zijde wordt opgetild, mogen enkel de gemonteerde en correct vastgedraaide
wielen op de grond steunen.

AANDACHT
Het aanspannen van de moeren moet worden uitgevoerd wanneer de machine of een deel ervan is opgetild,
en daarna wanneer de machine op de grond steunt.
Gebruik enkel originele moeren van DIECI om de wielen vast te draaien. Zelfs als er maar één moer verloren is, moet men de
technische dienst van DIECI contacteren.

8.1.2

Banden gevuld met polyurethaan
Het vullen met polyurethaan is een optionele uitrusting.

AANDACHT
De toegelaten maximumsnelheid met banden gevuld met polyurethaan bedraagt 20 km/u (12,4 mph).

- VERBOD
Het is verboden om op de openbare weg te rijden met banden gevuld met polyurethaan.
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12-16.5

12-16.5

12-16.5

10-16.5

12.0/75-18

12.0/75-18

Alternatief

Alternatief

Alternatief

Alternatief

Alternatief

Alternatief

Bandenmaat

12PR

12PR

10PR

12PR

12PR

12PR

MITAS

MITAS

ETO

EASTONE

ETO

CODEX

4,00

4,00

4,25

4,75

4,75

4,50

4,50

11 x 18

11 x 18

8.25 x 16.5

9.75 x 16.5

9.75 x 16.5

9.75 x 16.5

9.75 x 16.5

TR-03 TL

TR-11 TL

ET-201

TL NHS

ET-201

2420

1735

1525

1965

1965

2086

1965

F801, 802,
805
SK01 RG

2200

Tekening
TL NHS

Maximaal
toegelaten belasting
per wiel (kg)

FOX TYRE

Velgmaat
9.78 x 16.5

30

30

30

30

30

30

30

30

Op
maximumsnelheid
(km/u)

12PR

Bandenspanning
(Bar)
5,50

0,447

0,447

-

-

-

-

-

-

Straal
(mm)

12-16.5

Merk
BKT

2755

2755

2340

2515

2515

2610

2573

2475

Draaiomtrek
(mm)

Alternatief

Kenmerken

12PR

25,28

25,28

21,47

23,08

23,08

23,95

23,61

22,71

Max. Snelheid Trage
Versie (km/u)

12-16.5

-

-

-

-

-

-

-

-

Max. Snelheid Snelle
Versie (km/u)

Standaard

Type 190

8.1.3
Tabel afmetingen velgen, banden en bandenspanning

8.1.4

Een wiel vervangen

Om een wiel te vervangen, gaat men als volgt tewerk:
- Parkeer indien mogelijk de machine op een vlak en hard
terrein.

1R

- Schakel de parkeerrem in.
- Start de motor.
- Schakel de noodlichten in.
- Plaats enkele wiggen onder de wielen tegenover het te
vervangen wiel om de machine in beide richtingen te
blokkeren.
- Los de schroefbouten van het wiel dat moet vervangen
worden.
- Plaats de krik (Fig. 1-H0104):
t Om een voorwiel te vervangen: onder de arm van de
as, zo dicht mogelijk bij het wiel (positie “1L“ en “1R”).
t Om een achterwiel te vervangen: onder het middelste
gedeelte achteraan van het chassis (positie “2”).

2

1L

1-H0104

- Til het wiel op tot die van de grond komt, en plaats de
veiligheidssteun onder de as.
- Draai de schroefbouten van het wiel compleet los en
verwijder ze.
- Verwijder het wiel met draaiende "duw en trek"bewegingen.
- Plaats het nieuwe wiel op de naaf.
- Draai de schroefbouten handmatig aan, en smeer indien
nodig met vet. Draai de schroefbouten helemaal vast met
behulp van een dynamometrische sleutel.
- Verwijder de veiligheidssteun, en breng het telescopisch
heftoestel omlaag met de krik.
- Draai de schroefbouten van het wiel weer helemaal vast
met behulp van een dynamometrische sleutel.
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8.2

Brandstof

Vooraleer brandstof te hanteren en het reservoir te vullen moet men de volgende normen naleven:

- VERBOD
Voeg nooit andere brandstoffen aan diesel toe, zoals benzine of alcohol.

- VERBOD
Het is verboden bij te vullen wanneer de motor draait.
- Reinig de zone van de vuldop. Vul de tank met brandstof na elke werkdag zodat de condensatie tijdens pauzes wordt beperkt.
- Water en bezinksel moeten verwijderd worden voordat ze de motor bereiken.
- Gebruik geen antivries om het water uit de diesel te verwijderen.
- Gebruik de ﬁlter niet om water uit de diesel te verwijderen.
- Plaats de dop altijd terug op de tank en sluit steeds met de sleutel. Als u de originele dop verliest, moet die vervangen worden
door een andere originele dop. Een andere dop zou niet geschikt kunnen zijn.
- Wanneer de tank wordt gevuld, moet het mondstuk onder controle gehouden worden.

- ROKEN EN VRIJE VLAMMEN VERBODEN
Het is verboden te roken tijdens het bijvullen.
- De tank niet met een vlam inspecteren.
- Vul de tank niet helemaal. Laat voldoende ruimte voor de expansie, en maak onmiddellijk schoon bij morsen.
- Vooraleer laswerkzaamheden op de tank of op nabijgelegen onderdelen uit te voeren, moet men controleren of er geen
brandstof aanwezig is.
- Bij brandstoﬂekken als gevolg van breuken moet het uitstromen zo snel mogelijk geblokkeerd worden en moet de technische
dienst van DIECI gecontacteerd worden.

- GEVAAR VOOR SCHADELIJKE DAMPEN
Dieseldampen zo min mogelijk inademen omdat deze kankerverwekkend en dus gevaarlijk zijn voor de
gezondheid.
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8.2.1

Kenmerken van de aanbevolen brandstof

Voor een goed rendement moet brandstof van uitstekende kwaliteit gebruikt worden. Hierna worden de kenmerken
van de aanbevolen brandstof vermeld.

Cetaangehalte
t Cetaangehalte

minimum 45.

Het cetaangehalte geeft de ontstekingscapaciteit aan.
Een brandstof met een lager cetaangehalte kan problemen bij koud opstarten veroorzaken en de verbranding beïnvloeden.

Viscositeit
t Viscositeit

2/4,5 centistokes bij 40°C.

De viscositeit is de weerstand tegen vervorming door schuifspanning; de prestaties van de motor kunnen geschaad worden als
de waarde zich buiten de limieten bevindt.

Densiteit
t Densiteit

0,8201860 kg/l bij 15°C.

Een lagere densiteit beperkt het vermogen van de motor, een hogere densiteit vergroot het vermogen van de motor en de
uitlaatrook.

Zwavel
t Zwavel

0,20% in gewicht, maximum.

Een hoog zwavelgehalte veroorzaakt slijtage van de motor en vervuiling.

Distillatie
t Distillatie

85% bij 350°C.

De distillatie is een aanduiding van het mengsel van verschillende koolwaterstoﬀen in de brandstof. Een hoge verhouding van
lichte koolwaterstoﬀen kan de kenmerken van de verbranding beïnvloeden.

Brandstoffen voor lage temperaturen
Als de motor aan temperaturen onder het vriespunt werkt, kunnen speciale winterbrandstoﬀen gebruikt worden. Deze
brandstoﬀen hebben een lagere viscositeit en beperken de vorming van paraﬃne in de brandstof. De vorming van paraﬃne
blokkeert de doorgang van brandstof in de ﬁlter.
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8.2.2

Reiniging en opslag van brandstof

De brandstof moet steeds rein gehouden worden.
Het volgende advies helpt om de kenmerken van de
brandstof ongewijzigd te houden.
- Gebruik nooit verzinkte recipiënten.
- Reinig de binnenkant van de reservoirs of onderdelen
van de toevoerinstallatie niet met doeken die afzettingen
achterlaten.
- De capaciteit van de tank (afbeelding hiernaast) moet
zodanig zijn dat de intervals tussen de ene en de andere
tankbeurt niet te lang zijn. Een capaciteit van 3000 liter is
voldoende voor een middelgroot bedrijf.
- De opslagtank moet overdekt zijn en steunen op een
redelijk hoge steun zodat het tanken gebeurt door de
zwaartekracht; onder de tank moet een opvangkuip
voorzien worden, die indien noodzakelijk de uitstromende
brandstof opvangt. Bovendien moet een luik voor de
ingang van een persoon voorzien worden die de reiniging
kan uitvoeren.
- De toevoerkraan moet zich boven de bodem bevinden
zodat afzettingen worden tegengehouden; bovendien
moet een verwijderbare ﬁlter voorzien worden. De tank
moet een helling van 40 mm per meter hebben in de
richting van de uitlaatdop van het bezinksel.
- De brandstofvaten (afbeelding hiernaast moeten
beschermd opgeslagen worden om waterinsijpelingen te
vermijden. Bovendien moeten ze onder een lichte helling
geplaatst worden zodat eventueel water uit de bovenlip
kan stromen. De brandstofvaten mogen niet te lang
opgeslagen worden voordat ze gebruikt worden.
- De doppen van de vaten die buiten worden bewaard,
moeten goed vastgedraaid zijn om waterinsijpeling te
vermijden.
- Na het bijvullen van brandstof de tanks of de vaten wordt
aanbevolen om de brandstof minstens twee uur te laten
rusten zodat het bezinksel van water en onzuiverheden
kan gebeuren voordat ze gebruikt worden.
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8.2.3

Brandstof bijvullen

Om brandstof bij te vullen (Fig. 1-H02-04):
- Parkeer de machine en zet de motor uit
- Open de brandstofdop
- Bijvullen
- Sluit de brandstofdop

1-H02-04

8.2.4

Brandstoftank: Reiniging

Terwijl de machine in onderhoudpositie is:
- Plaats een geschikt recipiënt onder de tank.
- Verwijder de bescherming van de singel vooraan (indien
aanwezig).
- Verwijder de dop van onderen aan de tank (Fig. 2-H02-04)
en laat de brandstof af om de onzuiverheden in de tank te
verwijderen.
- Hermonteer de dop en vul met reine brandstof.

2-H02-04
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8.3

Motor
AANDACHT
De handleiding voor gebruik en onderhoud
van de motor maakt integraal deel uit van
de documentatie die bij de machine wordt
geleverd.
Raadpleeg de handleiding van de motor
of wendt u tot een erkende garage voor de
onderhoudswerkzaamheden.

Het is aanbevolen om de informatie van de
instructiehandleiding aandachtig te lezen en die strikt op
te volgen: zo zal men ongevallen voorkomen, zal men van
de garantie van de fabrikant kunnen genieten en heeft men
steeds een eﬃciënte motor ter beschikking die klaar is voor
gebruik.
1-H0303

8.3.1

Fouten van de motor

De motor is uitgerust met een elektronische centrale die
rechtstreeks communiceert met het centrale dashboard.
De storingen worden gesignaleerd door het controlelampje
algemeen alarm “1” vergezeld door een geluidssignaal (Fig.
2-H0303).

1
A

De duur en het aantal knipperingen van het controlelampje
“1” geven de betreﬀende foutcode aan.

2

25
20

30

°C

rpm x 100

120

15
40
4/4

10
5

2-H0303
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0

8.3.2

Lijst met foutcodes Yanmar motor

Nr. 01
Ilashes/
llashing
pattern
of fault
indicator

Fault (alarm) location

Fault/alarm condition

Engine status

Reset condition

Availability
of detection
features

4

Coolant temperature
sensor

Sensor voltage is over
4,8V or under 0,2V

Continues to run at a
coolant temperature
of 30°C.

Voltage returns to
normal.

Standaard

5

Accelerator sensor

Sensor voltage is over
4,8V or under 0,2V.

Continues to run at
1500 rpm.

Voltage returns to
normal.

Default

Engine start switch
(E8) is on, but engine
speed is zero.

Is shut down. (When
optional auxiliary
speed sensor is
equipped: Auxiliary
speed senor works in
place of faulty speed
sensor and engine
continues to run at
up to 1800 rpm. If
auxiliary sensor also
fails, engine is shut
down.

Key switch is turned
to OFF.

Standaard

Continues to run
without rack position
sensing at up to 150%
of low idling speed
or 80% of high idling
speed, whichever is
lower.

Key switch is turned
to OFF.

Standaard

Is shut down.

Key switch is turned
to OFF.

Standaard

Continues to run at
up to 92% of rated
power output and up
to 1800 rpm.

Key switch is turned
to OFF.

Default

Continues to run
while CSD feature is
canceled.

Key switch is turned
to OFF.

Standaard

6

7

Speed sensor

Rack position sensor

Engine speed
momentarily
decreased to lower
than speciﬁed lower
limit.

Rack position relative
to rack actuator is
without speciﬁed
limits.
Rack actuator output
is without speciﬁed
limits.

8

Rack actuator

Engine accelerates
even though rack
actuator output is
minimized.
Engine stalls while
rack position sensor
fails.

1-3

1-4

EGR valve

CSD
elektromagnetische
klep

LOW status was
detected even though
port was oﬀ.
HIGH status was
detected even though
port was on.
LOW status was
detected even though
port was on.
LOW status was
detected even though
port was oﬀ.
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1-5

1-6

1-7

2-1

Starting aid relay

Main relay

Rack actuator relay

Oil pressure switch

LOW status was
detected even though
port was oﬀ.
HIGH status was
detected even though
port was on.
Power cannot be
turned oﬀ even
though main relay is
oﬀ.
LOW status was
detected even though
port was oﬀ.
HIGH status was
detected even though
port was on.
Oil pressure switch is
not turned on while
engine is stopped.
An ECU supply
voltage of under 1
O.OV was detected.

Continues to run
while starting aid relay
is oﬀ.

Key switch is turned
to OFF.

Optioneel

Continues to run
normally.

Relay returns to
normal. This fault will
persist even if key
switch is turned to
OFF.

Default

Is shut down.

Key switch is turned
to OFF.

Standaard

Continues to run
normally. (Other
option can be
selected).

Key switch is turned
to OFF.

Optioneel

Continues to run
normally.

Voltage returns to
normal.

Standaard

2-3

Power supply voltage

2-5

ECU temperature
(alarm)

ECU temperature is
over 105°C.

Continues to run
normally. (Other
option can be
selected).

Temperature returns
to normal; under
100°C (other optional
setting is allowed).

Optioneel

Oil pressure

Oil pressure switch is
not turned oﬀ while
engine is stopped.

Continues to run
normally. (Other
option can be
selected).

Pressure returns to
normal.

Optioneel

3-2

Battery charge (alarm)

Battery changing
switch is not turned
oﬀ while engine is
running.

Continues to run
normally.

Key switch is turned
to OFF.

Optioneel

2-2

Battery charging
switch

Battery changing
switch is not turned
oﬀ while engine is
running.

Continues to run
normally.

Key switch is turned
to OFF.

Optioneel

3-6

Coolant temperature
(alarm)

Coolant temperature
is over 110°C.

Continues to run
normally. (Other
option can be
selected).

Temperature returns
to normal; under
105°C (other optional
setting is allowed).

Standaard

3-1
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An ECU supply
voltage of over 16.0V
was detected.

ECU-ROM

ECU-EEPROM
4-1

Flash ROM checksum
error occurred.
Reading/writing error
occurred.
Checksum error
occurred.

Is shut down.

Continues to run
normally.

ECU-sub CPU

Communication with
sub microcomputer
failed.

Continues to run
normally.

ECU-mapping format

Mapping format is
invalid.

Is shut down.

ECUtemperatuursensor

Sensor voltage is over
4.6V or under 1.0V.

Continues to run
normally.

Key switch is turned
to OFF.

Standaard

Temperature returns
to normal.
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8.4

Waterverwarmer *
* De waterverwarmer is een optioneel
accessoire.

De waterverwarmer is aangesloten op een eigen
stuureenheid en wordt gebruikt om het starten van de
motor tijdens de winterperiode of in koude klimaten te
vergemakkelijken.
De waterverwarmer bevindt zich in het achterste gedeelte
van de motorkap.
Om de waterverwarmer te gebruiken gaat men als volgt
tewerk:
1.

Controleer of de machine uit staat.

2.

Steek de verlengdraad in de aansluiting op het
achterste gedeelte van de motorkap.

3.

Steek de verlengdraad in het stopcontact.

4.

Wacht tot het water voldoende is opgewarmd.

5.

Verwijder de verlengdraad van de waterverwarmer uit
het stopcontact en uit de aansluiting op de motorkap.
Controleer of de voedingsabel in goede staat
is voordat het mechanisme in werking wordt
gesteld.

- GEVAAR
Gebruik de waterverwarmer niet wanneer de
motor draait of als de machine in beweging is.

- AANDACHT
Verwijder de aansluitingen van de voeding
van de verwarmer voordat de machine wordt
ingeschakeld en voortbewogen.
Contacteer het centrum voor assistentie van
DIECI in geval van storingen.

144

1-H5001

8.5

Accu
- GEVAAR VOOR ONTPLOFFING ACCU

Om gevaar voor ontploffing van de accu's te vermijden:
t Houd vonken, vrije vlammen en sigaretten ver uit de buurt van de bovenkant ervan, omdat de gassen die deze produceren
zeer ontvlambaar zijn.
t Laad geen beschadigde accu’s op.
t Laad geen warme accu op.

- GEVAAR SCHADELIJKE STOFFEN
De accu’s bevatten zeer vervuilende stoffen die niet in het milieu geloosd mogen worden.
Lege, oude, beschadigde enz. batterijen Moeten op correcte wijze worden verwijderd.

- GEVAAR VOOR CORROSIEVE STOFFEN
De accu bevat elektrolyt van zwavelzuur, wat een corrosieve stof is en dus zeer voorzichtig behandeld moet
worden omdat deze vergiftiging en ernstige brandwonden kan veroorzaken.
Uit de buurt van kinderen houden.
Vermijd contact met de huid en de ogen.

- AANDACHT
Draag beschermende kledij, handschoenen en een veiligheidsbril. In geval van contact met de huid en de
ogen, onmiddellijk met veel water spoelen en een arts raadplegen. In geval van inslikken, moet onmiddellijk
een arts worden geraadpleegd.
- Draai de accu niet om en kantel ze niet, omdat er mogelijk zuur kan uitstromen.
- Vul de accu steeds in een goed geventileerde ruimte en schakel steeds de stroom uit voordat de klemmen worden losgemaakt.
- Gebruik altijd steeds een voltmeter of een densiteitmeter om te controleren hoeveel de accu geladen is. Indien men het
elektrolytpeil moet controleren, moet men een zaklantaarn gebruiken. Gebruik nooit een vlam.
- Controleer de lading van de accu nooit door een metalen voorwerp tussen de klemmen te plaatsen.
- Produceer geen vonken met de klemmen van de kabels wanneer de accu wordt opgeladen of wanneer de motor van de
machine wordt gestart met behulp van een soortgelijke accu.
- Controleer of de doppen of bedekking voor de ontluchting correct gemonteerd zijn en goed vastzitten.
- Reinig het bovenste deel van de accu, controleer of de klemmen goed vastzitten en bedek ze met een dun laagje vaseline.
- Als de accu bevroren is, moet ze naar een warme plek gebracht worden zodat ze kan ontdooien. Gebruik ze niet en laad ze niet
op:gevaar voor explosies.
- In normale omstandigheden wordt de accu opgeladen door de wisselstroomgenerator van de machine. Als deze volledig leeg
is ten gevolg van een lange periode inactiviteit, of op het einde van de levensduur, zal die niet meer in staat zijn om de accu te
“regenereren”. De accu moet vervangen en opgeladen worden met een daarvoor bestemde acculader.

- AANDACHT
Vooraleer een onderhoudsinterventie op de machine uit te voeren, dient men de voeding op het elektrische
circuit van de machine met behulp van de accu-onderbreker weg te nemen.
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8.5.1

Accu’s met weinig onderhoud

Accu’s met weinig onderhoud werden bestudeerd om onderhoudsinterventies bij gewoon en normaal gebruik van de accu te
vermijden. Als de accu leeg is, moet men het elektrolytpeil controleren. Contacteer de leverancier of de constructeur voor de
technische speciﬁcaties.

8.5.2

Accu’s zonder onderhoud

Dit zijn accu’s die geen onderhoudsinterventies toelaten.
Als de accu helemaal leeg is, moet ze vervangen worden. Contacteer de leverancier of de constructeur voor de technische
speciﬁcaties.

- VERBOD
Voer geen interventies uit voor onderhoud of herwaardering van accu’s zonder onderhoud.
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8.5.3

Accu: Instructies voor het opladen

- Een accu is volledig opgeladen wanneer de densiteit van het elektrolyt en de spanning die gemeten wordt op de polen bij een
constante temperatuur niet binnen 2 uur toeneemt.
- Elk opladen is correct als de algemene toestand van de accu zelf correct is. Dit betekent dat een oude accu na het opladen niet
dezelfde levensduur en eﬃciëntie van een nieuwe accu kan terugkrijgen.
- De eenvoudigste methode is het opladen met constant vermogen.
- Na het opladen neemt de laadspanning toe en wordt vergassing gecreëerd. Het is aanbevolen om een eenvoudige acculader
te gebruiken met controle van de minimumstroom en timer voor de uitschakeling.
- Als de accu een laag elektrolytpeil heeft, moet dit peil aangevuld worden tot aan het minimumpeil (net boven de limiet van de
platen) en daarna weer opladen. Na het laden, bijvullen tot aan het maximumpeil (om uitstromingen te vermijden).
- Men moet vermijden om de accu te overladen, omdat:
t Het een energieverlies is die dissociatie van het water veroorzaakt.
t Het een verlies van actieve massa voor de slijtage van de elektroden produceert.
t Ontploﬃngsgevaar creëert.
- Als sulfaataccu’s zonder voltagebeperking worden opgeladen, zullen ze koken en verhitten zodat ontploﬃngsgevaar ontstaat.
- Oude accu’s (de meeste met sulfaat) moeten zeer voorzichtig opgeladen worden. Ook met 13.8 Volts bestaat de mogelijkheid
dat de temperatuur toeneemt.
Volg de instructies hierna om het opladen van de accu uit te voeren:
1.

Koppel de kabels van de machine los van de accu om de elektrische installatie van de machine te beschermen.

2.

Plaats de accu op een veilige afstand van de machine.

3.

Verwijder de doppen indien mogelijk.

4.

Controleer het elektrolytpeil indien mogelijk.

5.

Reinig de polen.

6.

Controleer of het lokaal voldoende verlucht is.

7.

Beperk de laadstroom tot maximum 1/10 van de capaciteit van de accu (Ah).

8.

Sluit de accu aan op de acculader.

9.

Sluit de acculader aan op het stroomnet.

10. Schakel de acculader in.
11. De temperatuur van de accu mag niet meer dan 55ºC bedragen.
12. Schakel de acculader uit na het opladen.
13. Koppel de acculader los van het stroomnet.
14. Koppel de accu los van de acculader.
15. Controleer het elektrolytpeil indien mogelijk.
16. Plaats de doppen terug.
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8.5.4

Accu-onderbreker
- AANDACHT
Gebruik deze schakelaar alleen wanneer de
motor stilligt.

Met de accu-onderbreker “1” (Fig. 1-H5103) kan de bediener
de accu in noodgeval of tijdens onderhoudswerkzaamheden
van het elektrische circuit isoleren.
Om de accu te isoleren:
1.

Schakel de motor uit.

2.

Zet de startsleutel op “0”.

3.

Draai de accu-onderbreker in tegenwijzerzin en zet die
in de stand uit.

8.5.5

Accu: vervanging

1
1-H5103

De machine is uitgerust met een accu die zich in het
middengedeelte vooraan op het chassis “1” bevindt (Fig.
2-H5103).
Vooraleer de accu te verwijderen, moet men die van
het elektrische circuit loskoppelen via de speciale accuonderbreker volgens de aanwijzingen vermeld in het
betreﬀende hoofdstuk.
Om de accu te verwijderen:
1.

Plaats de machine in onderhoudspositie zoals
aangegeven in het hoofdstuk “De machine voor het
onderhoud klaarmaken”.

2.

Zet de machine aan en til de arm net genoeg op om
die met de veiligheidsstang te kunnen blokkeren.

3.

Zet de machine uit en zorg dat de arm is vastgezet met
geschikte ondersteuningen of met de steunstang.

4.

Om bij de accu te komen moet men de beschermkap
verwijderen door de 4 schroeven op de hoeken los te
draaien.

5.

Maak de NEGATIEVE (zwarte) kabel van de accu los.

6.

Maak de POSITIEVE (rode) kabel van de accu los.

7.

Haal de accu uit de machine.

8.

Plaats de nieuwe accu.

9.

Verbind de POSITIEVE (rode) kabel met de accu.

10. Verbind de NEGATIEVE (zwarte) kabel met de accu.
11. Heractiveer de accu-onderbreker.
12. Sluit de afdekking van de accu.
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1

2-H5103
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8.6

Verlichting

De verlichting van de machine moet steeds eﬃciënt en
perfect functionerend zijn. De werking moet dagelijks
gecontroleerd worden. Als de behuizing van de verlichting
beschadigd is, moet het beschadigde deel onmiddellijk
vervangen worden. Een kapotte lamp moet onmiddellijk
vervangen worden.
Raadpleeg
het
hoofdstuk
“Onderhoud” vooraleer afstellingen of
onderhoudsinterventies uit te voeren.

- WAARSCHUWING
De lampjes zijn zeer breekbaar. Hanteer ze
voorzichtig.
De lampjes van het dimlicht mogen niet met
de blote hand gehanteerd worden.

8.6.1

Koplamp

De koplamp (Fig. 1-H5301) bestaat uit:

Beschrijving

Type

1

Richtingaanwijzer

21 W

2

Standlicht vooraan

4W

3

Dimlicht/groot licht

60/55 W H4

1

3

Om de lampjes te bereiken:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Bedien de accu-onderbreker om de voeding naar de
elektrische installatie te onderbreken.

3.

Verwijder de connector van de stroomtoevoer van de
koplamp die zich achteraan bevindt.

4.

Verwijder het voorste deel van de koplamp door de
schroeven los te draaien die zich op de achterkap
bevinden.

Om de koplamp weer te sluiten, moet in de omgekeerde
volgorde gehandeld worden. Zorg ervoor dat de
dichtingspakking correct wordt geplaatst.
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2
1-H5301

Vervanging van het lampje van de richtingaanwijzer
- Druk op het bovenste deel van het lampje (Fig. 2-H5301).
- Draai het lampje terwijl erop gedrukt wordt, zodat het uit
de blokkering komt.
- Voer dezelfde handelingen uit om een nieuw lampje te
plaatsen.
Vervanging van het lampje van het standlicht
- Neem het achterste deel vast waar de elektrische
aansluitingen op zitten (Fig. 3-H5301).
- Draai en trek het achterste deel naar u toe.
- Verwijder de houder en druk op het bovenste deel van
het lampje.
- Draai het lampje terwijl erop gedrukt wordt, zodat het uit
de blokkering komt.

2-H5301

- Voer dezelfde handelingen uit om een nieuw lampje te
plaatsen. Plaats de houder weer in de zitting.
Vervanging van het lampje van het dimlicht/grootlicht
- Verwijder de elektrische connector door hem naar u toe
te trekken.
- Hef het blokkeerlipje op (Fig. 4-H5301) en verplaats het
opzij zodat het lampje vrijkomt.
- Vervang het lampje, en handel in omgekeerde zin om
het te blokkeren en opnieuw aan te sluiten. Respecteer
de klemverbindingen van het lampje zodat die correct
geplaatst wordt.

3-H5301

4-H5301
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8.6.2

Achterlicht

De koplamp (Fig. 5-H5301) bestaat uit:

Beschrijving

Type

1

Achteruitrijlicht

21 W

2

Standlicht achteraan

5W

3

Stoplicht

21 W

4

Richtingaanwijzer

21 W

5

Achtermistlicht

21 W

4

3

1

Om de lampjes te bereiken:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Bedien de accu-onderbreker om de voeding naar de
elektrische installatie te onderbreken.

3.

Verwijder de connector van de stroomtoevoer van de
koplamp die zich achteraan bevindt.

4.

Verwijder het voorste deel van het licht door de
schroeven los te draaien die zich op de kap bevinden.

Om de koplamp weer te sluiten, moet in de omgekeerde
volgorde gehandeld worden. Zorg ervoor dat de
dichtingspakking correct wordt geplaatst.
Vervanging van het lampje van het achterlicht.
- Druk op het bovenste deel van het lampje.
- Draai het lampje terwijl erop gedrukt wordt, zodat het uit
de blokkering komt.
- Voer dezelfde handelingen in omgekeerde zin uit om een
nieuw lampje te plaatsen.

152

5

2

5-H5301

8.6.3

Werklicht *
* Het werklicht is een optioneel accessoire.

Vervanging van de lampjes van het werklicht
Om de lampjes te bereiken:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Bedien de accu-onderbreker om de voeding naar de
elektrische installatie te onderbreken.

3.

Verwijder de connector van de stroomtoevoer van de
lamp die zich achteraan bevindt (Fig. 8-H5301, pos.1).

4.

Druk op de aansluiting van de connector op de lamp
(Fig. 8-H5301, pos.2).

5.

Draai de aansluiting terwijl er op gedrukt wordt, zodat
die uit de blokkering komt.

6.

Voer dezelfde handelingen in omgekeerde zin uit om
een nieuw lampje te plaatsen.

8.6.4

Werklicht met dubbele reflector *

2
6-H5301

1

7-H5301

8-H5301

* Het werklicht is een optioneel accessoire.
Vervanging van de lampjes

1

Om de lampjes te bereiken:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Bedien de accu-onderbreker om de voeding naar de
elektrische installatie te onderbreken.

3.

Verwijder de schroeven die zich op het voorste deel
van het licht bevinden.

4.

Verwijder de voedingsconnectoren van de lampjes
(Fig. 11-H5301, pos.1).

5.

Verplaats de blokkeerlipjes naar binnen om ze vrij te
maken (Fig. 11-H5301, pos.2).

6.

9-H5301

2
3

Voer dezelfde handelingen in omgekeerde zin uit
om een nieuw lampje te plaatsen. Respecteer de
klemverbindingen (Fig. 11-H5301, pos.3) zodat die
correct geplaatst wordt.
10-H5301

11-H5301
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9

INSTALLATIE WERKTUIGEN

9.1

Algemene waarschuwingen voor gebruik van de gereedschappen
- VERBOD
Het is absoluut verboden om de structuur van de gereedschappen of de afstelling van de beveiligingen van
de verschillende componenten te wijzigen.

- AANDACHT
Op de machines DIECI kan men alleen EG-gecertificeerde werktuigen gebruiken van de respectievelijke
constructeur die goedgekeurd zijn en binnen de technische limieten vallen die door DIECI S.R.L. zijn opgesteld.
De constructeur van het verwisselbare werktuig moet garanderen dat de combinatie van het verwisselbare
werktuig en van de basismachine waarvoor het werktuig is bestemd, voldoet aan alle essentiële vereisten
voor de gezondheid en de veiligheid, aan de hand van een geschikte procedure voor beoordeling van de
conformiteit.
DIECI S.R.L. is niet verantwoordelijk in geval van gebruik of wijziging van werktuigen die niet aan de
bovenstaande vereisten voldoen.

- AANDACHT
Het werktuig dat op de machine is gemonteerd, mag uitsluitend worden gebruikt op stevig terrein en met de
machine genivelleerd met een maximum toegelaten inclinatie van 2°.

- AANDACHT
Het werktuig dat op de machine is geïnstalleerd, mag uitsluitend worden gebruikt worden bevoegd en opgeleid
personeel dat deze handleiding doorlas. Raadpleeg de handleiding voor gebruik en onderhoud wanneer men
op de openbare weg moet rijden, controleer of de bestuurder in het bezit is van een reglementair rijbewijs
volgens de geldende normen in het land van gebruik (rijbewijs B of hoger voor ITALIË) en controleer of de arm
van de machine in de stand volledig ingetrokken is.

- OPMERKING
Voordat men de machine en de bijhorende werktuigen gaat gebruiken of bijzonder complexe of gevaarlijke
handelingen gaat uitvoeren, moet eerst geoefend worden in een vrije zone waar geen obstakels aanwezig
zijn.

- AANDACHT
De machine waarop het werktuig is geïnstalleerd en gemonteerd, moet van remmen zijn voorzien en mag
alleen op stevig terrein gestabiliseerd zijn.

- AANDACHT
Wanneer er in de werkzone beperkt zicht is, moet men een persoon op de begane grond aanstellen die de uit
te voeren bewegingen en manoeuvres coördineert en de zone bewaakt, deze persoon moet ervoor zorgen dat
iedereen uit de buurt van de machine blijft. De persoon op de begane grond moet zich op veilige afstand van
de bewegende machine houden en eventuele personen in de buurt waarschuwen vooraleer een manoeuvre
te laten uitvoeren.

- OPMERKING
Wanneer van gereedschap wordt gewisseld, moet de motor stilgelegd worden en moet men een minuut
wachten zodat de druk van het circuit wordt gelaten om geen schade aan de hydraulische koppelingen te
veroorzaken. Reinig de koppelingen steeds voordat de volgende inschakeling wordt uitgevoerd.

- OPMERKING
Voer dagelijks controles uit voor de reiniging, bescherming en de staat van de verbindingen en de
snelontkoppeling van de circuits van het werktuig en op de kop van de arm.
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- GEVAAR
Plaats de werktuigen niet in de nabijheid van vrije vlammen.

- AANDACHT
Tijdens het gebruik van de machine moet men zich strikt houden aan de respectievelijke diagrammen met
laadvermogen.

- VERBOD
Het is absoluut verboden te werken als men niet in het bezit is van de respectievelijke diagrammen met
betrekking tot het type machine en geïnstalleerde werktuig.

- OPMERKING
De aanduidingen die geleverd worden door het kantelbeveiligingssysteem moeten als geldig beschouwd
worden voor machines bij standaard werkcondities, op een vlak en hard terrein, en wanneer het instrument
werkt en correct geijkt is. In ieder geval moeten de waarden aangegeven in de diagrammen met laadvermogen
worden gerespecteerd en nooit overschreden.

- AANDACHT
Telkens men de werktuigen gebruikt, is get verplicht om de veiligheidspinnen aan te brengen om de
werktuigen op de plaat gereedschapsdrager te bevestigen.
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9.1.1

Controles vóór het gebruik van de werktuigen.
Raadpleeg de veiligheidsprocedures die van toepassing zijn vóór het gebruik van de machine waarop het
werktuig is gemonteerd.

Vóór ieder gebruik en na iedere installatie van een nieuw werktuig op de machine:
- Controleer of het werktuig correct is vastgemaakt aan alle spillen en of de pennen in de correcte positie zijn aangebracht.
- Controleer of er geen schade, slijtage of vervormingen zijn van de blokkeercomponenten van de uitrusting.
- Controleer of de elektrische kabels of hydraulische leidingen, indien deze aanwezig zijn, in goede staat zijn en of die geen
hinder veroorzaken tijdens het gebruik van de uitrusting.
- Controleer of de werktuigen en de componenten waaruit die bestaan intact zijn, perfect werken en geen beschadiging
vertonen.
- Controleer of het draagvermogen van het werktuig groter is dan de last die men moet verplaatsen.
- Controleer of het werktuig en de aanwezige commando's in de cabine van de machine waarop het werktuig is geïnstalleerd
correct werken in een werkzone waar geen personeel of obstakels aanwezig zijn.
- Controleer of alle controlelampjes en indicators op de machine waarop het werktuig is gemonteerd werken.
- Controleer het richten wanneer de machine onbelast is.
- Controleer het niveau van de olie van het hydraulische circuit door het werktuig op maximumhoogte te brengen en de arm
van de machine maximaal uit te schuiven.
- Controleer of de stickers en de symbolen voor de veiligheid goed leesbaar zijn.
- Controleer de eﬃciëntie en de werking van de veiligheidsvoorzieningen.
- Controleer visueel de staat van de lassen, inspecteer de machine en controleer of er eventueel cavitaties, haarscheurtjes in de
metalen lasnaden of basisstructuur of andere problemen aanwezig zijn.
- Controleer eventuele vervormingen en/of wijzigingen van het materiaal te wijten aan temperatuurschommelingen of schade
door botsingen.
- Controleer de staat van slijtage van het werktuig.
- Controleer of op de machine de gebruikswijze met betrekking tot het geïnstalleerde werktuig is ingesteld.
- Controleer of de diagrammen met draagvermogen met betrekking tot de machine en het geïnstalleerde werktuig aanwezig
zijn.
In geval van een werktuig met hydraulische aansluitingen:
- Controleer of de leidingen in goede staat zijn en of ze geen belemmering vormen voor de bewegingen van de arm of van het
werktuig.
- Controleer de correcte aansluiting van de hydraulische leidingen (indien aanwezig), controleer verder of de functies van de
werktuigen niet zijn omgewisseld.
In geval van een werktuig met elektrische aansluitingen:
- Maak alle elektrische aansluitingen (indien aanwezig) schoon en zet ze vast. Controleer vóór elke werkshift of de elektrische
kabels niet losgekomen, getorst, verhard of beschadigd zijn. Laat de machine niet werken als er elektrische kabels losgekomen,
getorst, verhard of beschadigd zijn.
In geval van voorziening met afstandsbediening:
- Controleer of het knoppenpaneel/de afstandsbediening correct werken en of de batterijen opgeladen zijn.
In geval hefwerktuigen worden gebruikt
- Controleer de integriteit van de hefhaak, met inbegrip van de bijhorende beveiliging, en van de haakboutsluiting op de kabel.
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In geval hijsstroppen worden gebruikt
- Controleer of de kabel geen beschadigingen, sneden, wrijvingen of uitrafelen vertoont. Anders mag men het werktuig niet
gebruiken maar moet men voor vervanging zorgen. (Deze controle kan worden uitgevoerd door de arm van het heftoestel
maximaal uit te schuiven en de kabel van de hijsstrop af te rollen). Tijdens deze handeling kan men ook de werking van de
eindaanslag controleren, deze moet de kabel blokkeren op de manieren beschreven in de speciﬁeke paragraaf.
- Controleer de werking van de extensimetrische transductor van het gemonteerde werktuig (indien aanwezig); om de correcte
werking te controleren, moet men proberen om een last lichtjes boven het maximale nominale draagvermogen van het
werktuig op te tillen. Wanneer het werktuig de last niet optilt, werkt de transductor correct, anders moet men onmiddellijk de
handeling onderbreken en de last terug op de grond zetten om het werktuig te laten repareren.
In geval hoogwerkers worden gebruikt
- Bij het begin van iedere werkcyclus moet men de werking van de noodknop van de lastbegrenzer en van de hoogtebegrenzer
controleren.
- Vooral het hoogwerkplatform te gebruiken, moet men controleren of die niet nat is of besmeurd met vet of olie, of de
oppervlakken niet met ijs of met andere stoﬀen zijn bedekt die de oppervlakken glibberig kunnen maken. Anders moet men
eerst de oppervlakken van het platform zorgvuldig schoonmaken. Gevaar voor uitglijden en vallen.
- De machine waarop het werktuig is geïnstalleerd en gemonteerd, moet van remmen zijn voorzien en op stevig terrein
gestabiliseerd zijn. Wanneer er stabilisatoren (optie) aanwezig zijn, moet men die correct op de grond plaatsen vooraleer de
werkzaamheden aan te vatten.
- Vooraleer aan het werk te gaan, moet men controleren of de afsluitbarrière van het platform naar beneden is gebracht en niet
belemmerd is; controleer altijd of de veiligheidsgordels correct zijn vastgemaakt (PBM III cat.).

- AANDACHT
Alle controles moeten door voldoende opgeleide personen worden uitgevoerd en in het controleregister
genoteerd.
Wanneer men een beschadiging of een slechte werking vaststelt, moet men zich houden aan de instructies in
deze handleiding of zich wenden tot het assistentienetwerk van DIECI om een akkoord te treffen over de uit
te voeren interventies.
Wanneer het nodig is om een gewone of buitengewone onderhoudsinterventie of een technische aanpassing
van het werktuig uit te voeren, dient men zich uitsluitend te wenden tot erkend personeel van het
assistentienetwerk van DIECI en moet de interventie in het controleregister worden genoteerd.
Ieder geknoei met het werktuig leidt tot het vervallen van elke garantie en verantwoordelijkheid van de
fabrikant.

- GEVAAR
De gebruiker die problemen vaststelt op het werktuig of op de machine waarop het werktuig is geïnstalleerd,
waardoor die niet meer aan de veiligheidsnormen beantwoordt, moet het gebruik ervan opschorten en
onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte brengen.
Raadpleeg de handleiding voor gebruik en onderhoud van de machine waarop het werktuig is gemonteerd
voor informatie om op de openbare weg te rijden.
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9.2

Procedure voor de installatie
van de uitrustingen Apollo en
MiniAgri

Voer de volgende handelingen uit om een uitrusting correct
te installeren:
1.

Verwijder de veiligheidsspil (indien gemonteerd) door
de veiligheidspin (Fig. 2-I0100, pos. 2) weg te nemen
en de veiligheidsspil (Fig. 2-I0100, pos. 1) naar buiten
eruit te halen.

2.

Plaats de uitrusting op een eﬀen oppervlak dat niet
wegzakt om de uitrusting gemakkelijk te kunnen
aankoppelen op de plaat gereeedschapsdrager van de
machine.

3.

Plaats de machine met de arm naar beneden, parallel
met de uitrusting. Breng de plaat gereedschapsdrager
bij het accessoire en verwijder de telescopische arm.

- OPMERKING
De arm kan niet uit de machine worden
gehaald als die volledig naar beneden is.
Breng de arm lichtjes omhoog om die eruit te
kunnen halen.
4.

Draai de plaat gereedschapsdrager naar beneden met
behulp door het richtsysteem te bewegen. Breng het
bovenste deel van de plaat onder de blokkeerhaken
van de uitrusting.

5.

Til de arm lichtjes op en draai de plaat
gereedschapsdrager naar boven, zodat de uitrusting
aanhecht op de plaat gereedschapsdrager van de
machine.

- GEVAAR
Tijdens deze handeling moet men ervoor
zorgen dat er zich niemand in de buurt van
de uitrusting of van de arm van de machine
bevindt.
6.

Zet de motor uit en stap uit de machine.

7.

Breng vervolgens de uitrusting aan op de plaat van de
telescopische arm. Steek de veiligheidsspil (Fig. 2-I0100,
pos. 1) in zijn zitting op de plaat gereedschapsdrager,
door via de overeenkomstige openingen van het
werktuig te passeren.

1-I0100

2

- OPMERKING
Wanneer de twee gaten niet samenvallen, moet
men de handelingen uitvoeren beschreven in
het hoofdstuk “Profielen veiligheidsspil”
8.

1

Breng de veiligheidspin (Fig. 2-I0100, pos. 2) aan op de
spillen die zonet werden ingebracht.

2-I0100
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- AANDACHT
Indien de spil en de bijhorende veiligheidspen
omwille van vervormingen de vereiste positie
niet bereiken, is het absoluut verboden het
accessoire te gebruiken omdat die kan loskomen,
wat gevaarlijk is, en op de grond vallen.

- VERBOD
Het is verboden te werken wanneer
de veiligheidsspil niet op de plaat
gereedschapsdrager is geïnstalleerd.
9.

Raadpleeg de hoofdstukken “Aansluiting hydraulische
leidingen” en “Aansluiting elektrische kabels” wanneer
de uitrusting elektrische of hydraulische aansluitingen
vereist.

3-I0100

- AANDACHT
Wanneer men een uitrusting gebruikt met
elektrische of hydraulische aansluitingen,
moeten deze altijd correct op de machine zijn
aangesloten. Wanneer ze niet aangesloten zijn,
kunnen de veiligheidsinrichtingen niet correct
werken, wat gevaar met zich meebrengt voor
schade aan voorwerpen en letsels aan personen,
en er risico bestaat dat de machine omkantelt.
10. Wanneer de uitrusting eenmaal correct is bevestigd, moet
men de machine aanzetten en de correcte gebruikswijze
van de machine instellen met betrekking tot de zojuist
geïnstalleerde uitrusting:

4-I0100

Raadpleeg de handleiding voor gebruik en
onderhoud van de machine om de correcte
gebruikswijze in te stellen.

- VERBOD
Het is verboden om de machine te gebruiken
met een andere gebruikswijze dan deze van de
geïnstalleerde uitrusting. De elektrohydraulische
uitrustingen zullen niet correct werken en de
veiligheidsinrichtingen zullen niet in werking
zijn, waardoor gevaar ontstaat voor schade aan
voorwerpen en letsels aan personen, en er risico
bestaat dat het voertuig omkantelt.

5-I0100

11. Controleer of het Diagram van het draagvermogen met
betrekking tot de machine en de zojuist geïnstalleerde
uitrusting in de cabine aanwezig is.

- VERBOD
Het is verboden te werken zonder het correcte
Diagram van het draagvermogen met
betrekking tot de machine en de geïnstalleerde
uitrusting.
Raadpleeg de handleiding voor gebruik en
onderhoud van het accessoire voor meer details
over eventuele installatieprocedures.

6-I0100
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- GEVAAR
Voor elk gebruik moet men controleren of:
t De uitrusting correct is vastgemaakt aan alle spillen en
of de pennen in de correcte positie zijn aangebracht.
t Er geen schade, slijtage of vervormingen zijn van de
blokkeercomponenten van de uitrusting.
t De elektrische kabels of hydraulische leidingen, indien
deze aanwezig zijn, in goede staat zijn en of die geen
hinder veroorzaken tijdens het gebruik van de uitrusting
t De gebruikswijze van de machine coherent is met het
geïnstalleerde type uitrusting
t In de cabine de Diagrammen aanwezig zijn met het
draagvermogen met betrekking tot de machine en de
geïnstalleerde uitrusting.

9.2.1

Plaat met snelkoppeling *
Op aanvraag is een plaat voor de telescopische
arm beschikbaar met snelkoppeling voor het
werktuig.
Er bestaan verschillende modellen van platen
gereedschapsdrager met snelkoppeling.
Raadpleeg het hoofdstuk “Snelkoppeling van
uitrustingen” in de handleiding voor gebruik
en onderhoud van de machine voor meer
informatie.

7-I0100
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9.2.2

Plaat met ISO-koppeling *
* De plaat met ISO-koppeling is een optioneel
accessoire.

2

Om de ISO-plaat te installeren (Fig. 8-I0100 en Fig. 9-I0100):
1.

Zet de twee hendels “1” in open stand “A”.

2.

Voer de normale handelingen uit voor het aankoppelen
zoals geïllustreerd onder de punten 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van
het hoofdstuk “Installatie uitrustingen”.

3.

Om de uitrusting te bevestigen, brengt men de hendels
“1” helemaal naar beneden in gesloten stand “B”.

4.

Controleer of de spillen “3” correct in hun zitting op de
uitrusting “2” zijn bevestigd.

5.

Ga verder met de normale handelingen voor het
aankoppelen zoals geïllustreerd vanaf punt 9 en verder
van het hoofdstuk “Installatie uitrustingen”.

1
8-I0100

- GEVAAR
Niet aan het werk gaan wanneer de uitrusting
niet correct op de plaat is vastgemaakt, gevaar
dat de last en de uitrusting eraf valt.

B

A

- AANDACHT
Niet aan de slag gaan als beide spillen “3” niet
correct geblokkeerd zijn.

3
9-I0100
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9.3

Hydraulische aansluitingen

9.3.1

Waarschuwingen
- AANDACHT
Vooraleer de hydraulische aansluitingen uit te voeren, moet men de “Procedure voor installatie van
uitrustingen” uitvoeren en controleren of de uitrusting correct op de machine is bevestigd.

- WAARSCHUWING
Maak de hydraulische aansluitingen altijd eerst zorgvuldig schoon vooraleer aan te koppelen. Indien ze niet
worden gebruikt, moeten beide hydraulische aansluitingen met de plastic afdekkappen worden beschermd.

- GEVAAR
Gebruik de machine of de uitrusting niet als de hydraulische kabels versleten of beschadigd zijn, maar zorg
eerst voor reparatie of vervanging.

- AANDACHT
Controleer of de hydraulische leidingen zich niet in een positie gaan bevinden waar ze de bewegingen van de
machine of van de uitrusting belemmeren, waardoor ze beschadigd kunnen raken.
Raadpleeg de handleiding van de uitrusting om de correcte werking van de uitrusting te raadplegen.

- GEVAAR
Wanneer de hydraulische aansluitingen zijn uitgevoerd, is het verplicht om te controleren of de bedieningen
coherent zijn met de handelingen uitgevoerd door de machine.
Door de aansluitingen om te wisselen, kunnen de functies van het accessoire worden omgekeerd ten opzichte
van het normale gebruik; daarom moet men na voltooiing van de procedures voor installatie van de uitrusting
de verschillende functies in een vrije zone uitproberen.

- AANDACHT
Wanneer men een uitrusting gebruikt met elektrische of hydraulische aansluitingen, moeten deze altijd
correct op de machine zijn aangesloten. Wanneer ze niet aangesloten zijn, kunnen de veiligheidsinrichtingen
niet correct werken, wat gevaar met zich meebrengt voor schade aan voorwerpen en letsels aan personen, en
er risico bestaat dat de machine omkantelt.
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9.3.2

Types hydraulische snelkoppelingen

De hydraulische snelkoppelingen op de kop van de arm
kunnen van tweeërlei aard zijn:
t Push-Pull (Fig. 1-I0200)
t Flat-Face (Fig. 2-I0200)
In tegenstelling tot de Push-Pull koppelingen, hebben de FlatFace koppelingen een veiligheidsvoorziening (Fig. 2-I0200,
pos.3) om onbedoeld loskoppelen van de koppelingen te
voorkomen.

1-I0200

2-I0200
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9.3.3

Aansluiting Push-Pull-koppelingen

Om de Push-Pull snelkoppelingen van de aansluiting op de
kop van de arm aan te koppelen, gaat men als volgt te werk:
1.

Voer de procedures uit voor installatie van de uitrusting,
beschreven in het hoofdstuk: “Procedure voor installatie
van uitrustingen”.

2.

De machine uitschakelen.

3.

In geval van een gesloten centraal verdeelsysteem,
moet men de resterende druk uit de installatie aﬂaten
zoals hiervoor beschreven.

4.

Verwijder de beschermkap van de hydraulische pennen
van het werktuig (Fig. 3-I0200).

5.

Til de beschermafdekking op voor de hydraulische
aansluiting op de kop van de arm (Fig. 4-I0200).

6.

Verwijder eventueel vuil van de pen en de aansluiting

7.

Steek de pen in de aansluiting en druk tot de leiding
blokkeert (Fig. 5-I0200).

8.

Controleer of de hydraulische leiding correct is
bevestigd.

9.

Voer dezelfde handelingen uit voor beide leidingen.

3-I0200

Raadpleeg de handleiding van de
uitrusting om de correcte werking van de uitrusting
te raadplegen.

4-I0200

5-I0200
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9.3.4

Aansluiting Push-Pull-aansluitingen
wanneer die op een klep zijn aangesloten

Om de Push-Pull snelkoppelingen op de klep op de kop van
de arm aan te koppelen, gaat men als volgt te werk:
1.

Voer de procedures uit voor installatie van de uitrusting,
beschreven in het hoofdstuk: “Procedure voor installatie
van uitrustingen”.

2.

Schakel de machine uit.

3.

In geval van een gesloten centraal verdeelsysteem,
moet men de resterende druk uit de installatie aﬂaten
zoals hiervoor beschreven.

4.

Verwijder de beschermkap van de hydraulische pennen
van het werktuig (Fig. 6-I0200).

5.

Verwijder de beschermkap van de hydraulische
aansluitingen in de klep op de kop van de arm (Fig.
7-I0200).

6.

Verwijder eventueel vuil van de pen en de aansluiting

7.

Duw de ring op de aansluiting van de klep naar de arm
(Fig. 8-I0200).

8.

Steek de pin helemaal in de aansluiting en laat de ring
van de klep weer los (Fig. 9-I0200).

9.

Controleer of de hydraulische leiding correct is
bevestigd

6-I0200

10. Voer dezelfde handelingen uit voor beide leidingen
7-I0200
Raadpleeg de handleiding van de uitrusting
om de correcte werking van de uitrusting te
raadplegen.

8-I0200

9-I0200
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9.3.5

Aansluiting Flat-Face-koppelingen

Om de Flat-Face snelkoppelingen aan te koppelen, gaat men
als volgt te werk:
1.

Voer de procedures uit voor installatie van de uitrusting,
beschreven in het hoofdstuk: “Procedure voor installatie
van uitrustingen”.

2.

Schakel de machine uit.

3.

In geval van een gesloten centraal verdeelsysteem,
moet men de resterende druk uit de installatie aﬂaten
zoals hiervoor beschreven.

4.

Verwijder eventueel vuil van de pen en de aansluiting.

5.

Plaats de pin in het midden van de aansluiting en duw
de pin helemaal in (Fig. 11-I0200), tot de ring van de
aansluiting omhoog is gegaan.

6.

Draai de ring om de pin in de aansluiting te blokkeren
(Fig. 12-I0200).

7.

Controleer of de hydraulische leiding correct is
bevestigd.

8.

Voer dezelfde handelingen uit voor beide leidingen.

10-I0200

Raadpleeg de handleiding van de uitrusting
om de correcte werking van de uitrusting te
raadplegen.

11-I0200

12-I0200
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- AANDACHT
Vooraleer de hydraulische aansluitingen aan
of los te koppelen, moet men controleren of
er in het hydraulische circuit geen resterende
druk meer is.

9.3.6

Gesloten centraal verdeelsysteem: Via de
joysticks de druk aflaten:

Wanneer er op de machine een hydraulisch gesloten centraal
verdeelsysteem is geïnstalleerd en de joystick en de hendel
voor bedieningen aanwezig is:
1.

Schakel de motor uit.

2.

Beweeg de hendel van de bedieningen (Fig. 1-I0201) in
beide richtingen.

3.

Ga verder met de handelingen voor aansluiiting van de
hydraulische koppelingen.

9.3.7

1-I0201

Gesloten centraal verdeelsysteem: Laat
de druk af via de knop voor Daling trailer:

Wanneer er op de machine een hydraulisch gesloten centraal
verdeelsysteem is geïnstalleerd en de knop “Daling trailer”
aanwezig is:
1.

Zet de motor van de machine aan.

2.

Druk op de knop “Daling trailer” (Fig. 2-I0201) om de
resterende druk uit de hele hydraulische installatie af
te laten.

3.

Zet de motor uit zonder verdere handelingen uit te
voeren.

4.

Ga verder met de handelingen voor aansluiiting van de
hydraulische koppelingen.
2-I0201
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9.4

Elektrische aansluitingen

9.4.1

Waarschuwingen
- AANDACHT
Vooraleer de elektrische aansluitingen uit te voeren, moet men de “Procedure voor installatie van uitrustingen”
uitvoeren en controleren of de uitrusting correct op de machine is bevestigd.

- GEVAAR
Vooraleer de elektrische aansluiting uit te voeren, moet men de machine uitschakelen.

- GEVAAR
Gebruik de machine of de uitrusting niet als de elektrische kabels versleten of beschadigd zijn, maar zorg
eerst voor reparatie of vervanging.

- VERBOD
Laat de stekker van de arm niet aan de ketting hangen tijdens de werkzaamheden, omdat die beschadigd
kan raken, waardoor het starten van de machine tijdens het gebruik zonder de uitrusting problemen kan
ondervinden.

- AANDACHT
Controleer of de elektrische kabel zich niet in een positie gaat bevinden waar ze de bewegingen van de
machine of van de uitrusting belemmert, waardoor diee beschadigd kan raken.

- AANDACHT
Wanneer men een uitrusting gebruikt met elektrische of hydraulische aansluitingen, moeten deze altijd
correct op de machine zijn aangesloten. Wanneer ze niet aangesloten zijn, kunnen de veiligheidsinrichtingen
niet correct werken, wat gevaar met zich meebrengt voor schade aan voorwerpen en letsels aan personen, en
er risico bestaat dat de machine omkantelt.
Raadpleeg de handleiding van de uitrusting om de correcte werking van de uitrusting te raadplegen.
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9.4.2

Procedure voor aansluiting van
elektrische verbindingen

De elektrische aansluitingen op de kop van de arm kunnen
met 6 of 24 polen zijn, maar de procedure voor de aansluiting
blijft in beide gevallen ongewijzigd.
Voor uitrustingen voorzien van een elektrisch systeem moet
men de volgende handelingen uitvoeren:
- Voer de procedures uit voor installatie van de uitrusting,
die hiervoor beschreven staan.

1

- Schakel de machine uit.

2

- Ontkoppel de stekker uit de aansluiting op de arm Fig.
1-I0300, pos. 1) door de 2 veiligheidshendels naar beneden
te brengen (Fig. 1-I0300, pos. 2).
- Verplaats de stekker op de aansluiting van de arm in de
valse aansluiting op de zijkant (Fig. 2-I0300) en zet die vast
met de speciaal voorziene hendels.

1-I0300

- Ontkoppel de stekker uit de valse aansluiting op de
uitrusting (Fig. 3-I0300, pos. 1) door de 2 veiligheidshendels
naar beneden te brengen (Fig. 3-I0300, pos. 2).
- Sluit de stekker van de uitrusting aan op de elektrische
aansluiting van de arm en zet vast door de 2
veiligheidshendels (Fig. 4-I0300, pos. 1) op te tillen.
- Wanneer de uitrusting eenmaal correct is bevestigd, moet
men de machine aanzetten en de correcte gebruikswijze
van de machine instellen met betrekking tot de zojuist
geïnstalleerde uitrusting. Raadpleeg het hoofdstuk
“Selectie uitrusting en werkwijze” in de handleiding voor
gebruik en onderhoud van de machine.

2-I0300

- Controleer of het Diagram van het draagvermogen met
betrekking tot de machine en de zojuist geïnstalleerde
uitrusting in de cabine aanwezig is.

2
1

3-I0300

1

4-I0300
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9.5

Verwijdering van een
werktuig

Om een accessoire na gebruik weer op te bergen, voert men
de volgende handelingen uit:
1.

Plaats de machine op een stevig, vlak terrein.

2.

Plaats het werktuig op een steunplatform om de
werkzaamheden voor verplaatsing en transport van
enkel het werktuig te vergemakkelijken.

3.

Breng de arm van de machine naar beneden en schuif
die ongeveer een meter uit.

4.

Schakel de motor uit.

5.

Verwijder eventuele elektrische
(raadpleeg het volgende hoofdstuk).

aansluitingen

6.

Verwijder eventuele hydraulische
(raadpleeg het volgende hoofdstuk).

aansluitingen

7.

Haal de veiligheidspennen uit de spillen die het
werktuig op de plaat van de arm bevestigen.

8.

Neem de spillen uit de plaat gereedschapsdrager.

9.

Zet de machine aan en richt naar beneden zodat de
plaat gereedschapsdrager van het werktuig loskomt.

10. Wanneer de plaat gereedschapsdrager vrijgekomen is,
laat men de arm van de machine terug intrekken.

- WAARSCHUWING
Het accessoire dat op de grond wordt gezet,
moet altijd goed gesignaleerd zijn, bovendien
moeten er barrières en afstandhouders op alle
zijden worden aangebracht van de zone waar
het accessoire in terecht kan komen als die zou
vallen.

- GEVAAR
Na het aflaten van de druk uit het systeem
moet men altijd een minuut wachten vooraleer
de verbindingen los te koppelen.

- GEVAAR
Ontkoppel altijd de hydraulische leidingen en
elektrische kabels van het werktuig vooraleer
die van de machine weg te nemen. Anders
kunnen de leidingen of kabels beschadigd
raken en kan het werktuig vallen en worden
meegesleurd.
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9.5.1

Verwijdering elektrische aansluitingen

Om de elektrische aansluitingen te verwijderen van het
werktuig, dient men het volgende te doen:
1.

Voer de punten 1, 2, 3 en 4 van de procedure uit om
het werktuig van de machine beschreven in het vorige
hoofdstuk te verwijderen

2.

Ontkoppel de pen van het werktuig van de arm door
de twee veiligheidshendels (Fig. 1-I0400, pos.1) naar
beneden te brengen

3.

Plaats de pen van het werktuig op de valse aansluiting
van het werktuig (Fig. 2-I0400, pos.1) en zet die vast met
de veiligheidshendels (Fig. 2-I0400, pos.2)

4.

Verplaats de pen van de valse aansluiting van de arm
naar de elektrische aansluiting (Fig. 3-I0400, pos.1)

5.

Bevestig de pen op de aansluiting van de arm (Fig.
4-I0400, pos.1) via de veiligheidshendels (Fig. 4-I0400,
pos.2)

6.

Controleer of de elektrische kabel niet gekneld zit in
de plaat gereedschapsdrager ofwel of die door het
werktuig geplet kan worden wanneer die op de grond
wordt gezet

7.

1

1-I0400

2
1

Ga verder met de volgende handelingen om het
werktuig van de machine te verwijderen

2-I0400

3-I0400

1

4-I0400

172

2

9.5.2

Verwijdering Push-Pull-koppelingen

Om de Push-Pull snelkoppelingen van de aansluiting op de
kop van de arm los te koppelen, gaat men als volgt te werk:
1.

Voer de punten 1, 2, 3 en 4 van de procedure uit om
het werktuig van de machine beschreven in het vorige
hoofdstuk te verwijderen

2.

Als er op de machine een gesloten centraal
verdeelsysteem is geïnstalleerd, moet men de
procedures uitvoeren beschreven in het hoofdstuk
“Aanslutingen hydraulische leidingen” om de druk in
het hydraulische circuit af te laten

3.

De machine uitschakelen

4.

Trek de pen naar u toe om die uit de aansluiting (Fig.
5-I0400) te halen

5.

Verwijder eventueel vuil van de pen en de aansluiting.

6.

Plaats de beschermkap op de hydraulische pennen van
het werktuig (Fig. 6-I0400)

7.

Voer dezelfde handelingen uit voor beide leidingen

8.

Controleer of de hydraulische leidingen niet gekneld
zitten in de plaat gereedschapsdrager ofwel of die door
het werktuig geplet kunnen worden wanneer die op
de grond wordt gezet

9.

Ga verder met de volgende handelingen om het
werktuig van de machine te verwijderen

5-I0400

6-I0400
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9.5.3

Verwijdering Push-Pull-aansluitingen
wanneer die op een klep zijn aangesloten

Om de Push-Pull snelkoppelingen van de klep op de kop van
de arm los te koppelen, gaat men als volgt te werk:
1.

Voer de punten 1, 2, 3 en 4 van de procedure uit om
het werktuig van de machine beschreven in het vorige
hoofdstuk te verwijderen

2.

Als er op de machine een gesloten centraal
verdeelsysteem is geïnstalleerd, moet men de
procedures uitvoeren beschreven in het hoofdstuk
“Aanslutingen hydraulische leidingen” om de druk in
het hydraulische circuit af te laten

3.

De machine uitschakelen

4.

Duw de ring van de aansluiting naar de arm van de
machine (Fig. 7-I0400, pos.1)

5.

Trek de pen naar u toe om die uit de aansluiting (Fig.
7-I0400, pos.2) te halen

6.

Verwijder eventueel vuil van de pen en de aansluiting

7.

Plaats de beschermkap op de hydraulische pennen van
het werktuig (Fig. 8-I0400)

8.

Plaats de beschermkap op de
aansluitingen van de klep (Fig. 9-I0400)

9.

Voer dezelfde handelingen uit voor beide leidingen

1
2

7-I0400

hydraulische

10. Controleer of de hydraulische leidingen niet gekneld
zitten in de plaat gereedschapsdrager ofwel of die door
het werktuig geplet kunnen worden wanneer die op
de grond wordt gezet
11. Ga verder met de volgende handelingen om het
werktuig van de machine te verwijderen
8-I0400

9-I0400

174

9.5.4

Verwijdering Flat-Face-koppelingen

Om de Flat-Face snelkoppelingen los te koppelen, gaat men
als volgt te werk:
1.

Voer de punten 1, 2, 3 en 4 van de procedure uit om
het werktuig van de machine beschreven in het vorige
hoofdstuk te verwijderen

2.

Als er op de machine een gesloten centraal
verdeelsysteem is geïnstalleerd, moet men de
procedures uitvoeren beschreven in het hoofdstuk
“Aanslutingen hydraulische leidingen” om de druk in
het hydraulische circuit af te laten

3.

De machine uitschakelen

4.

Draai aan de ring van de aansluiting zodat de uitsparing
samenvalt met de positite van de bol op de aansluiting
(Fig. 10-I0400)

5.

Duw op de ring van de aansluiting (Fig. 11-I0400, pos.1)

6.

Haal de pen (Fig. 11-I0400, pos.1) eruit

7.

Verwijder eventueel vuil van de pen en de aansluiting

8.

Voer dezelfde handelingen uit voor beide leidingen

9.

Controleer of de hydraulische leidingen niet gekneld
zitten in de plaat gereedschapsdrager ofwel of die door
het werktuig geplet kunnen worden wanneer die op
de grond wordt gezet

10-I0400

1

10. Ga verder met de volgende handelingen om het
werktuig van de machine te verwijderen

2

11-I0400
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9.6

Vorken

9.6.1

Identificatie

Dit werktuig is een contraplaat met een koppel vorken van
verschillende lengtes en met verschillende draagvermogens
die op de machine moet worden geïnstalleerd.

1

Het doel van dit werktuig is het optillen en de verplaatsing
van een last van de grond naar boven en omgekeerd.
De gegevens, nodig voor de identiﬁcatie, staan vermeld
op de rechter zijﬂank van het werktuig met vorken, aan de
bovenkant (Fig. 1-I0510 pos. “A”).
Hierna worden de identiﬁcatiegegevens vermeld (de
volgorde ervan op de vorken kan verschillend).

2
Code DIECI vorken
Logo/Afkorting van de
fabrikant
Datum/Constructielot

A

..................

3
..................
..................

Maximum draagvermogen
(kg)

..................

Zwaartepunt toepassing
van de last (mm) *

..................

* In functie van de last kan er meer dan één waarde aanwezig
zijn.

1-I0510

9.6.2

Beschrijving

De contraplaat (Fig. 1-I0510) bestaat uit de volgende
hoofdcomponenten:

Om een snelle en eﬃciënte service te garanderen, wanneer
reserveonderdelen worden besteld of wanneer informatie of
technische toelichtingen worden gevraagd, moet men altijd
de identiﬁcatiegegevens vermelden.

Positie
2

Vorken

Wij raden u daarom aan om de gegevens met betrekking tot
het accessoire dat u in uw bezit heeft te noteren, zodat u later
snel en correct het accessoire kunt identiﬁceren.

3

Gat voor bevestiging van werktuigen

1

Beschrijving
Vorkendragende basis

- WAARSCHUWING
Het gat voor bevestiging van werktuigen op
de punt van de vorken mag uitsluitend worden
gebruikt voor het bevestigen van welbepaalde
werktuigen op de vorken. Raadpleeg de
handleiding van de gereedschappen voor de
bevestigingsprocedures.
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9.6.3

Controle van de vorken
Raadpleeg het “Controleregister” voor de
frequentie van de controle van de vorken.

- AANDACHT
Tijdens de werkzaamheden voor onderhoud
en controle is het verplicht om geschikte
persoonlijke
beschermingsmiddelen
te
dragen.

100%

100%

> 90%

< 90%

- VERBOD
Het
is
absoluut
verboden
om
onderhoudsinterventies op de vorken uit
te voeren (bijvoorbeeld: lassen, boren,
insnijdingen maken, enz...).
Bij beschadiging of vervorming moeten de
vorken onmiddellijk worden vervangen.

2-I0510

3

Controleer de dikte van de vorken.
De toegelaten maximale slijtage bedraagt 10% (Fig. 2-I0510).
Bijvoorbeeld: voor een vork van 70 mm dik mag de dikte niet
minder dan 63 mm bedragen. ( 70 - 10% = 63 )

1

Voor een snelle controle van de dikte van de vorken, moet
men de maat van de dikte nemen op het verticale gedeelte
van de vork (Fig. 3-I0510, pos.1); dit is de maat waarnaar we
moeten verwijzen voor de metingen van de dikte van de
vork (Fig. 3-I0510, pos.2). Voer minstens drie metingen op
verschillende punten uit.

2
3-I0510

De vervorming van de vorken controleren
Controleer of de twee vorken onderling parallel zijn en of
de afstand tot de grond voor beide vorken gelijk is of een
verschil vertoont van minder dan 3% van de lengte van de
vork (Fig. 4-I0510).
Voor een vork van 1800 mm lang, bijvoorbeeld, is de maximaal
toegelaten afwijking tussen de punten van de vorken gelijk
aan 54 mm (1800 x 3 / 100 = 54).

> 3%
De integriteit van de lassen controleren
Controleer of alle lassen op de vorken (Fig. 3-I0510, pos.3) in
goede staat zijn en geen scheurtjes of problemen vertonen.
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4-I0510

9.6.4

Installatie van de vorken
Raadpleeg
het
hoofdstuk
“Installatie
werktuigen” voor de werkzaamheden om de
overbrengende vorkplaat te installeren.

9.6.5

Gebruik van de vorken
- AANDACHT
Vooraleer te beginnen met het werktuig
te gebruiken, moet men dit werktuig
inspecteren en controleren zoals beschreven
in de paragraaf “Controle vóór het gebruik van
werktuigen”.

- GEVAAR
Vóór ieder gebruik moet men de staat van
slijtage van de vorken controleren, ze kunnen
immers versleten zijn, waardoor ze de te
verplaatsen last niet kunnen dragen, wat een
gevaarlijke situatie doet ontstaan.
Vooraleer te beginnen met het werktuig
te gebruiken, moet men de volgende
hoofdstukken raadplegen:
t “Veiligheidsnormen”
t “Procedures om veilig te werken”
t “Controle van de vorken”
Om de vorken te gebruiken, volstaat het de commando's te
bedienen om de plaat te richten.

5-I0510

Door de joystick naar links te verplaatsen, gaan de punten van
de vorken omhoog; door de joystick naar rechts te bewegen,
gaan de punten van de vorken naar beneden.

9.6.6

Afstelling van de vorken

Om de positie van de vorken af te stellen, gaat men als volgt
te werk:
- Zet een eventuele last op de grond neer.
- Laat de arm naar beneden en trek die volledig in om de
vorken op ongeveer 1 m boven de grond te brengen.
- Schakel de machine uit.
- Stap uit de machine en verplaats de vorken handmatig
volgens de gewenste breedte.
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9.6.7

Vorkverlengstukken

Beschrijving vorkverlengstukken
De vorkverlengstukken bestaan
hoofdcomponenten (Fig. 6-I0510):
1

Verlengstuk

2

Blokkeerpin

3

Veiligheidspennen

uit

de

volgende

3
1
2

Gebruik vorkverlengstukken

- AANDACHT
Vooraleer te beginnen met het werktuig
te gebruiken, moet men dit werktuig
inspecteren en controleren zoals beschreven
in de paragraaf “Procedures om veilig met de
vorken te werken”.
Raadpleeg de “Veiligheidsnormen” en
“Procedures om veilig te werken” beschreven
in de handleiding van de machine waarop
het werktuig is geïnstalleerd vooraleer te
beginnen met het gebruik van het werktuig.
- Gebruik de verlengstukken alleen bij de vorken waarvoor
ze zijn gebouwd

6-I0510

Onderhoud vorkverlengstukken
Raadpleeg het hoofdstuk “Onderhoud” van de
vorken voor de onderhoudswerkzaamheden
van de plaat om de vorken van te verbreden/
verplaatsen.

- Vooraleer ze te gebruiken, moet men controleren of ze
intact zijn

Controle vorkverlengstukken

- Breng altijd de pin met de bijhorende splitpen ter
beveiliging aan

- Controleer bij ieder gebruik of de lassen intact zijn en
voorzie eventuele reparatie

- Gebruik geen lasten groter dan de aangeduide lasten

- Wanneer de dikte van de onderste plaat 80% van de
oorspronkelijke dikte bereikt, moet het verlengstuk
worden vervangen

- Controleer de stabiliteit van de last
- Neem de last niet met slechts één verlengstuk
- De verlengstukken niet gebruiken voor andere doeleinden
dan deze waarvoor ze zijn gebouwd
- De telescopische vorkheftruck is wezenlijk een machine
waarbij men nog aandachtiger moet zijn wanneer het
werktuig wordt gebruikt
Montage vorkverlengstukken
- Breng de verlengstukken op de vorken aan na controle
van de integriteit van zowel de verlengstukken als de
vorken
- Plaats de blokkeerpin (Fig. 6-I0510) “2” met de bijhorende
splitpen ter beveiliging “3”

- GEVAAR
Absoluut niet gebruiken als de vorken of
de verlengstukken defecten of wijzigingen
vertonen
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9.6.8

De vorken optillen
- AANDACHT
Zorg ervoor dat het heftoestel voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van het werktuig dat moet
worden opgetild.

- WAARSCHUWING
Het is aanbevolen een steunplatform te gebruiken om het werktuig te verplaatsen en te vervoeren.

- AANDACHT
Controleer of het steunplatform in goede staat is en voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van
het op te tillen werktuig.

- VERBOD
Het is absoluut verboden de machine op te tillen wanneer het accessoire er nog op gemonteerd is.

9.6.9

Transport van de vorken
- AANDACHT
Controleer of het vervoermiddel voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van het werktuig dat
moet worden vervoerd.

- WAARSCHUWING
Het is aanbevolen een steunplatform te gebruiken om het werktuig te verplaatsen en te vervoeren.
Wanneer men een machine en bijbehorende accessoires moet laden of lossen, is er altijd gevaar dat het voertuig omkantelt.
Voorzie een vrachtwagen of aanhangwagen geschikt voor het transport van de machine en bijbehorende accessoires.
Bevestig de vorken daarna met geschikte systemen om vast te sjorren, controleer of deze in goede staat zijn en geschikt zijn voor
het gewicht en de afmetingen van de vorken.

- VERBOD
Het is absoluut verboden de machine te vervoeren wanneer het accessoire er nog op gemonteerd is.
Raadpleeg de handleiding voor gebruik en onderhoud van de machine waarop het accessoire wordt
geïnstalleerd voor details betreffende de procedures die men tijdens het transport van de machine moet
volgen.

181

9.6.10

Technische gegevens vorken

C

A

E

B

Model
uitrusting

Machine

Draagvermogen

A

B

C

D

E

Gewicht

Diagram op
wielen

D

BCV8071

APOLLO
25.6

2500 kg
(5510 lb)

1210 mm
(47,63 in)

715 mm
(28,14 in)

1468 mm
(57,79 in)

120x45
mm
(4,72x1,77
in)

500 mm
(19,68 in)

250 kg
(551 lb)

AXB1377
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9.7

Translatie-contraplaat met
vorken
De translatie-contraplaat is een optioneel
accessoire.

9.7.1

1

Identificatie

Met dit werktuig kan men de zwevende vorken die erop
geïnstalleerd zijn lateraal verplaatsen.
Het doel van dit werktuig is het optillen en de verplaatsing
van een last van de grond naar boven en omgekeerd.

De gegevens, nodig voor de identiﬁcatie, staan vermeld op
de rechter zijﬂank van het werktuig, aan de bovenkant (Fig.
1-I0610 pos. “A”).

2
A

Hierna worden de identiﬁcatiegegevens vermeld (de
volgorde ervan op de vorken kan verschillend)

3
Code DIECI
Logo/Afkorting van de
fabrikant
Datum/Constructielot
Maximum draagvermogen
(kg)
Zwaartepunt toepassing
van de last (mm) *

..................

1-I0610

..................
..................
..................

9.7.2

Beschrijving

De translatie-contraplaat (Fig. 1-I0610) bestaat uit de
volgende hoofdcomponenten:

Positie

Beschrijving

1

Vaste basis

* In functie van de last kan er meer dan één waarde aanwezig
zijn.

2

Translatiesteun vorkenhouder

3

Vorken

Om een snelle en eﬃciënte service te garanderen, wanneer
reserveonderdelen worden besteld of wanneer informatie of
technische toelichtingen worden gevraagd, moet men altijd
de identiﬁcatiegegevens vermelden.

4

Gat voor bevestiging van werktuigen

..................

Wij raden u daarom aan om de gegevens met betrekking tot
het accessoire dat u in uw bezit heeft te noteren, zodat u later
snel en correct het accessoire kunt identiﬁceren.

- WAARSCHUWING
Het gat voor bevestiging van werktuigen op
de punt van de vorken mag uitsluitend worden
gebruikt voor het bevestigen van welbepaalde
werktuigen op de vorken. Raadpleeg de
handleiding van de gereedschappen voor de
bevestigingsprocedures.
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9.7.3

Installatie translatie-contraplaat
Raadpleeg
het
hoofdstuk
“Installatie
werktuigen” voor de werkzaamheden om de
overbrengende vorkplaat te installeren.

9.7.4

Onderhoud translatie-contraplaat
Raadpleeg het hoofdstuk “Controle van de
vorken” voor de onderhoudswerkzaamheden
van de vorken van de vorkverbreder.

2

De translatie-contraplaat vereist een laag onderhoud (Fig.
2-0510).

1

- Gebruik uitsluitend olie op basis van silicone om de
verchroomde cilnders “1” te smeren.
- Gebruik vet om de loopsporen tussen de vaste basis en de
translatiesteun “2” te smeren.

- VERBOD
Gebruik geen vet om de mobiele hydraulische
delen of de verchroomde cilinders te smeren.
Gebruik uitsluitend olie op basis van silicone
om frequente reinigingen uit te voeren.
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2-0510

9.7.5

Gebruik translatie-contraplaat
- AANDACHT
Vooraleer te beginnen met het werktuig
te gebruiken, moet men dit werktuig
inspecteren en controleren zoals beschreven
in de paragraaf “Controle vóór het gebruik van
werktuigen”.

- GEVAAR
Vóór ieder gebruik moet men de staat van
slijtage van de vorken controleren, ze kunnen
immers versleten zijn, waardoor ze de te
verplaatsen last niet kunnen dragen, wat een
gevaarlijke situatie doet ontstaan.
Vooraleer te beginnen met het werktuig
te gebruiken, moet men de volgende
hoofdstukken raadplegen:

3-0510

t “Veiligheidsnormen”
t “Procedures om veilig te werken”
t “Controle van de vorken”

- AANDACHT
Vooraleer de translatie-contraplaat te
gebruiken, moet men controleren of de
bewegingen ervan correct zijn.

- GEVAAR
Wanneer de commando's van de joystick niet
overeenkomen met de correcte bewegingen
van de vorken, moet men de twee hydraulische
leidingen op de snelkoppelingen op de kop
van de arm onderling verwisselen.
Om de translatie-contraplaat te gebruiken, moet men de
hydraulische koppeling op de kop van de betreﬀende arm
selecteren en de bediening van de betreﬀende services
verplaatsen.
Joystick 3in1:
- Verplaats de hendel van de services naar rechts om de
contraplaat naar rechts te verplaatsen.
- Verplaats de hendel van de services naar links om de
contraplaat naar links te verplaatsen.
Joystick 4in1:
- Verplaats de roller van de services naar voren om de
contraplaat naar rechts te verplaatsen.
- Verplaats de roller van de services naar achteren om de
contraplaat naar links te verplaatsen.

185

9.7.6

De translatie-contraplaat optillen
- AANDACHT
Zorg ervoor dat het heftoestel voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van het werktuig dat moet
worden opgetild.

- WAARSCHUWING
Het is aanbevolen een steunplatform te gebruiken om het werktuig te verplaatsen en te vervoeren.

- AANDACHT
Controleer of het steunplatform in goede staat is en voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van
het op te tillen werktuig.

- VERBOD
Het is absoluut verboden de machine op te tillen wanneer het accessoire er nog op gemonteerd is.

9.7.7

Transport van de translatie-contraplaat
- AANDACHT
Controleer of het vervoermiddel voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van het werktuig dat
moet worden vervoerd.

- WAARSCHUWING
Het is aanbevolen een steunplatform te gebruiken om het werktuig te verplaatsen en te vervoeren.
Wanneer men een machine en bijbehorende accessoires moet laden of lossen, is er altijd gevaar dat het voertuig omkantelt.
Voorzie een vrachtwagen of aanhangwagen geschikt voor het transport van de machine en bijbehorende accessoires.
Bevestig de vorken daarna met geschikte systemen om vast te sjorren, controleer of deze in goede staat zijn en geschikt zijn voor
het gewicht en de afmetingen van de vorken.

- VERBOD
Het is absoluut verboden de machine te vervoeren wanneer het accessoire er nog op gemonteerd is.
Raadpleeg de handleiding voor gebruik en onderhoud van de machine waarop het accessoire wordt
geïnstalleerd voor details betreffende de procedures die men tijdens het transport van de machine moet
volgen.
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9.7.8

Hydraulisch schema translatie-contraplaat

Legende hydraulisch schema:

1

Snelkoppelingen

2

Cilinder

1
2
1
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9.7.9

Technische gegevens translatie-contraplaat

C

A

E

B

Model uitrusting

Machine

Draagvermogen

A

B

C

D

E

Gewicht

Diagram op
wielen

D

BCV8070

APOLLO
25.6

2500 kg
(5510 lb)

1170 mm
(46,06 in)

755 mm
(29,72 in)

1540 mm
(60,62 in)

120x45
mm
(4,72x1,77
in)

500 mm
(19,68 in)

320 kg
(705 lb)

AXB1377

BCV8077

APOLLO
25.6

2500 kg
(5510 lb)

1470 mm
(57,87 in)

755 mm
(29,72 in)

1540 mm
(60,62 in)

120x45
mm
(4,72x1,77
in)

500 mm
(19,68 in)

350 kg
(771 lb)

AXB1377
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10

PROCEDURES OM VEILIG TE WERKEN

10.1

Algemene waarschuwingen
Raadpleeg het hoofdstuk “Veiligheidsnormen” voor de veilige werkprocedures in de verschillende
werkomstandigheden.

- AANDACHT
De machine niet gebruiken wanneer men niet eerst alle delen van deze handleiding heeft gelezen en begrepen
en aan een geschikte opleidingscursus heeft deelgenomen.

- VERBOD
Gebruik de machine niet onder invloed van alcohol en drugs, of wanneer geneesmiddelen werden genomen
die slaperigheid veroorzaken of de reflexen verminderen.

- GEVAAR
Ga niet met de machine rijden als uw handen of schoenen nat zijn, of besmeurd met vet of vettige substanties.

- AANDACHT
Vooraleer de machine te gebruiken, moet men controleren of alle veiligheidsvoorzieningen werken. De
operator moet de status en de werking van de machine altijd onder controle hebben.
Gebruik de claxon of andere signaleringen om personen te waarschuwen vooraleer de machine te starten.
Controleer de controlesystemen onmiddellijk na de start, wanneer de motor warm staat en met regelmatige intervallen tijdens
het gebruik, zodat eventuele problemen snel gedetecteerd en opgelost kunnen worden.

- VERBOD
De motor niet starten en de hendels van de machine niet aanraken als in de cabine een gevaarlabel of bord
met onderhoud in uitvoering aanwezig is.

- VERBOD
Geen passagiers met de machine vervoeren, niet in de stuurcabine en ook niet op een ander deel van de
machine (met inbegrip van de personenkooi).

- VERBOD
Het is verboden om mobiele hydraulische delen van de machine te gebruiken om personen op te tillen,
behalve wanneer de kooi om personen te dragen wordt gebruikt met de betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen voor de operator die in de kooi zit.

- WAARSCHUWING
Ongeacht de ervaring van de operatoren, moet men eerst kennis nemen van de positie en de functie van
alle commando's en instrumenten en wat oefenen in een zone waar geen obstakels of personeel aanwezig is
vooraleer de echte werkzaamheden aan te vatten.

- AANDACHT
Zorg ervoor om alle beschreven veiligheidscontroles uit te voeren vooraleer het werk te hervatten.

- WAARSCHUWING
Tijdens de fasen van de werkzaamheden of het rijden moeten de lichtsignalen steeds in werking gesteld
worden zodat het personeel gewaarschuwd wordt dat de machine in beweging is.

- AANDACHT
Behoud altijd een veilige afstand die geschikt is voor de aard van de werkzaamheden en de personen of
voorwerpen die in de werkzone aanwezig zijn.
Kijk steeds in de rijrichting en bewaar altijd een goed overzicht van het te volgen parcours.
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- GEVAAR
Pas de rijsnelheid aan op basis van de vervoerde last en de aard van het terrein; behoud een lage snelheid om
het gevaar te verminderen dat het voertuig zou omkantelen of dat men de lading verliest.
Niet rijden met het rempedaal ingedrukt.

- GEVAAR
Gebruik de kracht van de impact van de machine niet om de werkzaamheden uit te voeren. Deze machines
werden niet ontworpen voor dit soort gebruik; het kan de machine doen omkantelen, bepaalde onderdelen
en uitrustingen kunnen beschadigd raken of breken, en bovendien kan de operator ernstige letsels oplopen.

- GEVAAR
Werk altijd met de motorkap gesloten.
Niet werken met delen van de bescherming van de machine weggenomen.

- AANDACHT
Wanneer men in een moeilijke zone aan het werk moet, dient men een persoon aan te stellen om seinen te
geven en om de werkzone te coördineren.
Controleer of al het personeel de bepalingen van de verantwoordelijke voor de signaleringen opvolgt.
Zorg ervoor om signaleringen te gebruiken die conform zijn met de wettelijke bepalingen van het land waar
de machine aan het werk is.
Raadpleeg het hoofdstyuk “Signaleringen met meerdere machines” voor meer informatie betreffende de
aanwezigheid van een persoon belast met het geven van signaleringen.

- GEVAAR
Let op wanneer op de rand van een bouwput, van een weg of op een snel verzakkende ondergrond wordt
gewerkt; blijf op een veilige afstand, de machine zou kunnen kantelen.
Zet een persoon op de begane grond in voor de signalering.
Vergeet niet dat die zones na zware regenval, het gebruik van springstoffen of na een aardbeving minder
stabiel zijn.

- GEVAAR
Wanneer bovenop of in gebouwen of andere structuren wordt gewerkt, moet de stabiliteit gecontroleerd
worden vooraleer de werkzaamheden aan te vatten. Er bestaat een risico dat het gebouw instort, wat ernstige
letsels en schade kan veroorzaken.

- GEVAAR
Werkzaamheden op hellingen kunnen zeer gevaarlijk zijn. De toestand van het terrein wijzigt ten gevolge
van weersomstandigheden (vb. regen, sneeuw, ijs). Let dus zeer goed op de toestand van het terrein waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd, en voer de handelingen zeer langzaam uit.

- AANDACHT
Verplaats de machine met lage snelheid op nat gras, natte bladeren en natte staalplaten. Ook in geval van een
lichte helling bestaat het risico dat de machine kan gaan schuiven of haar evenwicht kan verliezen, met gevaar
voor omkantelen.

- AANDACHT
De omstandigheden voor omkantelen van de machine kunnen variëren naargelang de kenmerken van het
terrein, de omgevingsomstandigheden en de aard van de werken.
Door alle veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding na te leven, worden de risico's in het merendeel van
de gebruiksomstandigheden die in deze handleiding staan vermeld zowel voor de machine als de operator
beperkt.
Het is verboden om de trekker te gebruiken wanneer er gevaar bestaat voor omkantelen dat niet in deze
handleiding wordt beschreven, gezien het hier een onvolledige opsomming betreft.
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10.2

Inspecties voor de opstart

10.2.1

Inspectie van de machine

Inspecteer de machine iedere dag of na elke shift zeer grondig door een aandachtige controle uit te voeren voordat een nieuwe
werkshift wordt begonnen.
Voer de volgende werkingscontroles uit:
t Eﬃciëntie van de parkeerrem
t Correct staat van integriteit van de banden
t Type band geschikt voor het type werkterrein
t Oliepeil motor (controleren en eventueel bijvullen)
t Peil hydraulische olie (controleren en eventueel bijvullen)
t Melding verstopping luchtﬁlter (controleren en eventueel reinigen)
t Staat en spanning van de banden (controleren).
t Brandstofpeil (controleren)
t Signalerings- en waarschuwingssystemen (controleren)
t Eﬃciëntie stuur
t Eﬃciëntie parkeerremmen
t Aanspannen van de bouten
t Verlichting
t Richtingaanwijzers
t Noodlichten
t Schakelaars
t Controlelampen
t Ruitenwissers
t Alarm achteruitversnelling
t Positie en staat van achteruitkijkspiegels

- GEVAAR
8BOOFFSNFOTUPSJOHFOWBTUTUFMUJOEFXFSLJOHWBOEFNBDIJOFPGXBOOFFSEFNBDIJOFOJFUCFBOUXPPSEUBBO
EFWPPS[JFOFWFJMJHIFJETOPSNFO NPFUNFOIFUHFCSVJLWBOIFUWPFSUVJHPONJEEFMMJKLPQTDIPSUFO


 /FFNDPOUBDUPQNFUFFOFSLFOEFXFSLQMBBUTWBODIECI S.R.L.JOEJFOFS[JDIQSPCMFNFOWPPSEPFO3BBEQMFFH
IFUIPPGETUVLi0OEFSIPVEwWPPSFWFOUVFMFHFXPOFPOEFSIPVETJOUFSWFOUJFT



 8BOOFFSEFNBDIJOFHFEVSFOEFFFOMBOHFQFSJPEFOJFUXPSEUHFCSVJLU NPFUNFOFFOOBVXLFVSJHFSDPOUSPMF
VJUWPFSFO%FIBOEFMJOHFOXPSEFOHFEFUBJMMFFSEUPFHFMJDIUJOIFUIPPGETUVLi%FNBDIJOFTUBMMFOw
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10.2.2

Inspectie van de werkzone

- Inspecteer de werkzone wanneer men op de rand van graafwerken of op onstabiel terrein moet werken: de machine zou
kunnen kantelen.
- Inspecteer de bodemstructuur en de toestand van het terrein van de werkzone vooraleer met de werken te beginnen.
- Houd de machine ver uit de buurt van de randen van graafwerken en van de randen van de weg.
- Wanneer men op hellingen of nabij de rand van een weg werkt, moet men iemand aanstellen voor de signaleringen.
- Wanneer men op bevroren terrein werkt, moet men zeer aandachtig zijn. Wanneer de temperatuur gaat stijgen, wordt de
steunbasis losser en wordt glibberig.
- Controleer of er eventueel bovengrondse elektrische lijnen of ondergrondse leidingen aanwezig zijn.
- Voer geen werkzaamheden uit op plaatsen waar gevaar op aardverschuivingen of het vallen van steenblokken bestaat.
- Tref de nodige voorzorgsmaatregelen zodat onbevoegden de werkzone niet kunnen betreden.
- Wanneer in ondiep water of op een zacht terrein wordt gewerkt, moeten de vorm en de condities van het bekken en de diepte
en de stroomsnelheid van het water gecontroleerd worden vooraleer de werkzaamheden aan te vatten.
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10.3

De machine starten en stoppen

10.3.1

Algemene waarschuwingen bij het starten van de machine
- AANDACHT
%FNBDIJOFOJFUHFCSVJLFOXBOOFFSNFOOJFUFFSTUBMMFEFMFOWBOEF[FIBOEMFJEJOHIFFGUHFMF[FOFOCFHSFQFO
FOBBOFFOHFTDIJLUFPQMFJEJOHTDVSTVTIFFGUEFFMHFOPNFO

- GEVAAR
7PPSEBUEFNPUPSXPSEUHFTUBSU NPFUHFDPOUSPMFFSEXPSEFOPGBMMFDPNNBOEPhT[JDIJOOFVUSBBMCFWJOEFO 
PGEFQBSLFFSSFNJOHFTDIBLFMEJT PGEFNPUPSLBQHFTMPUFOJT FOPGFS[JDIHFFOFOLFMFBOEFSFQFSTPPOJOEF
CVVSUWBOEFNBDIJOFCFWJOEU

- GEVAAR
%F NBDIJOF NBH FOLFM XPSEFO HFTUBSU FO FS NPHFO FOLFM IBOEFMJOHFO VJUHFWPFSE XPSEFO XBOOFFS EF
CFTUVVSEFS[JDIPQEFCFTUVVSEFSTQMBBUTCFWJOEU FOXBOOFFSEFWFJMJHIFJETHPSEFMWBTUHFNBBLUFODPSSFDU
HFSFHFMEJT

- GEVAAR
"MT EF NPUPS NFU FFO GPVUF QSPDFEVSF XPSEU HFTUBSU  LBO EF NBDIJOF JO CFXFHJOH LPNFO FO TDIBEF
WFSPPS[BLFO

- VERBOD
4UBSUEFNPUPSOPPJUEPPSFFOLPSUTMVJUJOHUFWFSPPS[BLFOUVTTFOEFFJOELMFNNFOWBOEFTUBSUNPUPS

- VERBOD
%FNPUPSOPPJUTUBSUFOEPPSEFNBDIJOFUFQSPCFSFOEVXFOPGUSFLLFO%JULBOFSOTUJHFMFUTFMTWPPSNFOTFO
FOHSPUFTDIBEFBBOEFNBDIJOFWFSPPS[BLFO

- GEVAAR
"MTNFOIVMQBDDVTHFCSVJLU NPFUNFOPQMFUUFOPNEBUIFUHBTWBOEF[FBDDVTLBOPOUQMPòFOFOFSOTUJHF
TDIBEFLBOWFSPPS[BLFO


 7PMHEFJOTUSVDUJFTWFSNFMEJOIFUIPPGETUVLi/PPEQSPDFEVSFTwPOEFSEFQBSBHSBBGi4UBSUFONFUIVMQBDDVhTw
PN UF TUBSUFO NFU IVMQBDDVhT 'PVUFO UJKEFOT EF VJUWPFSJOH WBO EF QSPDFEVSF LVOOFO FSOTUJHF TDIBEF BBO
EFFMFLUSJTDIFFMFLUSPOJTDIFJOTUBMMBUJF QMPUTFCFXFHJOHFOWBOEFNBDIJOF IFUPOUQMPòFOWBOEFBDDV FO
MFUTFMTBBOQFSTPOFOFOTDIBEFBBOWPPSXFSQFOWFSPPS[BLFO

- VERBOD
%FNPUPSOJFUTUBSUFOFOEFIFOEFMTWBOEFNBDIJOFOJFUBBOSBLFOBMTJOEFDBCJOFFFOHFWBBSMBCFMPGCPSE
NFUPOEFSIPVEJOVJUWPFSJOHBBOXF[JHJT
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10.3.2

De motor starten

Om de motor van de machine te starten, moet men de
volgende handelingen uitvoeren:
1.

Druk de schakelaar van de parkeerrem in.

2.

Zet de hendel voor selectie van de rijrichting in neutraal.

3.

Blijf op de stuurplaats neerzitten.

4.

Draai de startsleutel (Fig. 1-J0100) in wijzerzin tot aan
stand “1”.

0
1

2

Met de sleutel in deze stand:
- Brengt men stroom van het instrumentenpaneel voor
besturing naar het dashboard.
- Treedt een akoestisch signaal in werking dat de sleutel is
ingeschakeld. Dit akoestisch geluidssignaal dient ook om
eventuele personen in de buurt te waarschuwen dat de
machine in werking wordt gesteld.

3
1-J0100

- Er wordt een check-up van het instrumentenpaneel
uitgevoerd met inschakeling van alle lampjes gedurende
ongeveer 5 seconden. Op het einde van de check-up
mogen enkel nog de volgende lampjes aan blijven:
t Controlelamp druk motorolie
t Controlelamp accu opgeladen
t Controlelamp algemeen alarm
t Onderbroken geluidssignaal
t Andere lampjes met betrekking tot geactiveerde
functies (vb: Parkeerrem, ingeschakelde versnellingen,
enz...)

- VERBOD
"MT DPOUSPMFMBNQFO EJF TUPSJOHFO NFMEFO
CMJKWFO PQMJDIUFO PG BMT ÏÏO WBO EF WPSJHF
PNTUBOEJHIFEFO [JDI OJFU WPPSEPFU  NBH EF
NPUPS /*&5 XPSEFO HFTUBSU  NBBS NPFU NFO
IFU IPPGETUVL i0OEFSIPVEw SBBEQMFHFO PG
[JDI XFOEFO UPU IFU BTTJTUFOUJFDFOUSVN WBO
%JFDJ
5.

Draai de startsleutel (Fig. 1-J0100) tot aan stand “3” om
de motor te doen starten. Het starten niet langer dan 5
seconden laten aanhouden.

6.

Wanneer de motor gestart is, moet men de sleutel
loslaten. Als de motor gestart is, moeten de
controlelampjes met betrekking tot de druk van de
motorolie en het opladen van de accu uitgaan.

Als de motor niet binnen 5 seconden start, moet men
met regelmatige tussenpozen van 15 seconden opnieuw
proberen, dit om de startmotor niet te overbelasten.


 3BBEQMFFH IFU IPPGETUVL i0OEFSIPVEw WBO
EF[F IBOEMFJEJOH XBOOFFS IFU OJFU NPHFMJKL
JTPNEFNPUPSUFTUBSUFO PGXFOEUVUPUIFU
BTTJTUFOUJFDFOUSVNWBO%*&$*
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- WAARSCHUWING
"MTEFNPUPSHFTUBSUJT XPSEUEFQBSLFFSSFNNFUBVUPNBUJTDIFJOTDIBLFMJOHVJUHFTDIBLFME$POUSPMFFSTUFFET
WPPSEBUEFNPUPSXPSEUHFTUBSUPGEFQBSLFFSSFNXFSEJOHFTDIBLFMENFUCFIVMQWBOEFEBBSWPPSCFTUFNEF
LOPQ

10.3.3

Opwarmingsperiode na de inschakeling

Tijdens de eerste minuten van gebruik moet een trage rijsnelheid aangehouden worden, zodat de motor en de hydraulische olie
kunnen opwarmen.

- GEVAAR
%FNPUPSPQFFOIPPHUPFSFOUBMCSFOHFOWPPSEBUEFPMJFEFJEFBMFUFNQFSBUVVSFOESVLCFSFJLU LBOEFNPUPS
FOEFIZESBVMJTDIFJOTUBMMBUJFFSOTUJHCFTDIBEJHFO

- WAARSCHUWING
8BOOFFSEFCVJUFOUFNQFSBUVSFONFFSCFQBBMEJOEFCVVSUWBO¡$LPNFO NPFUNFOEFNPUPSHFEVSFOEF
POHFWFFSNJOVUFOPQ31.MBUFOESBBJFO[PEBUEFPMJFWBOEFNPUPSPQXFSLUFNQFSBUVVSLBO
LPNFO

10.3.4

Opstart bij lage omgevingstemperaturen

Bij lage omgevingstemperaturen en wanneer de motor koud is, moet men de volgende waarschuwingen in acht nemen vooraleer
te starten:
- Om te vermijden dat de accu plat gaat, mag men niet langer dan 15 seconden proberen te starten, maar als de motor neigt om
niet te starten, mag men de poging tot 30 seconden verlengen.
- Wacht minstens een minuut vooraleer opnieuw te proberen om te starten.
- Het is aanbevolen om niet meer dan zes startpogingen te ondernemen, om de accu niet teveel te belasten.

- WAARSCHUWING
#JKPNHFWJOHTUFNQFSBUVSFOPOEFS¡$ JTIFUBBOCFWPMFOPNBOUJWSJFTEJFTFMUFHFCSVJLFOEJFFFOPQUJNBMF
UPFWPFS OBBS EF NPUPS WFS[FLFSU [POEFS IFU SFOEFNFOU F WFSNJOEFSFO  PPL CJK PNHFWJOHTUFNQFSBUVSFO
POEFS¡$

10.3.5

Oorzaken van niet starten

Wanneer de motor niet aangaat, moet men controleren of:
t De schakelaar van de parkeerrem is ingedrukt
t De hendel van de versnellingsschakeling in neutraal staat
t De noodstopknoppen op de zijkanten van de machine niet ingedrukt zijn
Controleer alle voorgaande voorwaarden, verwijder de oorzaak waarom niet gestart kan worden en probeer de startprocedure
opnieuw.


 /FFNDPOUBDUPQNFUIFUBTTJTUFOUJFDFOUSVNWBODIECIXBOOFFSIFUQSPCMFFNOJFUWFSEXJKOU

10.3.6

De machine uitschakelen

Vooraleer de motor van de machine uit te zetten, is het volgende aangeraden:
1.

Zet alle bedieningshendels terug in rustpositie

2.

Breng de motor gedurende minstens 3 minuten op laag regime

3.

Zet de startsleutel op “”.
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10.4

Rijden op de weg

10.4.1

Waarschuwingen voor het rijden op de weg
- AANDACHT
8BOOFFSNFOPQEFPQFOCBSFXFHXJMSJKEFO NPFUFOEFXFUHFWJOHFOFOEFOPSNFOWBOIFUMBOEWBOHFCSVJL
XPSEFOOBHFMFFGE

De verplichtingen betreﬀende het rijden op de openbare weg worden aangeduid op het kentekenbewijs.
Dimlichten ingeschakeld, ook overdag en op wegen waar de systemen voor visuele signalering en verlichting niet verplicht
moeten gebruikt worden.
Controleer of de lichten, de richtingaanwijzers en de ruitenwissers rein zijn en correct werken.

- AANDACHT
$POUSPMFFSPGEFBDIUFSVJULJKLTQJFHFMTDPSSFDUHFQMBBUTU[JKO
7PPSXFSQFOEJFNFOWJBEFBDIUFSVJULJKLTQJFHFMXBBSOFFNU [JKOEJDIUFSCJKEBO[FMJKLFO
Wanneer op de weg en/of op een helling wordt gereden, moet men zeer goed letten op het toerental van de motor. Een hoog
toerental kan leiden tot mechanische schade. Hou het toerental en de snelheid van de motor steeds onder controle.
Let vooral op voor lastbanken, ingravingen, steigers en terreinen die recent gegraven of gevuld werden.

10.4.2

Instructies voor het rijden op de weg

- Nivelleer de machine zodat de assen van de wielen uitgelijnd zijn met het chassis van de machine (indien aanwezig).
- Controleer of alle stabilisatoren perfect ingetrokken en opgetild zijn (indien aanwezig).
- Sluit de telescooparm volledig.
- Breng de telescopische arm volledig naar beneden en til de arm daarna lichtjes op tot circa 30 cm boven de grond.
- Controleer of de lichten correct werken vooraleer zich op de openbare weg te begeven. Controleer of het zwaailicht voor de
melding van een traag voertuig geïnstalleerd is en werkt; laat het zwaailicht altijd aan, zowel overdag als 's nachts.
- Voer de uitlijning van de wielen uit, zodat die perfect uitgelijnd zijn ten opzichte van het chassis van de machine.
- )FU JT WFSQMJDIU om de besturing te voorzien zoals wordt aangeduid op het kentekenbewijs en om de selectiehendel te
blokkeren met het daarvoor bestemde mechanisme.
- Controleer of er voldoende brandstof aanwezig is.
- Monteer alle accessoires die voorzien zijn voor het rijden op de openbare weg, afhankelijk van het land waar de machine wordt
gebruikt.
- Installeer een paneel voor signalering van een uitstekende last op de kop van de arm vooraleer zich op de openbare weg te
begeven.
- Controleer steeds de weg die moet afgelegd worden, en hou rekening met eventuele hangende structuren (bijv. bruggen,
tunnels, enz.) die schade aan de machine zouden kunnen berokkenen.
- In sommige landen is het verplicht om over een wig te beschikken die onder de wielen moet geplaatst worden wanneer de
machine stilstaat.
- Controleer of de machine conform de plaatselijke wetgeving is, en of de plaat aanwezig is wanneer op openbare wegen wordt
gereden, zowel overdag als 's nachts.

- AANDACHT
)FUSJKEFOPQEFPQFOCBSFXFHJTOJFUUPFHTUBBOXBOOFFSFSHFSFFETDIBQQFOPQEFWPSLQMBBU[JKOHFNPOUFFSE 
CFIBMWFJOEJFOUPFHFMBUFOEPPSEFXFUHFWFOEFJOTUBOUJFWBOIFUMBOEXBBSEFNBDIJOFXPSEUHFCSVJLU

- VERBOD
)FUJTWFSCPEFOPNNFUEFNBDIJOFNFUMBTUPQPQFOCBSFXFHFOUFSJKEFO
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10.5

Tijdelijke stilstand

- Laat het gaspedaal geleidelijk aan los.
- Stop de machine op een vlakke ondergrond.
- Schakel de parkeerrem in.
- Zet de hendel voor selectie van de rijrichting op de stand “/”.
- Tijdens de inrijperiode (50 u) mag de dieselmotor niet te lang op het minimumtoerental gehouden worden.

- AANDACHT
"MTEFCFTUVVSEFSEFTUVVSQMBBUTWFSMBBU NPFUFOEFIBOEFMJOHFOXPSEFOVJUHFWPFSEEJFBBOHFHFWFOTUBBOJO
EFQBSBHSBBG%FNBDIJOFQBSLFSFO

- VERBOD
7FSMBBUEFNBDIJOFOPPJUUFSXJKMEFNPUPSESBBJUPGNFUEFTUBSUTMFVUFMPQEFNBDIJOF

- VERBOD
%FNBDIJOFOJFUTUPQQFOFOPQFFOIFMMJOHWBONFFSEBOHFQBSLFFSEMBUFOTUBBO PPLOJFUXBOOFFSEF
QBSLFFSSFNJOHFTDIBLFMEJT
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10.6

De machine parkeren
- VERBOD
-BBU EF NBDIJOF JO HFFO HFWBM HFQBSLFFSE
NFUPQHFUJMEFMBTU

- Parkeer de machine steeds op een vlak, hard en
genivelleerd terrein, waar geen gevaar op het vallen van
steenblokken, op aardverschuivingen of overstromingen
bestaat.
- Plaats de stabilisatoren op het terrein (waar aanwezig).
- Trek de arm helemaal in en breng hem naar beneden tot
op de grond.
- Schakel de parkeerrem in.
- Zet de hendel voor selectie van de rijrichting op de stand
“/”.
- Laat de motor ongeveer 60 seconden aan het minimum
toerental draaien voordat hij wordt uitgeschakeld, zodat
de motor kan afkoelen.
- Breng de startsleutel naar de stand om de motor stil te
leggen.
- Haal de sleutel uit de startschakelaar.
- Blokkeer de hydraulische bedieningen met de daarvoor
bestemde systemen (indien aanwezig).
- Sluit de ramen en blokkeer ze met de daarvoor bestemde
handgrepen.
- Sluit de deur van de cabine met de sleutel.
- Plaats wiggen onder de wielen.
- Controleer of de machine geparkeerd is zodat ze geen
hindernis vormt voor het verkeer en op minstens 5 meter
afstand van spoorwegen staat.

- VERBOD
%F NBDIJOF OJFU TUPQQFO FO PQ FFO IFMMJOH
WBO NFFS EBO  HFQBSLFFSE MBUFO TUBBO 
PPLOJFUXBOOFFSEFQBSLFFSSFNJOHFTDIBLFME
JT
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10.7

Algemene waarschuwingen voor de verplaatsing van de lading
Raadpleeg het hoofdstuk “Veiligheidsnormen” voor de veilige werkprocedures in de verschillende
werkomstandigheden.

Respecteer steeds de veiligheidsregels, en vervoer de ladingen altijd evenwichtig en correct geplaatst zodat elk risico op
omkantelen wordt vermeden.

- AANDACHT
Tijdens het gebruik van de machine moet men zich strikt houden aan de respectievelijke diagrammen met het
draagvermogen van de machine met de uitrusting die op dat moment is gemonteerd.

- VERBOD
Het is absoluut verboden te werken als men niet in het bezit is van de respectievelijke diagrammen met
betrekking tot de uitrusting en tot de machine.

- VERBOD
Probeer geen werkzaamheden uit te voeren die boven de capaciteit van de gemonteerde uitrusting of van de
machine gaan qua belasting.

- VERBOD
De structuur en stabiliteit van de machine op geen enkele manier veranderen door contragewichten of eender
welk ander hulpmiddel te gebruiken.

- AANDACHT
Controleer altijd of de palletten, de dozen en andere steunen voor de lading in goede staat zijn en geschikt
voor de te dragen belasting; vaak is het plots in elkaar stuiken van een stapel materiaal te wijzen aan een
defecte pallet.

- VERBOD
De lading niet verplaatsen met de arm opgetild of uitgeschoven.
- De bediening van het voertuig met opgetilde arm wordt enkel toegelaten in uitzonderlijke gevallen; handel zeer voorzichtig,
matig de snelheid en rem zacht. Controleer of de zichtbaarheid altijd voldoende is; een persoon op de begane grond kan
eventueel de handelingen bijstaan.
- Tijdens het verplaatsen moet de snelheid zoveel mogelijk worden beperkt en moet men zacht afremmen.

- VERBOD
Manoeuvreer de lading niet wanneer de machine in beweging is.

- WAARSCHUWING
Vermijd om over onstabiele voorwerpen te passeren. Neem gevaarlijke of onstabiele voorwerpen weg in plaats
van erover of errond te passeren. Vermijd ook putten of oneffenheden, die kunnen de last doen opwippen.
Voordat een bocht wordt genomen, moet men de snelheid minderen en moet de last worden gecontroleerd.
- Draai niet bruusk aan het stuur wanneer sneller wordt gereden.
- Denk eraan dat de hydraulische stuurinrichting zeer gevoelig is voor bewegingen; stuur dus geleidelijk aan en nooit met
schokken.
- Vertraag vooraleer een bocht te nemen.
- Let goed op de ruimte langszij, vooral wanneer brede lasten worden vervoerd. Probeer indien mogelijk in het midden te
passeren, om zo gereedschappen of personeel te vermijden die de weg kunnen belemmeren.
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- AANDACHT
Verplaats de ladingen zeer aandachtig, aan
beperkte snelheid en zonder schokken of
stoten, vooral wanneer ze op grote hoogtes
worden vervoerd.
- Zorg steeds voor een uitstekende zichtbaarheid
van de werkzone, zowel rechtstreeks als via de
achteruitkijkspiegels, om te controleren of er eventueel
personen, dieren, obstakels, putten, variaties van de
helling, enz. aanwezig zijn.
- Bij regen, mist, sneeuw of andere omstandigheden met
beperkt zicht moet men de werksnelheid van de machine
verminderen.
- Als de zichtbaarheid beperkt is aan de rechterzijde tijdens
de inwerkingstelling van de arm, moet men voordat de last
wordt opgetild controleren of de werkzone vrij is, let op
voor eventuele obstakels en controleer de oneﬀenheden
van het terrein.
- Zorg steeds voor een goede zichtbaarheid
(schoongemaakte ruiten en spiegels, controleer of de
lichten rein zijn en werken, enz.).
- Behoud in elk geval de controle over de machine en de
respectievelijke snelheid. De rijsnelheid van de machine
met lading mag in geen geval meer dan 10 km/u
bedragen. Wanneer de lading meer dan 50% van de
maximum toegelaten belasting overschrijdt, moet de
snelheid van de machine worden verminderd tot 5 km/u.
- Rij niet te lang in de achteruitversnelling.
- Rem geleidelijk, vermijd bruusk remmen.
- Behoud altijd een veilige afstand tot andere voertuigen,
zodat er in alle omstandigheden voldoende remafstand is.

- AANDACHT
Voordat een last wordt opgetild, moet het
gewicht en het zwaartepunt ervan verplicht
gekend zijn.
- Vervoer de ladingen zo dicht mogelijk bij de grond. Houd
de lading laag, op 300 mm hoogte boven de grond. De
opgetilde lading nooit meer dan nodig verplaatsen.
- De lastdiagrammen zijn geldig voor het zwaartepunt van
standaard ladingen. Raadpleeg uw concessiehouder voor
bijzondere ladingen.
- Let zeer goed op tijdens het vervoer van lasten met
variabel zwaartepunt (bijv. vloeistoﬀen). Handel zeer
voorzichtig zodat deze variaties tot een minimum worden
beperkt: er bestaat gevaar dat de machine omkantelt.
- Controleer altijd of de verplaatste lading goed in evenwicht
is en niet op de grond kan vallen. Verlies van de lading
of een deel van de lading kan gevaar veroorzaken voor
schade aan voorwerpen of letsels aan personen.
- Wees zeer aandachtig voor voorwerpen die kunnen vallen.
Controleer of er geen instabiele voorwerpen zijn aan de
bovenkant van de lading.
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- VERBOD
Nooit een lading optillen wanneer de machine op een hellend oppervlak staat. Wanneer men zich op een
hellend oppervlak bevindt, moet men letten op de condities van dit oppervlak. Wanneer men met de machine
op een hellend oppervlak aan het werk is met de lading in de hoogte, volstaat een kleine schok of een put om
de machine te doen omkantelen.

- VERBOD
De ladingen nooit optillen of naar beneden brengen wanneer de machine in beweging is.
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10.8

Veilig rijden
- AANDACHT
De volgende handelingen moeten als
standaard worden beschouwd voor ieder type
geïnstalleerde uitrusting; raadpleeg echter
altijd eventuele waarschuwingen die in de
handleiding van de uitrusting staan vermeld.

- AANDACHT
Bij beperkte zichtbaarheid moet een persoon
op de begane grond voor de signaleringen
instaan.

10.8.1

Rijden op een hellend terrein

1-J0200

Wanneer op hellende terreinen wordt gewerkt, kan de
machine kantelen of wegschuiven. Rij en rem zachtjes en
neem de nodige voorzorgen in acht.
Voer steeds een rechtlijnige verplaatsing uit om op of van
een helling te rijden. Dwars een helling oversteken of erlangs
rijden is uiterst gevaarlijk (Fig. 1-J0200).
Gebruik steeds de parkeerrem om een lading op een helling
op te tillen of op de grond te plaatsen.

- AANDACHT
Vooraleer de arm op hellende terreinen
te gebruiken, moet men controleren of de
machine waterpas staat.

- GEVAAR
De arm niet gebruiken als de machine meer
dan 2° overhelt.

- VERBOD
De machine niet stoppen en op een helling
van meer dan 15% geparkeerd laten staan,
ook niet wanneer de parkeerrem ingeschakeld
is.
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10.8.2

Vol geladen omhoog rijden

Wanneer men omhoog moet rijden terwijl de machine
geladen is, moet men manoeuvreren met de lading steeds
naar de helling omhoog gericht (Fig. 2-J0200).

10.8.3

Leeg omhoog rijden

Wanneer men omhoog moet rijden terwijl de machine
evenwel niet geladen is, moet men manoeuvreren met de
machine steeds naar de helling omlaag gericht (Fig. 3-J0200).

10.8.4

2-J0200

3-J0200

4-J0200

5-J0200

Vol geladen naar beneden rijden

Wanneer men naar beneden moet rijden terwijl de machine
geladen is, moet men manoeuvreren met de machine steeds
naar de helling omhoog gericht (Fig. 4-J0200).

10.8.5

Leeg naar beneden rijden

Wanneer men naar beneden moet rijden terwijl de machine
evenwel niet geladen is, moet men manoeuvreren met de
machine steeds naar de helling omlaag gericht (Fig. 5-J0200).
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10.9

Gebruik van kabels, kettingen
en draagtuigen
- VERBOD
Het is absoluut verboden om ladingen op
te tillen of te verplaatsen door kabels of
kettingen alleen vast te maken aan de plaat
gereedschapsdrager van de machine, aan
vorken of aan een ander gereedschap dat
hiervoor niet is ontworpen.
Er zijn diverse gereedschappen beschikbaar
die speciaal dienen om te heffen, voorzien
van geschikte haken om te worden gebruikt
met kabels, kettingen en hijsstroppen. Neem
contact op met uw DIECI verdeler voor meer
informatie.

205

10.10

Veilige werkprocedures voor vorken

10.10.1

Algemene waarschuwingen omtrent het gebruik van vorken

- Plaats de vorken steeds helemaal onder de last en plaats de last zelf in transportpositie (vorken op 300 mm van de grond en
naar achter geheld, arm compleet ingetrokken).

- VERBOD
Til geen lasten op die slechts met één vork of met een plaat vastgesnoerd zijn.

- VERBOD
Het is absoluut verboden om de vorken met haken, stroppen of andere materialen voor het verplaatsen van
opgehangen lasten te gebruiken. Gebruik geschikte accessoires (haak, lier, mast)
- De diagrammen met de lasten gelden voor zwaartepunten op 500 mm van de steun van de vorken. Voor zwaartepunten op
grotere afstand moet u uw dealer contacteren.
- Let op voor het risico op verplettering van de ledematen tijdens de handmatige regeling van de vorken.
- Het is absoluut verboden de lengte of breedte van de vorken te vergroten met verlengstukken die niet rechtstreeks door de
fabrikant zijn geleverd. In dit geval is DIECI van alle aansprakelijkheid ontheven wat betreft hun gebruik.
- Het is absoluut verboden om de vorken te overbelasten of om ze dwars te belasten.
- Plaats de vorken op hun maximale mogelijke breedte. Vooraleer een last op te tillen, moet men controleren of de breedte van
de vorken overeenkomt met die van de pallet en of de vorken het gewicht van de lading op de pallet kunnen dragen. Vorken
die goed uit elkaar staan, kunnen een stabiele last ondersteunen.
- Plaats de lasten gelijkmatig op de vorken om een stabiel evenwicht te verkrijgen. Wanneer men brede lasten moet optillen, of
lasten die niet gecentreerd zijn en die niet gecentreerd kunnen worden, moet men de machine voorzichtig manoeuvreren om
te vermijden dat die omkantelt. Wees voorzichtig wanneer u zeer lange staven moet optillen.
- De last niet optillen met de punt van de vorken naar beneden gericht. De vorken moeten altijd in verticale stand of liever
naar boven gericht zijn; op die manier kan de last op de plaat van de vorken rusten. Een opgetilde last mag enkel naar voren
overhellen als die op een stapel of rechtstreeks op een losoppervlak moet worden neergezet.
- De machine niet gebruiken met de vorken gemonteerd voor het transport of de verplaatsing van personen. Gebruik geschikte
accessoires.
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10.10.2

Transportpositie van de last met vorken

Om een last op correcte wijze met de vorken te vervoeren:
t Trek de arm volledig in
t Breng de arm volledig naar beneden tot de vorken op
circa 300 mm van de grond zijn
t Laat de punt van de vorken naar boven wijzen

10.10.3

Een last van de grond opnemen

1.

Rijd de machine langzaam dichter bij de last die moet
worden opgetild, met compleet ingetrokken arm en de
vorken in horizontale positie ter hoogte van de zitting
van het optillen. Hou de vorken net voldoende opgetild
zodat contact met het terrein wordt vermeden.

2.

Breng de vorken onder de op te tillen last tot tegen de
vorkplaat voor gereedschappen.

3.

Schakel de parkeerrem in en plaats de versnelling in vrij.

4.

Til de last lichtjes op en hel de vorkplaat achteruit in de
positie voor het transport.

- AANDACHT
Respecteer steeds het zwaartepunt van de
last, hel de vorken net voldoende om de
stabiliteit te garanderen en zorg ervoor de last
niet te verliezen tijdens het remmen.

- GEVAAR
Nooit een last vervoeren met de arm opgetild
en/of uitgeschoven.
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10.10.4

Het opnemen van een last in de hoogte

1.

Controleer of de vorken makkelijk onder de last
passeren.

2.

Rijd de machine traag en voorzichtigtot bij de last,
ga loodrecht ervoor staan met de vorken horizontaal
geplaatst.

3.

Hou steeds de noodzakelijke afstand om de vorken
onder de last te plaatsen, tussen de stapel en de
machine.

4.

Strek de arm zo weinig mogelijk uit.

5.

Plaats de vorken onder de op te tillen last tot tegen
de vorkplaat, schakel de parkeerrem in en plaats de
versnelling in vrij.

6.

Til de last langzaam op en hel de vorkplaat achteruit in
de positie voor het transport.

7.

Breng de last indien mogelijk omlaag zonder de
machine te verplaatsen.

8.

Til de arm op om de last te verwijderen, daarna de arm
intrekken en naar beneden brengen om de last in de
transportpositie te brengen.

9.

Als dit niet mogelijk is, moet de machine zeer traag en
voorzichtig achteruit worden bewogen. Nadat de last
voldoende verwijderd is, moet de arm ingetrokken en
omlaag geplaatst worden om de last in transportpositie
te brengen.

- AANDACHT
Respecteer steeds het zwaartepunt van de
last, hel de vorken net voldoende om de
stabiliteit te garanderen en zorg ervoor de last
niet te verliezen tijdens het remmen.

- VERBOD
HET IS absoluut verboden om een last te
nemen wanneer de machine niet genivelleerd
is.

- GEVAAR
Nooit een last vervoeren met de arm opgetild
en/of uitgeschoven.
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10.10.5

Een last in de hoogte plaatsen

1.

Plaats de last in de transportpositie vóór de stapel.

2.

Til de arm op en trek hem uit om de last in de
transportpositie te brengen. Laat de machine indien
nodig zeer langzaam en voorzichtig tot bij de stapel
vooruit komen.

3.

Schakel de parkeerrem in en plaats de versnelling in vrij.

4.

Plaats de last horizontaal en plaats ze op de stapel,
breng de arm omlaag en trek hem in om de last correct
te positioneren.

5.

Bevrijd de vorken door afwisselend de arm in te trekken
en hem omhoog te brengen; verplaats indien mogelijk
de machine zeer langzaam en voorzichtig achteruit.

- AANDACHT
Respecteer steeds het zwaartepunt van de
last, hel de vorken net voldoende om de
stabiliteit te garanderen en zorg ervoor de last
niet te verliezen tijdens het remmen.

- VERBOD
HET IS absoluut verboden om een last te
nemen wanneer de machine niet genivelleerd
is.

- GEVAAR
Nooit een last vervoeren met de arm opgetild
en/of uitgeschoven.
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10.10.6

Een last met ronde vorm opnemen

1.

Hel de vorken over naar voren en schuif de telescopische
arm uit, tegelijk met de vorken die onder de last worden
gebracht.

2.

draai de vorkplaat naar achteren om de last te laten
glijden. Zet de last indien nodig vast met wiggen.

- AANDACHT
Respecteer steeds het zwaartepunt van de
last, hel de vorken net voldoende om de
stabiliteit te garanderen en zorg ervoor de last
niet te verliezen tijdens het remmen.

- GEVAAR
Nooit een last vervoeren met de arm opgetild
en/of uitgeschoven.
Er bestaan verscheidene accessoires zoals
grijpers om het werken met ronde voorwerpen
te vergemakkelijken; wendt u tot uw Dieci
concessiehouder.
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11

NOODPROCEDURES

11.1

Waarschuwingen in geval de machine omkantelt

- De veiligheidsgordel is uw beste beschermingsgarantie wanneer de machine zijwaarts of voorwaarts omkantelt;
- Blijf aan boord, probeer niet om uit de stuurplaats te springen;
- Grijp het stuur met beide handen vast;
- Druk uw voeten hard tegen de vloer, houd ze binnen in de stuurplaats;
- Buig uw lichaam in de tegengestelde richting als de richting waarin de machine valt;
- Let op dat u uw hoofd niet stoot, kom met uw hoofd zo dicht mogelijk bij het stuur.
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11.2

Start met hulpaccu’s
- AANDACHT
De start met hulpaccu’s is een handeling waarvoor twee personen nodig zijn, die gepast opgeleid en
gekwalificeerd moeten zijn.

Als er een fout wordt begaan tijdens de werkzaamheden, kunnen ernstige schade aan de machine en aan voorwerpen en letsels
aan personen veroorzaakt worden.
- Wanneer de motor gestart wordt met behulp van een andere machine, moeten de accumulatoren in parallel verbonden zijn.
Wanneer men de kabels loskoppelt, moet contact tussen de positieve “+” en de negatieve “-” kabel worden vermeden.
- Draag steeds de nodige persoonljike beschermingsmiddelen vooraleer werkzaamheden uit te voeren.
- Vermijd contact met de te starten machine en de machine die stroom moet leveren, zodat vonken en bijgevolg ontploﬃng van
waterstof geproduceerd door de accumulatoren wordt vermeden. Een ontploﬃng van de accumulator veroorzaakt ernstige
schade en letsels.
- Zorg ervoor de startkabels niet om te wisselen, sluit eerst de massakabel (-) en daarna pas de positieve kabel (+) aan.
- Wees zeer voorzichtig wanneer de startkabel worden verwijderd; de kabels die losgekoppeld werden van de accumulator
mogen de andere delen van de machine niet raken om ontploﬃng van waterstof te vermijden.

- AANDACHT
De kabels en knijpers moeten in verhouding zijn tot de over te brengen stroomlading. De accumulator
die gebruikt wordt voor de opstart moet over een capaciteit beschikken die minstens die van de
standaardaccumulator is.

- AANDACHT
Controleer of de kabels en knijpers niet roestig of beschadigd zijn. Controleer of de tangen goed op de de
klemmen vastzitten.

- AANDACHT
Let zeer goed op tijdens de verschillende handelingen: rechtstreeks of onrechtstreeks contact met delen
onder spanning kan letsels en in sommige gevallen zelfs de dood veroorzaken.

- AANDACHT
Wanneer de motor wordt gestart, moet de operator zich op de bestuurdersplaats bevinden om de machine
onder controle te houden.

- WAARSCHUWING
Deze handelingen moeten uitgevoerd worden door bevoegd en opgeleid personeel.
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11.2.1

Aansluiting van de kabels en start van de
motor

1.

Controleer of de startsleutel zich op “O” bevindt.

2.

Verbind de positieve “+” polen van de twee accu’s
onderling met elkaar.

3.

Sluit de kabel van de negatieve klem “-” van de acculader
aan op de massablok van de te starten machine.

4.

Als men een acculader gebruikt die op een correct
werkende machine is geïnstalleerd, moet men de
motor starten en de motor op een hoog toerental
brengen.

5.

Start de motor van de defecte machine.

11.2.2

Verwijdering van de kabels

Wanneer de motor gestart is, moet men de kabels verwijderen
in de omgekeerde volgorde van de aansluiting.
1.

Koppel de negatieve kabel “-“ los van de massablok van
de gestarte motor en daarna van de acculader.

2.

Koppel de positieve kabel “+” eerst los van de accu die
gebruikt werd voor het opstarten, en daarna van de
lege accu.
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11.3

De machine slepen
- AANDACHT
Het slepen van de machine is een delicaat manoeuvre waarbij de bediener grote risico's kan lopen. De garantie
van de fabrikant is niet van toepassing bij problemen of ongevallen die zich tijdens het slepen voordoen. Voer
reparaties indien mogelijk ter plekke uit.

- WAARSCHUWING
Het is aanbevolen om sleepwerkzaamheden door gespecialiseerd personeel te laten uitvoeren.

- VERBOD
Het is absoluut verboden:
- De machine nooit proberen te starten door deze te slepen of te duwen.
- De machine op de openbare weg en over lange trajecten slepen, indien mogelijk het gele knipperlicht en de noodlichten
ingeschakeld laten.
- De machine op een helling slepen.
- Tussen de sleepmachine en de gesleepte machine gaan staan.

- AANDACHT
Als de motor uit staat, werken de servocommando's van het stuur en de rem niet. Als het niet mogelijk zou zijn
om de motor ingeschakeld te houden, moet tijdens het slepen van de machine rekening gehouden worden
met het feit dat de krachtinspanning die moet gebruikt worden om het stuur te bewegen veel groter zal zijn
dan normaal.

- AANDACHT
De machine mag enkel in noodgevallen gesleept worden, aan een maximumsnelheid van 4 km/u (2,5 mph) en
over korte trajecten van maximum 500 m (1640 ft).
Contacteer het assistentiecentrum van DIECI om de machine over grotere afstanden te slepen.

- AANDACHT
De machine moet verplicht gesleept worden met behulp van een vaste sleepstang. De sleepstang moet
bestand zijn tegen een sleepbelasting van 10 t (22.040 lb). Verbind de sleepstang tussen het sleepvoertuig en
het defecte voertuig op de voorziene punten om te slepen.
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11.3.1

De machine slepen met de motor aan

Wanneer het nodig is om de machine te slepen met de motor
in werking (bijvoorbeeld bij defect aan de overbrenging),
moet men de volgende handelingen uitvoeren:
- Verbind de sleepstang tussen het sleepvoertuig en het
defecte voertuig op de voorziene punten om te slepen
(Fig. 1-K0100).
- Zet de hendel voor selectie van de versnellingen in de
stand “N”.
- Deactiveer de overbrenging via de by-pass kraan die zich
in het chassis bevindt aan de achterkant links “2” (Fig.
3-K0100).
- Zet de schakelaar van de parkeerrem uit.
- Blijf tijdens het slepen op de stuurplaats neerzitten om
te vermijden dat de parkeerrem automatisch wordt
ingeschakeld.

1-K0100

Volg de handelingen beschreven in het
hoofdstuk “Manueel de overbrenging
deactiveren”.

11.3.2

De machine slepen met defecte motor

Wanneer het nodig is om de machine te slepen met defecte
motor, moet men de volgende handelingen uitvoeren:
- Verbind de sleepstang tussen het sleepvoertuig en het
defecte voertuig op de voorziene punten om te slepen
(Fig. 1-K0100).

1

- Deactiveer manueel de parkeerrem op de vooras van de
machine “1” (Fig. 2-K0100).
- Deactiveer de overbrenging door rechtstreeks de
schakeling en de by-pass kraan in het chassis aan de
voorkant links “2” te bedienen (Fig. 3-K0100).

2-K0100

- GEVAAR
Wanneer de motor uit staat, zijn de tractie
en de parkeerrem toch actief. Het slepen van
de machine met de tractie en de parkeerrem
actief kan ernstige schade aan de machine
berokkenen en gevaarlijke situaties tijdens
het slepen creëren.

2

Volg de handelingen beschreven in het
hoofdstuk “De externe parkeerrem manueel
deactiveren” en “De tractie manueel
deactiveren”.

3-K0100
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11.4

De parkeerrem manueel
deactiveren

Om de machine te kunnen slepen, moet men de parkeerrem
rechtstreeks op de voorbrug uitschakelen:
1.

Plaats de wiggen voor de veiligheid onder de wielen,
om onverwachte bewegingen van de machine te
vermijden.

2.

Schroef de beschermcarter van de singel “1” (Fig.
1-K0101) los indien aanwezig.

3.

Los de bouten aan beide zijden “A” en “B” (Fig. 2-K0101)
van de centrale romp van de voorbrug, met een sleutel
van 24.

4.

Los de bouten zoveel als nodig is om de “U”-vormige
vulstukken (Fig. 3-K0101 en Fig. 4-K0101) te kunnen
wegnemen.

5.

Schroef de voordien geloste bouten helemaal aan.

1

1-K0101

2

In deze omstandigheden kan de machine gesleept worden.
Om de rem weer in de operationele condities te stellen,
moeten de aanvankelijke condities hersteld worden.

1

- VERBOD
Gebruik de machine nooit met de negatieve
parkeerrem losgekoppeld/uitgeschakeld.
2-K0101

3-K0101

4-K0101
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11.5

Handmatig de overbrenging
deactiveren
- GEVAAR
De tractie enkel deactiveren wanneer het
nodig is om de machine te slepen in geval de
motor of de overbrenging defect is.

Wanneer het nodig is de machine te slepen met een defect
aan de overbrenging of aan de motor, is het mogelijk om de
overbrenging handmatig te deactiveren.
Voer de volgende handelingen uit:
- Controleer of de motor van de machine uit staat
- Plaats de wiggen onder de wielen, om onverwachte
verplaatsing van de machine te vermijden
- Draai aan de hendel van de hydraulische kraan (Fig.
1-K0111) om de hydraulische voeding naar de reductor te
sluiten (de kraan bevindt zich onder de machine, naast de
reductor).

1-K0111

- GEVAAR
Door aan de handgreep te draaien, kan er een
straal olie onder druk uit de kraan komen.
Draag geschikte beschermingsmiddelen om
ogen en huid tegen de warme olie onder druk
te beschermen.

1

- Verplaats de pin voor selectie van de versnellingen naar
de stand neutraal (halverwege) met behulp van een
schroevendraaier (Fig. 2-K0111, pos. 2)
- Vooraleer de machine te slepen, indien mogelijk het
dashboard aanzetten en controleren of de controlelampen
van de versnelling vooruit en achteruit niet aan staan.

- AANDACHT

2

Na de sleepwerkzaamheden moet men de
kraan weer openen door de hendel (Fig.
1-K0111) weer in de beginstand te zetten.

3

2-K0111
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11.6

De kooi met het handmatige
systeem terughalen

Alle machines uitgerust met een kooi of voorzien voor
deze toepassing, zijn uitgerust met een handpomp om de
operatoren in noodgeval terug te halen (bij slechte werking
van de machine).

A

De manoeuvres die met de noodpomp mogelijk zijn, zijn de
volgende:
t de schuifmasten van de arm intrekken
t de arm omlaag brengen

2

B
11.6.1

Procedure om terug te halen voor
standaard verdeler

1

- AANDACHT
0N EF NBOPFVWSFT WPPS IFU UFSVHIBMFO
VJU UF WPFSFO [JKO FS UXFF HFLXBMJöDFFSEF 
FSWBSFO PQFSBUPSFO OPEJH EJF IJFSWPPS EPPS
EF WFJMJHIFJETWFSBOUXPPSEFMJKLF CFWPFHE
XFSEFOWFSLMBBSE

1-K0201

Om de arm manueel in te trekken, moet de hierna beschreven
procedure worden uitgevoerd.
1.

Zet de motor van de machine uit

2.

Neem de stang voor de bediening van de pomp uit de
gereedschapsbak

3.

Bevestig de stang op de pomp (Fig. 1-K0201, pos. A)

4.

0NIFUJOUSFLLFOWBOEFBSNVJUUFWPFSFO

2

B

- Operator 1 (Fig. 1-K0201):
t Zet hendel “B” op “1”
t Bedien de handpomp “A” om het intrekken van de
schuifmasten van de arm rechtstreeks uit te voeren.
5.

0NEFBSNPNMBBHUFCSFOHFO

1
2-K0201

- Operator 1 (Fig. 2-K0201):
t Zet de hendel “B” op “2” om de arm naar beneden te
brengen.
t Bedien de handpomp.

C

- Operator 2 (Fig. 3-K0201):
t Tegelijk met de bediening van de pomp verplaatst men
de joystick “C” naar voren om de arm naar beneden te
brengen.
6.

Na het manoeuvre voor het terughalen, zet men de
hendel “B” op “1” (Fig. 1-K0201).

- WAARSCHUWING
#FXFFH EF LPPJ EPPS EF JOUSFLLFOEF
CFXFHJOHFO WBO IFU VJUTDIVJGFMFNFOU FO
EF EBMJOH WBO EF BSN BG UF XJTTFMFO  [PEBU
NFO BMUJKE CJOOFO IFU EJBHSBN WBO IFU
ESBBHWFSNPHFOCMJKGU

3-K0201
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11.6.2



Procedure om terug te halen voor
proportionele elektro-hydraulische
verdeler *


 %F QSPQPSUJPOFMF WFSEFMFS JT FFO PQUJPOFFM
BDDFTTPJSFEBUPQBBOWSBBHWBOEFLMBOUXPSEU
HFÕOTUBMMFFSE

D

- AANDACHT
0N EF NBOPFVWSFT WPPS IFU UFSVHIBMFO
VJU UF WPFSFO [JKO FS UXFF HFLXBMJöDFFSEF 
FSWBSFO PQFSBUPSFO OPEJH EJF IJFSWPPS EPPS
EF WFJMJHIFJETWFSBOUXPPSEFMJKLF CFWPFHE
XFSEFOWFSLMBBSE
Om de arm manueel in te trekken, moet de hierna beschreven
procedure worden uitgevoerd.
1.

Zet de motor van de machine uit

2.

Neem de stang voor de bediening van de pomp uit de
gereedschapsbak

3.

Schroef de hendels “C” en “D” aan op de joystick (Fig.
4-K0201)

4.

Bevestig de stang op de pomp “A” (Fig. 5-K0201)

5.

0NIFUJOUSFLLFOWBOEFBSNVJUUFWPFSFO

- Operator 1 (Fig. 5-K0201):
t Zet hendel “B” op “1”
t Bedien de handpomp door de hendel te verplaatsen

C
4-K0201

A
2

B
1
5-K0201

- Operator 2 (Fig. 7-K0201):
t Tegelijk met de bediening van de pomp verplaatst men
de hendel “C” naar rechts om de uitschuifmasten van de
arm in te trekken
6.

2

0NEFBSNPNMBBHUFCSFOHFO

- Operator 1 (Fig. 6-K0201):
t Zet de hendel “B” op “2”
t Bedien de handpomp door de hendel te verplaatsen
- Operator 2 (Fig. 7-K0201):
t Tegelijk met de bediening van de pomp verplaatst men
de hendel “D” naar links om de arm naar beneden te
brengen.
7.

B
1
6-K0201

Na het manoeuvre voor het terughalen, zet men de
hendel “B” op “1”.

D

- WAARSCHUWING
#FXFFH EF LPPJ EPPS EF JOUSFLLFOEF
CFXFHJOHFO WBO IFU VJUTDIVJGFMFNFOU FO
EF EBMJOH WBO EF BSN BG UF XJTTFMFO  [PEBU
NFO BMUJKE CJOOFO IFU EJBHSBN WBO IFU
ESBBHWFSNPHFOCMJKGU

C
7-K0201
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12

REGISTER VOOR CONTROLE EN ONDERHOUD

Het controleregister en het onderhoudsregister moeten worden beschouwd als integraal deel van de machine en van het
werktuig.
Deze registers moeten de machine en het werktuig daarom gedurende de hele levensduur altijd vergezellen, tot aan de
uiteindelijke ontmanteling.

12.1

Types registers

12.1.1

Controleregister

In het controleregister staan de belangrijkste controles op de veiligheidsvoorzieningen van het werktuig vermeld, aanbevolen
door DIECI S.R.L., met de bijhorende tijdsintervallen.
Deze controles verzekeren de correcte werking van de veiligheidsvoorzieningen.

- AANDACHT
De controles volgens het controleregsiter zijn ter integratie van de werkzaamheden voor gewoon onderhoud
vermeld op het register voor onderhoud van het werktuig.

12.1.2

Onderhoudsregister

In het onderhoudsregister staan alle interventies voor geprogrammeerd onderhoud vermeld met de tijdsintervallen, met
betrekking tot gebruik in normale, niet-belastende omstandigheden.
De voorziene onderhoudsintervallen moeten worden ingekort tot zelfs iedere dag, indien nodig, bij omstandigheden van
bijzonder belastend gebruik (vocht, modder, zand, veel stof, enz...).
Raadpleeg het assistentiecentrum van DIECI per om de geschikte intervallen te bepaken wanneer men in
bijzonder belastende omstandigheden moet werken.
Door deze onderhoudsinterventies kan men de machine of de werktuigen in optimaal eﬃciënte omstandigheden behouden.

12.2

Instructies om de registers in te vullen

12.2.1

Waarschuwingen omtrent de registers

- De registers moeten opgemaakt worden conform de voorschriften van de Essentiële Veiligheidsvereisten 4.4.2.b van bijlage
I van de Machinerichtlijn 2006/42/CE, zodat een bewijs wordt bewaard van de correcte besturing van alle controles en het
onderhoud van de machine betreﬀende de veiligheid van de machine zelf.
- In de registers moeten de activiteiten betreﬀende de levensduur en het gebruik en het onderhoud van de machine (vervanging
van onderdelen, revisies, defecten, enz.) worden genoteerd, zoals voorzien door de geldende normen in het land waar de
machine wordt gebruikt.
- Bovendien moeten de naam van de onderhoudstechnicus en de datum van de ingreep genoteerd worden.
- Er wordt aanbevolen om dit controleregister op te stellen, bij te werken en zorgvuldig te bewaren voor de hele levensduur van
de machine.

- OPMERKING
Achteraan in de handleiding bevinden zich enkele pagina's om deze registers in te vullen.
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12.2.2

De registers invullen

Ieder register (Fig. 1-L0000) voorziet het invullen van
verschillende onderdelen:
1.

Gegevens van het register

1

2.

Uit te voeren handelingen

Fiche voor onderhoud nr.
nr

3.

Voorziening of component waarop de handeling moet
worden uitgevoerd

ONDERHOUDSREGISTER
ONDER
ON
OND
H
HOUDSREGISTER

4.

Ruimte die de verplichte handeling aangeeft,
aanduiding met het symbool “o”, en de mogelijkheid
om een buitengewone interventie te noteren die niet
door het register is voorzien.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

2

Onderhoud
derhoud
oud
oud
u bij
bij een erk
erke
erkend
kkee
ntrum
m vo
voor assistenti
centrum
assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controle
controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden
werkomstandigheden van de machine

12.2.3

3

Legende registers

Symbool

Reservoir ruitensproeiers
ruitensproeeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

Interventie

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

Controle - nazicht

4

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o
o

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

Na de eerste 50 uur

Bijvullen

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

Afstelling

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

Reiniging
1-L0000
Vervanging

Invetten
Interventie bij een erkend centrum voor
assistentie
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o
1/4

VERVOLG --->

12.3

Controleregister: controles en vervaldagen
- OPMERKING
Achteraan in de handleiding bevinden zich enkele pagina's om deze registers in te vullen.

Controles

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit
te voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het
draagvermogen aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor
gebruik en onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de
geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit
te voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit
te voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o
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12.4

Controleregister: interventies en vervaldagen
- OPMERKING
Achteraan in de handleiding bevinden zich enkele pagina's om deze registers in te vullen.

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan
vaste tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien
aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Luchtﬁlter

o
o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o
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Onderhoud

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

o

o
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Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie
Blokkeerklep

o
o

Luchtﬁlter
Olie overbrenging

o
o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie
Circuit remolie: Druk

o

**

o

Rem

**
o

**

Elektrische installatie: conditie van de kabels

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie
Speling van de kleppen van de motor

o
o

**

Koelvloeistof
Toeren van de motor

o
o

Brandstoftank

**
o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

**

Chassis: structuur

o

**

Olie overbrenging
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o

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

Cardan van de reductoren

o

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

**

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

o

**

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**
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13

ONDERHOUD

13.1

Waarschuwingen voor onderhoud

Deze machine werd ontworpen en gebouwd om maximale prestaties, een maximale besparing en om een eenvoudig gebruik
tijdens de verschillende gebruikscondities te verkrijgen. Voordat de machine wordt geleverd, werd ze getest door de fzbrikant en door de
concessiehouder zodat ze in optimale condities wordt geleverd. Om deze condities te bewaren en een werking zonder storingen te garanderen,
is het belangrijk dat het gewone onderhoud wordt uitgevoerd zoals gespeciﬁceerd in deze handleiding, bij een concessiehouder van DIECI op
de voorgeschreven tijdsintervallen.
Dit deel van de handleiding levert alle details van de voorschriften van het noodzakelijke onderhoud om de machine van DIECI in perfecte en
eﬃciënte condities te houden.
Om de beste resultaten te verkrijgen, moet het periodieke onderhoud van de machine uitgevoerd worden. Het is aanbevolen om alle
servicebeurten te laten uitvoeren die aangeduid worden in het programma voor de assistentie, aanbevolen door DIECI. De eigenaar en/of de
gebruiker is aansprakelijk om de machine in veilige werkcondities te houden en ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zonder problemen
kunnen uitgevoerd worden.
Een correct onderhoud van de machine verbetert niet alleen de betrouwbaarheid, maar zorgt ervoor dat de machine mettertijd waardevol blijft.

- AANDACHT
De werkzaamheden voor onderhoud of reparaties die niet beschreven worden in dit hoofdstuk en in de rest van de
handleiding moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel dat de veiligheidscondities respecteert om uw
veiligheid en die van andere personen te garanderen. Enkel de bevoegden voor het onderhoud van de concessiehouders
van DIECI werden opgeleid om deze specifieke handelingen uit te voeren en beschikken over de specifieke gereedschappen
en testapparatuur om de maximale veiligheid, precisie en efficiëntie te garanderen.
Het is verplicht om de hoofdstukken “Veiligheidsnormen” te lezen vooraleer verder te gaan met het lezen van het
hoofdstuk “Onderhoud”.

- VERBOD
Het is verboden de machine te onderhouden als dit hoofdstuk niet aandachtig doorgenomen en bestudeerd werd.
Raadpleeg het onderhoudsregister om de onderhoudswerkzaamheden en de tijden voor het onderhoud te kennen.

- AANDACHT
Alle onderhoudswerkzaamheden moeten in het speciaal voorziene onderohudsregister worden geregistreerd.

- AANDACHT
Wanneer men in corrosieve omgevingen werkt, is het belangrijk om het onderhoud op aangepaste wijze en tijden uit te
voeren om overmatige slijtage van de machine te vermijden.

- AANDACHT
Draag geschikte individuele beschermingsmiddelen tijdens de verschillende werkzaamheden voor controle en onderhoud
van het voertuig.

- VERBOD
In geval van storingen mag de machine niet gebruikt worden tot de reparatie werd uitgevoerd.

- AANDACHT
Iedere wijziging die aan de machine werd aangebracht, leidt tot een nieuwe controle van de conformiteit. Deze procedure
geldt eveneens in geval van reparaties met niet-originele onderdelen.
De operator mag alleen de volgende controles uitvoeren: controle van het vloeistofpeil, reiniging van de luchtfilters,
controle van de bandenspanning. Deze handelingen moeten uitgevoerd worden volgens de veiligheidsnormen
beschreven in deze handleiding.
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13.1.1

Ongevallen tijdens het onderhoud vermijden

- Houd de werkplaats steeds rein en geordend zodat alle werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.
- Laat geen gereedschappen of andere instrumenten onordelijk achter op de werkplaats.
- Verwijder sporen van vet, olie en andere stoﬀen die glibberigheid veroorzaken.
- Voor de veiligheid van de werkplaats moeten doeken doordrenkt met vet en/of andere ontvlambare materialen in een veilige
bak geworpen worden.
- Gebruik steeds gereedschappen die gepast zijn voor de werkzaamheden, en controleer of ze correct gebruikt worden. Het
gebruik van beschadigde, defecte, ongepaste gereedschappen of gereedschappen van slechte kwaliteit kan ernstige letsels
veroorzaken.
- Klop niet met een hamer of een ander gereedschap op de machine of op delen van de machine; splinters materiaal of het
terugspringen van het gereedschap zelf kunnen ernstige letsels veroorzaken.
- Als de inspectie of het onderhoud uitgevoerd wordt wanneer de machine nog besmeurd is met modder, olie, enz. bestaat het
risico op uitschuiven of vallen, en is het moeilijker om een visuele analyse van de onderdelen te maken. Reinig de machine
zorgvuldig vóór elke interventie.
- Raadpleeg de onderhoudsprocedures vooraleer de werkzaamheden aan te vatten.
- Houd de werkzone rein en droog.
- Smeer de machine niet of voer geen onderhoud uit terwijl de motor draait.
- Vervang defecte of versleten onderdelen.
- Verwijder vet, olie en puinafval.
- De gekartelde platen (met noppen) en de cabinevloer zijn de enige delen van de machine waarover gelopen mag worden.
Gebruik een ladder (conform met de speciﬁeke norm) voor het bereiken van de delen die onderhoud vereisen en die niet te
bereiken zijn vanaf de grond.

- GEVAAR

t
t
t
t
t
t

Voer het onderhoud niet uit terwijl de motor draait. Als het onderhoud moet uitgevoerd worden met de motor
aan moet hulp van minstens 2 werknemers gevraagd worden, en moeten de volgende aanwijzingen gevolgd
worden:
Eén werknemer moet zich steeds op de plaats van de operator bevinden, zodat de motor op elk ogenblik kan uitgeschakeld
worden.
Alle werknemers moeten onderling contact houden.
Let op dat u niet vast komt te zitten tussen de onderdelen wanneer handelingen nabij de ventilator, de riem van de ventilator
of andere draaiende delen worden uitgevoerd.
Raak de hendels en de pedalen niet aan. Als het noodzakelijk is om een hendel of een pedaal te activeren, moet dit steeds
gesignaleerd worden aan de operatoren zodat ze een veilige plek kunnen bereiken.
Laat geen instrumenten of andere voorwerpen in de draaiende delen van de machine vallen; de delen zouden kunnen
stukgaan of weggeslingerd worden.
Wanneer de motor draait, moet de machine altijd in openlucht worden geplaatst. Men mag de draaiende machine alleen
in gesloten ruimten plaatsen als die voldoende geventileerd is en de machine met speciale zuiveringssystemen is uitgerust.

- AANDACHT
Als men onder opgetilde mobiele delen moet werken (armen, schoepen, enz.) moeten deze worden
geblokkeerd op de stangen van de cilinders of moeten ze op geschikte steunen worden geplaatst.
Als u zich onder de werkgereedschappen of onder de machine moet begeven om assistentie of onderhoud
uit te voeren, moet u het werkgereedschap stevig vasthouden en de machine ondersteunen met blokken en
stevige steunen die het gewicht verdragen.
- Plaats de accessoires die van de machine werden verwijderd op een veilige plek, waar ze niet kunnen vallen. Neem de
noodzakelijke voorzorgen om te beletten dat onbevoegden de opslagplaats kunnen bereiken.
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- GEVAAR ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Plaats geen metalen stukken op de accu.
- Lasbewerkingen moeten steeds uitgevoerd worden door een gekwaliﬁceerd lasser, en op een plaats die uitgerust is met
geschikt materiaal. Tijdens de lasbewerkingen bestaat het risico dat gas ontsnapt en bestaat er gevaar voor brand en elektrische
schokken; deze handelingen mogen dus absoluut niet uitgevoerd worden door onbevoegd personeel.
- Maak de kabels van de accu los vooraleer interventies op het elektrisch systeem of booglaswerkzaamheden op de machine
worden uitgevoerd.
- In geval van elektrische lasbewerkingen moet de massa van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij de te lassen zone aangesloten
worden. De stroom mag de kogellagers, scharnierpunten, hydraulische cilinders of glijdende delen niet passeren. Als nabij het
oliereservoir of de brandstoftank moet gelast worden, moet men die eerst leegmaken.

- GEVAAR VOOR VASTRAKEN
Het vastraken tussen bewegende onderdelen kan schade veroorzaken. Om ongevallen te voorkomen, moet
men ervoor zorgen dat geen enkel lichaamsdeel, haren of kledij vast kan komen te zitten wanneer nabij de
bewegende delen moet worden gewerkt.

- GEVAAR UITLAATGASSEN
Uitlaatgassen zijn giftig en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

- GEVAAR
Wanneer de motor draait, moet de motor in openlucht worden geplaatst.
Men mag draaiende machines alleen in gesloten ruimten plaatsen als die voldoende geventileerd is en de
machine met speciale zuiveringssystemen is uitgerust.

- GEVAAR VLOEISTOFFEN ONDER DRUK
Na de werking is de koelvloeistof van de motor heet en staat ze onder druk. Contact met heet water en/of
stoom die naar buiten komen kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- Probeer niet om de koppelingen, de ﬂexibele leidingen of de hydraulische onderdelen te lossen wanneer het circuit onder
druk staat.
- Vermijd mogelijke letsels als gevolg van stralen heet water.
- De dop van de radiator niet verwijderen als de motor niet is afgekoeld.
- Voordat de dop wordt verwijderd, moet men de druk aﬂaten.
- Om letsels te vermijden die veroorzaakt worden door olie of andere hete vloeistoﬀen tijdens de controle en het aﬂaten, moet
men wachten tot de olie genoeg is afgekoeld zodat men de dop met de handen kan aanraken vooraleer de werkzaamheden
aan te vatten.
- Ook wanneer de olie is afgekoeld, moet de bedekking of de dop lichtjes gelost worden zodat de druk vanbinnen kan
ontsnappen vooraleer ze weg te nemen.

- GEVAAR VOOR BRANDWONDEN
Let op voor brandwonden. De olie van de reductoren en van de hydraulische installatie, de leidingen, de
motor en andere componenten worden heet tijdens het gebruik van de machine. Wacht tot de onderdelen
zijn afgekoeld vooraleer onderhoudswerkzaamheden en reparaties te beginnen.
- Vloeistoﬀen onder druk, zoals brandstof of hydraulische olie, kunnen de huid en de ogen binnendringen en zo ernstige letsels
veroorzaken. Vermijd dit gevaar tijdens de reparaties of het onderhoud van de machine.
- Laat de druk af (via de hydraulische hendels van de verdelers) vooraleer de leidingen en de hydraulische delen los te koppelen
of te repareren.

- GEVAAR
Wanneer het nodig is om bepaalde hydraulische leidingen los te koppelen, moet men de koppelingen
voorzichtig lossen om te vermijden eventuele resterende druk af te laten.
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- GEVAAR VLOEISTOFFEN ONDER DRUK
Op de machine zijn hydraulische energieaccumulatoren gemonteerd. Vooraleer hierop interventies uit te
voeren, moet men controleren of eventuele interne druk is afgelaten. Gevaar voor oliespatten onder hoge
druk.
- Voordat de motor weer wordt gestart, moet men controleren of alle koppelingen gesloten zijn.
- Zoek eventuele lekken met een stukje karton; let steeds op dat uw lichaam wordt beschermd tegen vloeistoﬀen onder druk.
- Een vloeistof die onder de huid wordt geïnjecteerd, moet chirurgisch verwijderd worden. Raadpleeg onmiddellijk een arts in
geval van ongevallen.

- VERBOD
Raak de koelvloeistof van de airconditioning nooit aan.
- Als de koelvloeistof van de airconditioning in uw ogen terecht komt, kan dit blindheid veroorzaken; in contact met de huid
kunnen bevriezingsverschijnselen optreden.
- Tijdens de reiniging met perslucht bestaat het risico op ernstige letsels als gevolg van eventuele wegschietende delen.
- Draag steeds een veiligheidsbril, een stofmasker, handschoenen en andere beschermende middelen.

- AANDACHT
De wijziging van de afstelling en/of de demontage van de balanceerkleppen en van de veiligheidskleppen
kan zeer gevaarlijk zijn.
Deze kleppen mogen enkel gedemonteerd worden met behulp van de relatieve krik, wanneer ze niet in
werking zijn en wanneer het hydraulisch circuit niet onder druk staat.
Deze interventie mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

- WAARSCHUWING
Gebruik enkel smeermiddelen die aanbevolen worden door DIECI, gebruik nooit reeds gebruikte
smeermiddelen.
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13.2

Handelingen voorafgaand aan het onderhoud

13.2.1

De machine voor het onderhoud voorbereiden
- AANDACHT

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Vooraleer onderhoudswerkzaamheden aan de machine uit te voeren, moet men de volgende handelingen
uitvoeren:
Parkeer de machine op een vlak, hard terrein.
Schakel de parkeerrem in.
Breng alle mobiele delen (armen, schoepen, enz.) naar beneden en trek ze volledig in.
Als het onderhoud vereist dat mobiele delen opgetild moeten blijven, dient men de veiligheidsstang aan te brengen.
Laat de motor ongeveer 60 seconden op het minimum toerental draaien zodat de motor kan afkoelen.
Laat de resterende druk af uit het hydraulische circuit.
Zet de sleutel van de startschakelaar in de stand om de motor stil te leggen.
Haal de startsleutel eruit.
Breng een bord met "Onderhoud in uitvoering" aan op de deur van de cabine en vanbinnen op de bedieningen.
Breng barrières en afstandhouders aan zodat onbevoegd personeel de machine niet kan benaderen.
Ontkoppel de accu-onderbreker.
Laat de motor afkoelen.
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- AANDACHT
Vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet men de machine in onderhoudspositie brengen.

- AANDACHT
Draag geschikte individuele beschermingsmiddelen tijdens de verschillende werkzaamheden voor controle
en onderhoud van het voertuig.
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13.2.2

De motorkap openen
- VERBOD
Het is verboden om de motorkap te
open als de dieselmotor draait. Na de
onderhoudswerkzaamheden
moet
de
motorkap altijd gesloten en geblokkeerd
worden.

1

Om de motorkap bovenaan te openen (Fig. 1-M0103,
Fig. 2-M0103 en Fig. 3-M0103):
1.

Schakel de dieselmotor uit.

2.

Neem de startsleutel weg.

3.

Plaats in de cabine een bord met de aanduiding
“Onderhoud in uitvoering”.

4.

De accu met behulp van de accu-onderbreker
loskoppelen.

5.

Trek aan de hendel “1”.

6.

Til de motorkap “2” op en zet vast met de speciaal
voorziene steunstang “3” in de C-haak op de motorkap
“4”.

7.

1-M0103

2

Laat de kap geleidelijk naar beneden komen om te
controleren of de steunstang correct is geplaatst.

Om de motorkap te sluiten (Fig. 1-M0103, Fig. 2-M0103
en Fig. 3-M0103):
1.

Ondersteun de motorkap “2” en maak de steunstang “3”
los uit de C-haak op de motorkap “4”.

2.

Plaats de steunstang terug in zijn zitting “5”

3.

Sluit de motorkap met een lichte druk. Controleer altijd
of de kap correct dicht is vooraleer het werken aan te
vatten of de machine achter te laten.

4.

2-M0103

Heractiveer de accu-onderbreker.

4

3

5

3-M0103
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13.2.3

Verwijdering bescherming singel

Om onderhoudsinterventies uit te voeren, is het nodig om
tijdelijk de singel van de machine weg te nemen. De singels
beschermen de bodem van de machine tegen eventuele
stoten, botsingen of vuil.

C

De machine heeft drie singels ter bescherming (Fig. 4-M0103):
A - Singel vooraan chassis.
B - Singel achteraan chassis.
C - Singel motor.
Om de singels te verwijderen:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Blokkeer de wielen met de wiggen zodat de machine
niet onopzettelijk in beweging kan komen.

3.

Schroef de bevestigingsbouten los en verwijder de
beschermingen van de singel.

- AANDACHT
Aan
het
einde
van
de
onderhoudswerkzaamheden
de
beschermingen van de singels opnieuw
monteren.
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B

4-M0103

A

13.3

Algemeen onderhoud van de machine

13.3.1

Aanhaalmomenten van de bouten: Afstelling
Raadpleeg het hoofdstuk “Aanhaalmomenten bouten” om de aanhaalmomenten voor de bouten van de
machine te kennen.

13.3.2

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen: Afstelling
Raadpleeg het hoofdstuk “Aanhaalmomenten hydraulische koppeling” om de aanhaalmomenten voor de
hydraulische koppelingen van de machine te kennen.

13.3.3

Plaatjes: Controle

Controleer of alle veiligheidsplaatjes volledig en in goede staat zijn.
Raadpleeg het hoofdstuk “Schoonmaak veiligheidsplaatjes” voor de werkzaamheden voor schoonmaak van
de plaatjes.

13.3.4

Lichten: Controle

Om te vermijden dat de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen worden verblind, moet men controleren of de
lichtbundel die door de verschillende schijnwerpers wordt uitgestraald correct is gericht en afgesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk “Lichten” voor de procedure om te vervangen en bij te regelen.
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13.4

Invetten

13.4.1

Drijfassen: Invetten

Invetten op de punten aangegeven in de afbeelding (Fig.
5-M0103) tot er vet uitloopt.

- WAARSCHUWING
Controleer of de moeren en bouten
op de koppelingsflenzen van de assen
aangespannen zijn.

5-M0103
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13.4.2

Mechanische scharnieren: Invetten

Invetten op de punten aangeduid in de afbeelding tot het vet eruit loopt en eventueel vuil of aanslag van de smeernippels
verwijderen.
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13.5

Onderhoud motor
- AANDACHT
Raadpleeg de handleiding van de motor voor
de onderhoudswerkzaamheden op de motor.

13.5.1

Riemen: Controle en afstelling

Controleer of de riem (Fig. 6-M0103) geen sneden, barsten
of tekenen van wrijving vertoont; installeer een nieuwe riem
bij twijfel.
Controleer of de riem correct op de schijven ligt en of de
spanner correct werkt.

- WAARSCHUWING
Als de riem niet in goede staat blijkt, moet die
door een nieuwe riem worden vervangen.

13.5.2

Brandstoffilter: Vervanging
Raadpleeg de handleiding van de motor voor
het vervangen van de brandstoffilter.
6-M0103

13.5.3

Motoroliefilter: Vervanging
Raadpleeg de handleiding van de motor voor
het vervangen van de motoroliefilter.
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13.5.4

Motorolie: Controle en bijvullen

1.

Controleer het niveau wanneer de machine vlak staat
en de motor uit is. Wacht minstens 5 minuten, zodat de
olie in de carter kan teruglopen.

2.

Trek de peilstok “1” uit (Fig. 7-M0103), maak die schoon
en steek die opnieuw helemaal erin.

3.

Trek de peilstok “1” opnieuw uit en controleer of het
oliepeil zich tussen de streepjes “MIN” en “MAX” bevindt.

4.

Plaats de peilstok terug en steek die helemaal erin.

5.

Voeg indien nodig olie bij via de dop op de motor “2”.

2

1

Raadpleeg de handleiding van de motor voor
de hoeveelheden en het type olie.

- WAARSCHUWING
Niet verder dan het teken “MAX” vullen; indien
er teveel olie in is, wordt de olie verbrand
waardoor er rook wordt geproduceerd en een
valse indruk van olieverbruik wordt gewekt.

7-M0103

- AANDACHT
Gebruik de motor nooit als het oliepeil onder
het teken “MIN” staat.
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13.6

Onderhoud radiator

13.6.1

Roosters en netten voor luchtcirculatie

Controleer of de roosters en netten voor luchtcirculatie
schoongemaakt en niet vuil zijn (Fig. 8-M0103, Fig. 9-M0103).
Gebruik een luchtstraal onder lage druk die van binnen naar
de buiten moet worden gericht om schoon te maken.

13.6.2

Radiator: Controle en schoonmaak

De radiator olie en water vereist de volgende handelingen
(Fig. 10-M0103):
Controle radiatoren

8-M0103

Controleer of de vinnen niet vervormd zijn; in dat geval
moeten ze voorzichtig worden gerecht.
Controleer of er op de vinnen geen vuil is opgehoopt en of
ze niet verstopt zijn.
Schoonmaak radiatoren
Eventueel vuil en onzuiverheden die zich tussen de
koelvinnen heeft opgestapeld van de radiator verwijderen.
Voor de schoonmaak mag men geen perslucht gebruiken
met een druk van meer dan 7 bar gericht van binnen naar
buiten.
Breng indien nodig een detergentoplossing aan en verwijder
die daarna met de hogedrukreiniger.
9-M0103

10-M0103
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13.6.3

Radiator: Vloeistof vullen en vervangen
- GEVAAR VOOR BRANDWONDEN
De vuldop van de radiator niet verwijderen
wanneer de installatie warm is, anders kan
er kokende koelvloeistof naar buiten komen.
Wanneer de installatie afgekoeld is, moet
men de vuldop draaien tot aan het eerste
streepje en wachten tot de druk helemaal is
afgelaten vooraleer verder te gaan. Gevaar
voor brandwonden en letsels.

1

- GEVAAR SCHADELIJKE STOFFEN
De koelvloeistof kan giftig zijn. Vermijd
contact met de huid, de ogen en de kledij.
Overvloedig met water spoelen in geval van
contact met de huid of de ogen. Onmiddellijk
een arts raadplegen. Indien niet herbruikt,
moet die worden verwijderd volgens de
plaatselijke milieureglementeringen.

11-M0103

Bijvullen
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Demonteer de beschermcarter door de twee
bevestigingschroeven weg te nemen om bij de dop
van de radiator “1” te komen (Fig. 11-M0103).

3.

Schroef de vuldop “1” langzaam in tegenwijzerzin los
tot aan de beveiligingsstop.

4.

Laat de resterende druk en de stoom af.

5.

Vul koelvloeistof bij tot het niveau op 30 mm (1,2 in)
onder de dop staat.

6.

Hermonteer de dop.

7.

Hermonteer de beschermcarter.
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Vervanging vloeistof
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Open de bovenste motorkap.

3.

Verwijder de aﬂaatmof “1” (Fig. 12-M0103) om het water
uit de radiator te laten wegvloeien.

4.

Demonteer de beschermcarter door de twee
bevestigingschroeven weg te nemen om bij de dop
van de radiator “2” te komen (Fig. 13-M0103).

5.

Verwijder de vuldop “2” om het aﬂaten te versnellen.

6.

Laat het koelcircuit helemaal leeglopen.

7.

Spoel de radiator met schoon gedemineraliseerd water
via de vuldop “2” en laat dit water afvloeien via het gat
van de aﬂaatmof “1”. Indien nodig een detergentproduct
toevoegen.

8.

Controleer de staat van de moﬀen en van de
bevestigingen, en vervang ze indien noodzakelijk.

9.

Na de schoonmaak de aﬂaatmof “1” hermonteren.

1

12-M0103

10. Vul de koelinstallatie via de vuldop “2” tot het niveau 30
mm (1,2 in) onder de dop is met vloeistof die voordien
werd klaargemaakt.
11. Sluit de vuldop “2”.

2

12. Hermonteer de beschermcarter “2”.
13. Zet de motor aan en laat die enkele minuten op
minimumtoeren draaien.
14. Controleer of geen lekken aanwezig zijn, controleer het
peil en voeg indien noodzakelijk nog vloeistof bij.

13-M0103
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13.7

Onderhoud hydraulische
installatie

13.7.1

Hydraulische olie: Controle en
vervanging

Het reservoir met hydraulische olie bevindt zich in het centrale
gedeelte achteraan van het chassis, onder de telescopische
arm “1” (Fig. 14-M0103).
Het niveau kan gecontroleerd worden via de doorzichtige
dop aan de linker zijkant van de machine “2” (Fig. 15-M0103).
Het oliepeil is correct wanneer de olie zichtbaar is via de
doorzichtige dop “2” wanneer alle cilinders van de machine
zich in transportpositie bevinden.

1

Controle olie
Om de machine in omstandigheden voor normaal
gebruik te behouden, moet men het oliepeil in optimale
omstandigheden houden.

14-M0103

Om op correcte wijze het oliepeil in het reservoir te
controleren (Fig. 14-M0103):
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Controleer of alle cilinders en krikken van de machine
ingetrokken
zijn
(bijvoorbeeld:
telescopische
arm volledig naar beneden en ingetrokken, plaat
gereedschapsdrager zoveel mogelijk naar beneden
overhellend om contact met chassis of banden te
vermijden). Op deze manier wordt alle olie in het
hydraulische circuit naar het reservoir gestuurd.

3.

Controleer het oliepeil via de doorzichtige dop “2”. In
optimale omstandigheden komt het oliepeil tot aan de
helft van de doorzichtige indicator.

4.

2

Neem indien nodig de dop “3” weg en vul olie bij tot
aan het correcte niveau.

15-M0103
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Olie verversen
Om de olie in het reservoir te vervangen (Fig. 17-M0103, Fig.
17-M0103, Fig. 18-M0103e Fig. 19-M0103):
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Controleer of alle cilinders en krikken van de machine
ingetrokken
zijn
(bijvoorbeeld:
telescopische
arm volledig naar beneden en ingetrokken, plaat
gereedschapsdrager zoveel mogelijk naar beneden
overhellend om contact met chassis of banden te
vermijden). Op deze manier wordt alle olie in het
hydraulische circuit naar het reservoir gestuurd.

3.

Plaats een recipiënt onder de aﬂaatdop (aan de
onderkant van het reservoir).

4.

Verwijder de vuldop “1”.

5.

Verwijder de beschermcarter achteraan “2” door de 4
schroeven op de hoeken “3” weg te nemen.

6.

verwijder de aﬂaatdop “4” om de olie te laten
wegvloeien.

7.

Hermonteer de aﬂaatdop “4”.

8.

Hermonteer de beschermcarter achteraan “2”.

9.

Vul het reservoir met de aangegeven olie

1

16-M0103

3

3
2

3

3

10. Start de motor en bedien alle hydraulische commando's
om eventuele luchtbellen af te laten, controleer daarna
het niveau via de indicator “5”.
11. Indien nodig het niveau bijvullen.

17-M0103

Raadpleeg het hoofdstuk “Technische
gegevens” om de nodige hoeveelheid olie
te kennen en de “tabel voor vergelijking van
oliën” om het aanbevolen type olie te kennen.

4

18-M0103

5

19-M0103
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13.7.2

Aanzuigfilter hydraulische olie:
Vervanging

De ﬁlters voor aanzuiging van hydraulische olie bevinden
zich vanbinnen in het reservoir met hydraulische olie; om
die te kunnen vervangen moet men het reservoir volledig
leegmaken. Daarom is het aanbevolen om de vervanging
van de aanzuigﬁlters samen met het verversen van de olie
uit te voeren.

1

Om de aanzuigﬁlters te vervangen, gaat men als volgt tewerk
(Fig. 20-M0103, Fig. 21-M0103, Fig. 22-M0103 en Fig. 23M0103):
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Controleer of alle cilinders en krikken van de machine
ingetrokken
zijn
(bijvoorbeeld:
telescopische
arm volledig naar beneden en ingetrokken, plaat
gereedschapsdrager zoveel mogelijk naar beneden
overhellend om contact met chassis of banden te
vermijden). Op deze manier wordt alle olie in het
hydraulische circuit naar het reservoir gestuurd.

3.

Plaats een recipiënt onder de aﬂaatdop (aan de
onderkant van het reservoir).

4.

Verwijder de vuldop “1”.

5.

Verwijder de beschermcarter achteraan “2” door de 4
schroeven op de hoeken “3” weg te nemen.

6.

Verwijder de aﬂaatdop “4” om de olie te laten
wegvloeien.

7.

Wanneer de olie volledig is afgelaten, demonteert men
de ﬂens “5” om bij de aanzuigﬁlters te kunnen.

8.

Schroef de aanzuigﬁlters binnen in het reservoir met
een regelbare ringsleutel los.

9.

Monteer nieuwe ﬁlters en span ze met de sleutel aan.

5

20-M0103

3

3
2

3

3

21-M0103

4

10. Hermonteer de ﬂens “5”.
11. Hermonteer de aﬂaatdop “4”.
12. Hermonteer de beschermcarter achteraan “2”.
13. Vul het reservoir met de aangegeven olie.
14. Sluit de vuldop “1”.
15. Start de motor en bedien alle hydraulische commando's
om eventuele luchtbellen af te laten, controleer daarna
het niveau via de indicator “6”.

22-M0103

16. Indien nodig het niveau bijvullen.

6

23-M0103

247

13.7.3

Terugkeerfilter hydraulische olie:
Vervanging

Om de ﬁlter van de hydraulische olie te vervangen (Fig. 24M0103) gaat men als volgt te werk:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Zet de machine aan en til de arm net voldoende op
om de veiligheidsstaaf in de steel op de hefcilinder te
kunnen plaatsen.

3.

Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats
in de cabine een plaatje met “onderhoud in uitvoering”.

4.

Plaats de veiligheidsstaaf “armsteun” in de steel van de
hefcilinder en breng gepaste veiligheidssteunen aan
(bijv. staanders) onder de telescooparm.

5.

Laat de motor en de hydraulische olie afkoelen.

6.

Verwijder de veiligheidsband van de kraan die zich in
het chassis bevindt “1”.

7.

Verwijder de singel van de motor.

8.

Plaats een recipiënt onder de olieﬁlter “2” om de olie op
te vangen die tijdens het vervangen eruit zou kunnen
lopen.

9.

Vervang de ﬁlter “2”, smeer de pakking lichtjes in met
olie en schroef manueel 3/4 toer aan.

1

24-M0103

10. Hermonteer de singel ter bescherming van de motor.
11. Open de voordien gesloten kraan naar de stand “1” en
zet die vast met een nieuwe band.

2

25-M0103
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13.8

Onderhoud remmen

13.8.1

Rem: Controle

Controleer visueel of de scharnieren van de pedalen (Fig. 26M0103) geen schade vertonen en of de loop van het pedaal
niet te ver of te elastisch is.

- AANDACHT
Wanneer er zich onregelmatigheden bij
het remmen voordoen, moet men zich tot
gespecialiseerd personeel wenden om
de oorzaken van het probleem te laten
controleren.
De remmende elementen behoeden ook uw
veiligheid, het is aanbevolen om niet zelf
interventies op de hydraulische installatie
uit te voeren in een poging om eventuele
storingen weg te nemen.

13.8.2

26-M0103

Remolie: Controle en vervanging

Wanneer op het centrale dashboard het controlelampje
“Onvoldoende druk parkeerrem” oplicht, betekent dit dat
het peil van de remolie onder het minimumniveau (MIN) is
gedaald en dat het niveau hersteld moet worden.

1

Controleer regelmatig het bakje “1” dat zich achter de stoel
bevindt (Fig. 27-M0103); er moet altijd voldoende olie zijn, dit
betekent dat het bakje altijd met olie moet gevuld zijn.
Om vloeistof in het bakje te doen:
1.

Verwijder de vuldop.

2.

Voeg spoelvloeistof bij tot het bakje gevuld is.

3.

Hermonteer de dop.

4.

Reinig indien er werd gemorst.

- AANDACHT

27-M0103

Als het controlelampje blijft branden, zelfs na
het toevoegen van olie, moet u zich wenden
tot een erkende assistentiedienst van Dieci om
het probleem op te lossen.
Een kleine verlaging van het peil is te wijten aan het normale
verbruik van de remschijven.
Het rempedaal niet indrukken tot het bijvullen voltooid is.
Controleer of het bakje gesloten is vooraleer het rempedaal
in te drukken.
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13.8.3

Luchtfilter: Schoonmaak en vervanging
- AANDACHT
De controle, de reiniging en de vervanging
moeten worden uitgevoerd met de machine
in onderhoudspositie.

Een luchtﬁlter (Fig. 1-M0402) die in slechte condities wordt
gehouden, veroorzaakt een beperking van het vermogen,
overmatig brandstofverbruik en een beperking van de
bedrijfsduur van de motor.
De verstopping van de ﬁlter wordt gesignaleerd “1” (Fig.
2-M0402) via het speciale controlelampje op het dashboard
van de machine.

- AANDACHT
Op het moment van de signalering van de
verstopping, kan men verder blijven werken,
maar niet langer dan 1 uur.

1-M0402

- WAARSCHUWING
Het is aanbevolen om:
- De ﬁlters alleen te reinigen wanneer het controlelampje
de verstopping meldt, of op de voorgeschreven
tijdsintervallen. Door een onnodige en te frequente
reiniging worden de elementen onderworpen aan
beschadigingen door hantering, zodat stof of vuil de
ﬁlterfase kunnen passeren en de motor schade kunnen
berokkenen.

1
A

2

25
20

30

°C

rpm x 100

120

15

- Als de ﬁltrerende elementen in contact komen met eender
welke vloeistof moeten ze vervangen worden.

40
4/4

10
5

0

- Controleer regelmatig de sluiting van de bouten en de
klembandjes. De lucht mag niet in circulatie in de motor
worden gebracht zonder eerst de ﬁlter te passeren.
Voor een perfecte eﬃciëntie van de ﬁlter, is het aanbevolen
om te werken met een ﬁlter die volledig is in al zijn onderdelen
en componenten die correct geassembleerd zijn.

2-M0402

Ieder versleten onderdeel moet zo snel mogelijk worden
vervangen.
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De luchtfilter demonteren
Terwijl de machine in onderhoudspositie is, moet men de
volgende handelingen uitvoeren (Fig. 3-M04-00):
1.

Open de motorkap.

2.

Demonteer de afdekking “1” door op de twee haken
aan de zijkanten “2” te duwen.

3.

Trek aan de voorﬁlter “3” zodat die naar buiten schuift.

4.

Trek aan de ﬁlter “4” zodat die naar buiten schuift.

5.

Reinig of vervang de ﬁlters en monteer alles weer door
dezelfde handelingen in de omgekeerde volgorde uit
te voeren, let erop om de bouten en draaiknoppen niet
te hard vast te zetten.

6.

Tijdens de montage van de afdekking “1”, moet de klep
zich altijd zo laag mogelijk bevinden ten opzichte van
deze ﬁlter. Anders komt de werking van de uitstoot
in het gedrang, waardoor de levensduur van de ﬁlter
verkort wordt.

Reiniging luchtfilter van de motor
De reiniging van de ﬁlter moet uitgevoerd worden met
perslucht, maximum 3 bar, op een afstand van minimum 150
mm. Wees zeer aandachtig dat het ﬁlterend element niet
wordt beschadigd.
Gebruik een natte doek die geen resten achterlaat om de
doos en de plaatafdekking te reinigen.
Vervanging dichtingsring van de luchtfilter van de
motor
Binnenin de inklemming van de afdekking is er een
dichtingsring, die voorkomt dat er lucht naar buiten stroomt.
Door weersinvloeden neigt het rubber waaruit de ring is
vervaardigd om te verslijten, waardoor het nodig is die
te vervangen wanneer er barstjes ontstaan. Om deze te
verwijderen, gebruikt men een platte schroevendraaier van
kleine afmetingen; om de nieuwe dichting in te brengen,
legt men die in de zitting, breng in met een lichte druk
erop. De dichtingsring wordt daarna correct op zijn plaats
teruggebracht door de afdekking opnieuw te monteren.

- WAARSCHUWING
Gebruik tijdens het inbrengen geen
schroevendraaiers
of
andere
puntige
of snijdende gereedschappen die de
dichtingsring kunnen beschadigen.
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4
3

2
1
3-M04-00

13.9

Onderhoud overbrenging

13.9.1

Olie schakeling: Controle

1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Plaats een opvangrecipiënt onder de schakeling.

3.

Open de niveaudop (Fig. 1-M0410, pos.1), de olie moet
uit het gat lopen.

4.

Indien nodig via de opening van de dop bijvullen tot
er olie uitloopt.

13.9.2

1

Olie schakeling: Controle en vervanging

1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Plaats een opvangrecipiënt onder de schakeling.

3.

Verwijder de niveaudop (Fig. 2-M0410, pos.1) en de
aﬂaatdop (Fig. 2-M0410, pos.2).

4.

Laat de olie volledig wegstromen.

5.

Plaats de aﬂaatdop terug en draai hem helemaal vast.

6.

Vul met olie van het goedgekeurde type (pos.1) tot er
olie begint uit te stromen.

1-M0410

1

2
2-M0410
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13.10

Onderhoud van de wielen

13.10.1

Olie planetaire reductoren: Controle en
vervanging

De oliedop van de planetaire reductor bevindt zich ter hoogte
van de reductor op de naaf van het wiel (Fig. 1-M04-00):
In geval van controle van het oliepeil:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Draai het wiel zodat de oliedop in horizontale positie
komt te zitten.

3.

Plaats een recipiënt om de olie op te vangen.

4.

Verwijder de dop en controleer of de olie uit de opening
loopt.

5.

Indien nodig via deze opening bijvullen.

6.

De dop weer sluiten en helemaal vastdraaien.

In geval van verversing van de olie:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Draai het wiel zodat de oliedop zo laag mogelijk komt
te zitten.

3.

Plaats een recipiënt om de olie op te vangen.

4.

Verwijder de dop en laat alle olie weglopen.

5.

Draai het wiel en breng de dop in horizontale positie.

6.

Vul met verse olie via dezelfde dop tot de olie eruit
loopt.

7.

De dop weer sluiten en helemaal vastdraaien.
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1-M04-00

13.10.2

Bandenspanning: Controle

Controleer en regel de druk van de voorbanden en
achterbanden.
Controleer of het loopvlak en de zijkanten geen schade
vertonen.
Verbind een manometer met het ventiel van de band
en controleer of de oppompdruk overeenkomt met de
voorgeschreven druk.
Regel de bandenspanning op basis van de
voorschriften in het hoofdstuk “Banden”.

13.10.3

Sluiting van de wielmoeren: Controle

Controleer of de moeren van de voorwielen en
achterwielen goed aangespannen zijn met behulp van een
dynamometrische sleutel (met momentversterker indien
nodig).

2-M03-00

Span de moeren aan op 588 Nm (60 Kgm).

3-M03-00
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13.11

Onderhoud
differentiaalbruggen

13.11.1

Olie differentiaalbruggen: Controle en
vervanging

De vuldop, niveaudop en aﬂaatdop bevinden zich in het
middelste gedeelte van de diﬀerentiaalbrug vooraan (Fig.
1-M0431) en achteraan (Fig. 2-M0431):
In geval van controle van het oliepeil:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Plaats een recipiënt voor de opvang van de olie onder
de niveaudop “1” om eventuele lekken op te vangen.

3.

Open de niveaudop “1”. In optimale omstandigheden
moet de olie uit de opening lopen.

4.

Indien nodig bijvullen tot de olie uit de niveaudop “1”
loopt.

5.

De doppen weer sluiten en helemaal vastdraaien.

1

2
1-M0431

In geval van verversing van de olie:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Plaats een recipiënt voor de opvang van de olie onder
de aﬂaatdop “2” om eventuele lekken op te vangen.

3.

Open de niveaudop “1” en vervolgens de aﬂaatdop “2”.

4.

Laat de olie volledig wegstromen.

5.

De aﬂaatdop “2” opnieuw sluiten.

6.

Vul verse olie via de niveaudop “2”, tot de olie eruit
stroomt.

7.

De doppen weer sluiten en helemaal vastdraaien.

2

2-M0431
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1

13.12

Onderhoud ventilatieinstallatie

13.12.1

Filter ventilatie cabine: Schoonmaak en
vervanging

1

Wanneer de ventilatieﬁlter van de cabine vervangen wordt,
moet de aanzuigleiding met een luchtstraal van binnen in de
cabine naar buiten gereinigd worden.
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Verwijder de carter “1” (Fig. 1-M0451) die zich aan de
onderkant achteraan van de stuurcabine bevindt.

3.

Haal de ﬁlter eruit.

4.

Maak de patronen van de ﬁlter schoon door die zacht
op een eﬀen oppervlak te slaan met de buitenkant naar
beneden gericht, let op om die niet te beschadigen;
ofwel gebruikt u een straal perslucht (minder dan 6,9
bar) om van binnen naar buiten te blazen.

5.

Monteer de ﬁlter opnieuw.

6.

Monteer de carter opnieuw.

7.

Start de motor weer met de ventilator in werking om
te controleren of de handelingen correct werden
uitgevoerd.

1-M0451

Reinig het rooster van de luchtaanzuiging op het einde van
iedere dag met een luchtstraal.

- WAARSCHUWING
Gebruik geen diesel, benzine, solventen of
water om de patronen te reinigen, omdat het
filterende materiaal beschadigd kan raken.

- WAARSCHUWING
Als de machine in zeer stoffige omgevingen
wordt gebruikt (bijv. in hooischuren, enz.),
wordt de bedrijfsduur van de filter beperkt tot
100 uren.

- AANDACHT
In
geval
van
storingen
van
het
ventilatiesysteem moet men controleren of de
filter niet verstopt is.
Contacteer het assistentiecentrum van DIECI
in geval van storingen nadat de filter werd
vervangen.

- VERBOD
Gebruik de machine nooit zonder filter van de
cabine.
Als er stof in de cabine komt, bestaat er risico
voor de gezondheid van de operator en kan
het ventilatiesysteem defect raken.
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13.12.2

Airconditioning: Reiniging *
De airconditioning is een optioneel accessoire.

1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Monteer de beschermcarter (Fig. 2-M0451) opnieuw.

3.

Reinig de radiator van de airconditioning (Fig. 3-M0451)
door de perslucht met een maximale druk van 7 bar
van boven naar beneden te richten, in omgekeerde
richting van de normale luchtstroom. De luchtstralen
moeten loodrecht op het oppervlak van de radiator
worden gericht.

4.

Verwijder het vuil van onder de radiator van de
airconditioning.

5.

Monteer na de reiniging de condensator weer.

- WAARSCHUWING

2-M0451

Let op dat de vinnen van de radiator tijdens de
reiniging niet worden beschadigd.
Controleer of de vinnen niet vervormd zijn;
in dat geval moeten ze voorzichtig worden
gerecht.

3-M0451
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13.13

Onderhoud blokkeerkleppen voor cilinders

13.13.1

Controle blokkeerkleppen voor cilinders

De blokkeerkleppen voor cilinders beletten de ongecontroleerde beweging van de zuigers van de cilinders wanneer geen
hydraulische druk aanwezig is of wanneer een ﬂexibele leiding ontploft.
De kleppen zijn rechtstreeks op de cilinders gemonteerd.

- GEVAAR
Tijdens de controle mogen geen personen aanwezig zijn binnen de actieradius van de machine.

- AANDACHT
Voer de controleporcedure voor één klep tegelijk uit.

- GEVAAR
In geval van storingen mag de machine niet gebruikt worden tot de reparatie werd uitgevoerd.

Hefcilinders arm:
- Start de motor. Controleer of de parkeerrem ingeschakeld is en de aandrijving in ‘vrij’ gesteld is.
- Til de arm ongeveer 45° op.
- Breng de arm naar beneden terwijl de motor op 1.400 toeren draait. Stop de motor tijdens de beweging van de arm.
De beweging van de arm moet vertragen en daarna stoppen wanneer de motor vertraagt en stopt.

- GEVAAR
Als de arm blijft bewegen nadat de motor gestopt werd, is de blokkeerklep van de cilinders defect.
Het defect moet zo snel mogelijk opgelost worden; contacteer het assistentiecentrum van DIECI.

Cilinder extensie arm:
- Start de motor. Controleer of de parkeerrem ingeschakeld is en de aandrijving in ‘vrij’ gesteld is.
- De arm optillen en volledig uitstrekken.
- Trek de arm in terwijl de motor op 1.400 toeren draait. Stop de motor tijdens de beweging van de arm.
De beweging van de arm moet vertragen en daarna stoppen wanneer de motor vertraagt en stopt.

- GEVAAR
Als de arm blijft bewegen nadat de motor werd stilgelegd, is de blokkeerklep defect.
Het defect moet zo snel mogelijk opgelost worden; contacteer het assistentiecentrum van DIECI.
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Cilinder afstelling vorken:
- Start de motor, neem een lading op de vorken op (bijvoorbeeld een lading bakstenen of enkele strobalen).
- Laat de vorken helemaal naar boven hellen.
- Schakel de parkeerrem in en stel de aandrijving in ‘vrij’.
- Verwijder de arm net voldoende van de grond zodat de vorken vooruit kunnen geheld worden.
- Stel de bedieningshendel in werking om de vorken vooruit te hellen terwijl de motor aan 1400 toeren draait. Stop de motor
tijdens de beweging van de vorken.
De beweging van het richten moet vertragen en daarna stoppen wanneer de motor vertraagt en stopt.

- GEVAAR
Als de vorken blijven bewegen nadat de motor werd stilgelegd, is de blokkeerklep defect.
Het defect moet zo snel mogelijk opgelost worden; contacteer het assistentiecentrum van DIECI.

Cilinders voor nivellerinf en blokkering oscillatie (indien aanwezig):
- Plaats de machine op een perfect horizontaal vlak.
- Controleer of de parkeerrem ingeschakeld is en de overbrenging in vrij gesteld is.
- Controleer of de machine in modus heftruck is.
- Til de arm circa 15 cm boven de grond op en nivelleer de machine zodat het chassis perfect parallel is met het vlak (controleer
de waterpas in de cabine).
- Controleer of de machine deze positie behoudt zonder op de besturing van de nivellering te moeten ingrijpen, ook na
langdurig gebruik.

- GEVAAR
Wanneer de stang van de cilinder zich verplaatst zonder tussenkomst van de bediener, is de blokkeerklep
defect.
Het defect moet zo snel mogelijk opgelost worden; contacteer het assistentiecentrum van DIECI.

- WAARSCHUWING
De machine niet nivelleren met de arm opgetild en uitgetrokken.
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13.14

Onderhoud telescopische arm

13.14.1

Glijvlakken telescopische arm

Slijtage van de glijvlakken
De slijtage van de glijvlakken kan leiden tot oscillaties en
spelingen tussen twee schuifelementen met als gevolg
verlies van de precisie van de bewegingen en gevaar op
vallen van de lading.
Raadpleeg de samenvattende tabel aan het
begin van het hoofdstuk voor de intervallen.
Hoe erger de slijtage hoe ernstiger de
gevolgen voor de werkomstandigheden
zullen zijn.

- AANDACHT
Het onderhoud van de glijvlakken van de
telescopische arm moet uitgevoerd worden in
een door DIECI erkende garage.
1-M0470
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Invetten
De glijvlakken van de arm moeten gesmeerd gehouden
worden om de bewegingen soepel te houden en zo veel
mogelijk slijtage te vermijden.
Als de vetlaag dun is of onzuiverheden bevat (zand, stof,
spaanders, enz.), gaat men als volgt tewerk:
1.

Plaats de machine in onderhoudpositie.

2.

Zet de machine aan.

3.

Schuif de arm volledig uit en houd die in horizontale
positie.

4.

Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in
de cabine een plaatje met “onderhoud in uitvoering”.

5.

De accu met de “accu-onderbreker” loskoppelen.

6.

Verwijder de laag vet en eventuele onzuiverheden op
het oppervlak van de schuifmasten met behulp van
een doek.

7.

Gebruik een kwast om een laag vet van het
goedgekeurde type open te strijken op de vier zijden
van de uitschuifmasten.

8.

Zet de machine aan.

9.

Laat de arm meerdere keren uitschuiven en weer
intrekken om het vet gelijkmatig te verdelen.

10. Schakel de machine uit.
11. Verwijder het teveel aan vet.

- AANDACHT
Tijdens de fase visuele controle en het
uitsmeren van vet moet de machine uit
zijn en de sleutel uit de cabine gehaald om
onopzettelijke manoeuvres te vermijden.
Als de machine in belastende omstandigheden
en in zeer stoffige omgevingen wordt gebruikt,
dient men frequenter in te vetten.

- AANDACHT
Gebruik
uitsluitend
smeermiddelen
aangegeven in de tabeelen van DIECI, andere
smeermiddelen kunnen ernstige schade aan
de loopoppervlakken veroorzaken.
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2-M0470

M8
M10
M10
M12
M12
M14
M16
M18
M18
M20
M20
M22
M22
M24
M24
M27
M30

12,9
Aanhaalmoment
(Nm)

10,9
Voorbelasting (N)

Voorbelasting (N)

8,8
Aanhaalmoment
(Nm)

Voorbelasting (N)

6,8
Aanhaalmoment
(Nm)

Voorbelasting (N)

5,8
Aanhaalmoment
(Nm)

Voorbelasting (N)

4,8

Aanhaalmoment
(Nm)

Fijne steek

Voorbelasting (N)

13.15.1

Aanhaalmoment
(Nm)

Aanhaalmomenten bouten

Wrijvingscoëfficiënt

13.15

0,10

9798,1

10,87

12247,6

13,59

14697,1

16,31

19596,1

21,75

27557,1

30,58

33068,5

36,70

0,14

9079,5

13,53

11349,4

16,91

13619,3

20,29

18159,1

27,05

25536,2

38,04

30643,4

45,65

0,10

15296,9

21,13

19121,1

26,41

22945,3

31,69

30593,8

42,25

43022,5

59,42

51627,0

71,30

0,14

14175,0

26,27

17718,8

32,84

21262,6

39,41

28350,1

52,55

39867,3

73,89

47840,8

88,67

0,10

16383,6

22,12

20479,5

27,66

24575,4

33,19

32767,2

44,25

46078,8

62,23

55294,6

74,67

0,14

15221,6

27,80

19027,0

34,75

22832,5

41,70

30443,3

55,61

42810,8

78,20

51373,0

93,84

0,10

22020,7

35,83

27525,9

44,79

33031,0

53,75

44041,4

71,67

61933,2

100,78

74319,8

120,94

0,14

20405,8

44,53

25507,2

55,66

30608,7

66,79

40811,6

89,06

57391,3

125,24

68869,5

150,29

0,10

23333,7

37,26

29167,1

46,57

35000,6

55,88

46667,4

74,51

65626,1

104,78

78751,3

125,74

0,14

21669,2

46,70

27086,5

58,38

32503,8

70,06

43338,4

93,41

60944,6

131,36

73133,5

157,63

0,10

31610,0

59,04

39512,5

73,80

47415,0

88,57

63220,0

118,09

88903,1

166,06

106683,7

199,27

0,14

29345,9

73,92

36682,4

92,40

44018,9

110,89

58691,9

147,85

82535,4

207,91

99042,5

249,49

0,10

42581,3

89,78

53226,6

112,23

63871,9

134,67

85162,5

179,56

119759,8

252,51

143711,8

303,02

0,14

39587,8

113,06

49484,7

141,32

59381,6

169,59

79175,5

226,12

111340,6

317,98

133608,7

381,57

0,10

51457,2

124,03

64321,5

155,03

77185,8

186,04

102914,4

248,06

144723,3

348,83

173668,0

418,59

0,14

47751,7

155,02

59689,6

193,78

71627,5

232,53

95503,3

310,05

134301,6

436,00

161161,9

523,20

0,10

55415,1

130,17

69268,9

162,72

83122,7

195,26

110830,3

260,35

155855,1

366,12

187026,1

439,34

0,14

51577,6

164,67

64472,0

205,84

77366,4

247,01

103155,2

329,35

145062,1

463,15

174074,5

555,77

0,10

65534,1

173,72

81917,7

217,16

98301,2

260,59

131068,3

347,45

184314,8

488,60

221177,8

586,32

0,14

60886,2

218,17

76107,8

272,71

91329,3

327,26

121772,4

436,34

171242,5

613,61

205491,0

736,33

0,10

70114,7

181,58

87643,3

226,97

105172,0

272,36

140229,3

363,15

197197,5

51,68

236637,0

612,82

0,14

65319,1

230,55

81648,8

288,19

97978,6

345,82

130638,1

461,10

183709,9

648,42

220451,9

778,10

0,10

81220,8

236,88

101526,0

296,10

121831,2

355,32

162441,5

473,76

228433,4

666,23

274120,1

799,48

0,14

75533,9

298,75

94417,4

373,43

113300,9

448,12

151067,8

597,49

212439,1

840,22

254927,0

1008,27

0,10

86164,2

246,02

107705,3

307,53

129246,4

369,04

172328,5

492,05

242337,0

691,94

290804,3

830,33

0,14

80331,8

313,41

100414,7

391,76

120497,7

470,11

160663,6

626,82

225933,2

881,46

271119,8

1057,75

0,10

98515,6

308,56

123144,5

385,70

147773,4

462,84

197031,1

617,12

277075,0

867,83

332490,0

1041,40

0,14

91693,3

390,33

114616,6

487,92

137539,9

585,50

183386,5

780,67

257887,3

1097,82

309464,8

1317,38

0,10

104079,4

319,62

130099,2

399,52

156119,0

479,43

208151,7

639,23

292723,2

898,92

351267,9

1878,71

0,14

97096,0

408,12

121370,1

510,15

145644,1

612,18

194192,1

816,24

273082,6

1147,84

327699,1

1377,41

0,10

127922,3

448,43

159902,9

560,54

191883,5

627,65

255844,7

896,87

359781,6

1261,22

431737,9

1513,46

0,14

119185,0

569,67

148981,3

712,09

178777,5

854,51

238370,1

1139,34

335207,9

1602,20

402249,5

1922,64

0,10

16817,5

623,80

201021,8

779,75

241226,2

935,70

321635,0

1247,60

452299,2

1754,43

542759,0

2105,32

0,14

149957,0

795,14

187446,3

993,93

224935,5

1192,72

299914,0

1590,29

421754,2

2236,34

506105,0

2683,61
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Grote steek

M18
M20
M22
M24
M27
M30
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Aanhaalmoment
(Nm)

M16

Voorbelasting (N)

M14

Aanhaalmoment
(Nm)

M12

Voorbelasting (N)

M10

Aanhaalmoment
(Nm)

M8

Voorbelasting (N)

M7

12,9

Aanhaalmoment
(Nm)

M6

10,9

Voorbelasting (N)

M5

8,8

Aanhaalmoment
(Nm)

M4

6,8

Voorbelasting (N)

M3,5

5,8
Aanhaalmoment
(Nm)

M3

4,8
Voorbelasting (N)

Wrijvingscoëfficiënt

13.15.2

0,10

1219,9

0,54

1524,9

0,68

1829,9

0,82

2439,9

1,09

3431,0

1,53

4117,2

1,84

0,14

1125,9

0,60

1407,4

0,83

1688,9

1,00

2251,9

1,34

3166,7

1,88

3800,0

2,26

0,10

1638,2

0,84

2047,8

1,05

2457,3

1,26

3276,4

1,68

4607,5

2,36

5528,9

2,84

0,14

1511,3

1,03

1889,2

1,28

2267,0

1,54

3022,6

2,05

4250,6

2,89

5100,7

3,47

0,10

2115,4

1,25

2644,3

1,56

3173,1

1,88

4230,8

2,50

5949,6

3,52

7139,5

4,22

0,14

1950,9

1,53

2438,7

1,91

2926,4

2,29

3901,9

3,06

5487,0

4,30

6584,4

5,16

0,10

3461,6

2,46

4327,0

3,08

5192,3

3,70

6923,1

4,93

9735,7

6,93

11682,8

8,32

0,14

3196,8

3,02

3996,0

3,78

4795,2

4,53

6393,7

6,04

8991,1

8,50

10789,3

10,20

0,10

4874,7

4,24

6093,4

5,30

7312,1

6,35

9749,4

8,47

13710,1

11,92

16452,2

14,30

0,14

4499,1

5,19

5623,9

6,48

6748,6

7,78

8998,2

10,37

12653,7

14,59

15184,4

17,51

0,10

7134,5

6,97

8918,2

8,71

10701,8

10,45

14269,1

13,94

20065,9

19,60

24079,1

23,52

0,14

6599,6

8,60

8249,5

10,76

9899,4

12,90

13199,2

17,21

18561,4

24,20

22273,6

29,04

0,10

8947,1

10,20

11183,9

12,75

13420,7

15,30

17894,2

20,41

25163,7

28,70

30196,5

34,44

0,14

8265,6

12,54

10332,0

15,67

12398,4

18,80

16531,2

25,07

23247,0

35,26

27896,5

42,31

0,10

14244,5

20,11

17805,6

25,14

21366,8

30,16

28489,0

40,22

40062,7

56,56

48075,3

67,87

0,14

13167,4

24,76

16459,2

30,95

19751,1

31,14

26334,8

49,52

37033,3

69,64

44439,9

83,56

0,10

20766,6

34,43

25958,3

43,03

31149,9

51,64

41533,2

68,86

58406,1

96,83

70087,3

116,20

0,14

19204,0

42,42

24005,0

53,03

28806,0

63,63

38408,0

84,84

54011,2

119,31

64813,5

143,17

0,10

28389,9

54,77

35487,4

68,46

42584,9

82,15

56779,8

109,53

79846,6

154,03

95816,0

184,84

0,14

26261,2

67,56

32826,5

84,45

39391,8

101,34

52522,4

135,13

73859,6

190,02

88631,5

228,03

0,10

39242,1

85,14

49052,7

106,43

58863,2

127,72

78484,3

170,29

110368,5

239,47

132442,2

287,36

0,14

36364,2

105,80

45455,3

132,26

54546,3

158,71

72728,5

211,61

102274,4

297,58

122729,3

357,09

0,10

47533,0

117,48

59416,3

146,85

71299,6

176,22

95066,1

234,96

133686,7

330,41

160424,1

396,49

0,14

43986,1

145,16

54982,7

181,45

65979,2

217,74

87972,3

290,32

123711,0

402,26

148453,2

489,92

0,10

61238,0

166,08

76547,5

207,61

91857,0

249,13

122476,0

332,17

172231,9

467,11

206678,2

560,54

0,14

56747,1

206,39

70933,9

257,98

85120,6

309,58

113494,2

412,78

159601,2

580,47

191521,5

696,56

0,10

76305,2

227,22

95381,5

284,02

114457,8

340,82

152610,4

454,43

214608,3

639,05

257530,0

766,85

0,14

70791,9

283,79

88489,8

352,74

106187,8

425,69

141583,7

567,58

199102,1

798,16

238922,5

957,80

0,10

88232,4

287,16

110290,5

358,94

132348,6

430,73

176464,9

574,31

248153,7

807,63

297784,4

969,15

0,14

81761,8

356,84

102202,2

446,05

122642,7

535,26

163523,6

713,68

229955,1

1003,61

275946,1

1204,33

0,10

115778,8

420,40

144723,5

525,05

173668,2

930,06

231557,6

840,08

325627,9

1181,36

390753,4

1417,63

0,14

107441,5

525,08

134301,9

656,35

161162,2

787,62

214883,0

1050,16

302179,2

1476,79

362615,0

1772,15

0,10

140999,5

572,83

176249,4

716,03

211499,3

859,24

281999,0

1145,65

396561,1

1611,08

475873,4

1933,29

0,14

130770,6

714,49

163463,3

893,11

196155,9

1071,73

261541,2

1428,97

367792,3

2009,49

441350,8

2411,39

13.16

Aanhaalmomenten hydraulische koppelingen
Inzetstukken met naafkap 60° - BSP schroefdraad

Schroefdraad

1/18.28

1/4.19

3/8-19

1/2-14

5/8-14

3/4-14

1”-11

1”1/4-11

121/2-11

(Nm)

12-14

14-16

25-28

45-60

55-70

90-110

120-140

170-190

200-245

Inzetstukken met naafkap 60° - METRISCHE schroefdraad
Schroefdraad

10x1

12x1.5

14x1.5

16x1.5

18x1.5

22x1.5

26x1.5

28x1.5

30x1.5

(Nm)

12-14

13-15

15-18

25-218

27-30

50-60

60-75

80-100

110-130

SERIE / RANGE “L”
Schroefdraad

12x1.5

14x1.5

16x1.5

18x1.5

22x1.5

26x1.5

30.2

36x1.5

45x1.5

52x1.5

(Nm)

13-15

15-18

25-28

27-30

50-60

30-75

85-105

120-140

170-190

190-230

Schroefdraad

14x1.5

16x1.5

18x1.5

20x1.5

22x1.5

14x1.5

30x2

36x2

42x2

52x2

(Nm)

15-18

25-28

27-30

43-54

50-62

60-75

90-110

125-145

170-190

200-245

SERIE / RANGE “S”

265

266

HYDRAULISCHE OLIE

OLIE BRUGGEN MET
ZELFBLOKKERENDE
DIFFERENTIAAL

OLIE REMMEN EN
INCHING

RADIATOR

VET

AGIP

Sigma Turbo

Arnica 46

Rotra MP/S
85w90

Dextron 2

Permanent
extra

GR MU/EP2

CHEVRON

Delo 450
15w40

Ep Hydraulic
/46

Supreme
LS gear
Lubricant

Dextron 2

Antifreeze

Dura-Lith
EP 2

ESSO

Essolube
XT201

Invarol EP46

ATF Dextron
2

Sigil green

Beacon EP2

IP

Tarus Turbo
15w40

Hydrus H.I. 46

Dextron ﬂuid
2

Antifreeze

Athesia EP
Grease 2

ATF 220

Antifreeze

Mobilux 2

T 65 LS
75w90

Auto 14

Antifreeze

Super grease
G2

Spirax LS 90

ATF Dextron
2

Antifreeze

Super grease
G2

OLIE BRUGGEN

MOTOROLIE

Compatibiliteitstabel oliën

MERK

13.17

Torque ﬂuid
62
Pontiac LS
85w90
1- Mobil ﬂuid
422
2- Mobil ﬂuid
424
3- Mobilube
85W/90 LS
4- Mobiland
20W/40

MOBIL

Delvac super
1300

Hjdro NV46

Q8

T 700 SAE
15w40

Handel 46

SHELL

Rimula D

Tellus S2 V 46

ROLOIL

Dolomiti
Super HD
Turbo 15w40

LI/46

Hidromatic
Dex

Rol Fluid

Litex EP 2

TEXACO

Ursa Super TD

Rando HD
Z 46

Dextron 2

Antifreeze

Super grease
G2

TOTAL

Rubia XT

Equivis ZS/46

Dextron 2

Antifreeze

Multis EP 2

1- Donax TD
2- LS 90
3- Spirax HD

1- DA
2- JID

Trasmission
X4

- VERBOD
Het is absoluut verboden oliën op synthetische basis te gebruiken in de hydraulische installatie van de
machine.
Raadpleeg het hoofdstuk Technische gegevens voor informatie over de capaciteit van de onderdelen die
gesmeerd moeten worden.
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14

TECHNISCHE ASSISTENTIEDIENST

14.1

Levering reserveonderdelen

DIECI S.R.L. garandeert de levering van originele of alternatieve reserveonderdelen gedurende 10 jaar, met ingang van de datum
van het laatste model dat van de betreﬀende serie is geproduceerd.
Samen met elke machine of gereedschap van Dieci wordt naast deze handleiding voor gebruik en onderhoud
ook een catalogus meegeleverd met de reserveonderdelen, om alle onderdelen te kunnen bestellen die voor
de reparatie nodig zijn.

14.2

Assistentie voor de eigenaar / operator

Om een goede assistentie van uw concessiehouder te verkrijgen, moeten de volgende fundamentele gegevens gekend zijn
voordat de assistentiedienst wordt gecontacteerd:
1.

Speciﬁceer uw naam, adres en telefoonnummer.

2.

Geef het model en chassisnummer van de machine op.

3.

Geef de aankoopdatum en de werkingsuren op.

4.

Leg de aarde van het probleem uit.

Enkel de concessiehouders van DIECI hebben toegang tot de informatie waarover DIECI beschikt voor de assistentie voor klanten.
Bovendien kunnen ze velerlei programma's bieden wat betreft garantie, onderhoud aan vaste prijs en veiligheidscontroles,
inclusief tests.

Technische assistentiedienst van Dieci

Via E. Majorana, 2/4
42027 Montecchio Emilia (RE) ITALIË
Tel. +39 0522 869611
Fax +39 0522 869744
service@dieci.com
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14.3

Diagnostiek problemen
De interventies voor het wegnemen van defecten mogen enkel door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Geen ingrepen uitvoeren voor defecten als de hoofdstukken “Veiligheidsnormen”, “Veilige werkprocedures” en “ONDERHOUD” niet
eerst gelezen en begrepen zijn.
Dit symbool geeft aan dat de storing ENKEL kan opgelost worden via interventie van een erkende garage van
DIECI Service

14.3.1

Motor
PROBLEEM

Start niet

14.3.2

OPLOSSING

Hendel rijrichting ingeschakeld

Plaats de hendel in ‘vrij’

Bediener zit niet correct op de
stuurplaats neer

Ga correct in de cabine zitten

Geen brandstof

Vul de brandstoftank

Accu-onderbreker losgekoppeld

Sluit de accu-onderbreker aan

Accu leeg

Laad de accu op of vervang

Zekering defect

Vervang de zekering

Ander

Raadpleeg de handleiding voor gebruik
en onderhoud van de motor

Hydraulische installatie aandrijving
PROBLEEM

De machine rijdt in geen
enkele rijrichting

De machine verliest snelheid
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OORZAAK

OORZAAK

OPLOSSING

Peil hydraulische olie onvoldoende

Controleer het peil van de hydraulische
olie

Elektronisch gaspedaal (indien aanwezig)
ingeschakeld

Schakel het elektronisch gaspedaal uit

De sensor die ingebouwd is in de stoel
signaleert de aanwezigheid van de
bediener niet

Ga correct op de stuurplaats neerzitten

De hendel voor selectie van de rijrichting is
niet ingeschakeld

Zet de hendel in de gewenste stand

De stabilisatorvoeten (indien aanwezig) zijn
naar beneden

Breng alle stabilisatorvoeten volledig
omhoog

Achterbrug geblokkeerd (indien aanwezig)

Deblokkeer de brug

Parkeerrem ingeschakeld

Schakel de rem uit

Elektrisch circuit defect

Repareer het circuit

Hydrostatische aandrijving defect

Repareer of vervang de overbrenging

De by-pass kraan voor het slepen van de
machine is gesloten

Open de by-pass kraan

Aanzuigﬁlter hydraulische olie verstopt

Demonteer het olieﬁlter en vervang
hem

Hydrostatische aandrijving defect

Repareer of vervang de overbrenging

Storing op het inching pedaal

Controleer of het pedaal correct werkt

14.3.3

Remmen
PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

Te weinig olie in het oliereservoir remmen

Vul de tank bij en/of ontlucht de
installatie

Vloeistoﬂek in het circuit

Controleer de lekken

Remschijven versleten

Vervang de remblokken

Rempomp defect

Repareren of vervangen

Ongeschikte vloeistof in het circuit of in
het diﬀerentiaalcarter

Controleer de vergelijkingstabel van de
oliën

OORZAAK

OPLOSSING

De wielen zijn niet correct uitgelijnd

Uitlijning uitvoeren

Fout in de selectie van de besturing

Herpositioneer de hendel op een ander
type besturing

Verdeler voor bediening defect

Repareer of vervang de verdeler

Er sijpelt olie uit de hydraulische
cilinders van het stuur

Vervang de pakkingen

OORZAAK

OPLOSSING

De veiligheidssystemen zijn
ingeschakeld

Zie hoofdstuk “Antikantelsysteem”

Elektrische installatie defect

Controleer de zekeringen en de
elektrische installatie

Peil hydraulische olie in tank
onvoldoende

Bijvullen

Hydraulische pomp defect

Repareer of vervang de pomp

IJking verdeler laag

Controleer en ijk opnieuw de verdeler

Er sijpelt olie binnenin de hefcilinders

Vervang de pakkingen

De arm wordt niet
uitgeschoven

"De veiligheidssystemen zijn geactiveerd
(controlelampje en geluidsalarm zijn in
werking)"

Zie hoofdstuk “Antikantelsysteem”

De arm daalt niet

"De veiligheidssystemen zijn geactiveerd
(controlelampje en geluidsalarm zijn in
werking)"

Zie hoofdstuk “Antikantelsysteem”

De machine remt niet

14.3.4

Stuur
PROBLEEM

De machine rijdt dwars De
wielen zijn niet uitgelijnd

14.3.5

Telescopische arm
PROBLEEM

De machine tilt de lading niet
op
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15

REINIGING

De reiniging van de machine en van alle onderdelen ervan is fundamenteel om de machine in een correct eﬃciënte staat te
behouden.

15.1

Reiniging van de machine

Om een correcte reiniging uit te voeren, moet men het volgende in acht nemen:
- Schakel de motor uit, verwijder de startsleutels en wacht tot de verschillende delen afgekoeld zijn.
- Draag speciale beschermende kledij (handschoenen, maskers, werkkledij, enz).
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoﬀen, zuren of producten die de onderdelen van de machine chemisch kunnen aantasten.
- Gebruik water om het vuil te verzachten dat aan het oppervlak blijft zitten.
- Voor de herstelling van kleine defecten van de carrosserie moet aan de DIECI concessiehouder de daarvoor bestemde lak
gevraagd worden.
- Controleer of alle veiligheidsplaatjes aanwezig zijn. Vervang de exemplaren die verdwenen zijn of tijdens de reiniging werden
verwijderd.
- Voor de reiniging van de buitenzijde van de machine en van de motorruimte wordt het best een hogedrukreiniger gebruikt;
hou daarbij rekening met het volgende:
t Controleer of de doppen om bij te vullen correct gesloten zijn (radiator, oliereservoir, brandstoftank, enz.).
t Bescherm de stuurcentrales en de connectoren tegen waterinﬁltratie.
t Gebruik een druk van max. 100 bar bij een watertemperatuur van max. 80° C.
t Hou de punt van de lans van het reinigingstoestel steeds op een afstand van minstens 40 cm van het te reinigen oppervlak.
t Richt de waterstraal niet op een punt maar reinig met brede bewegingen.
t De binnenkant van de machine is delicaat en mag absoluut niet gereinigd worden met de hogedrukreiniger.

- VERBOD
)&5*4BCTPMVVUWFSCPEFOPNEFTJHOBMFSJOHFOPQEFNBDIJOFUFSFJOJHFONFUCFIVMQWBOTPMWFOUFOPGCFO[JOF
PNEBUEFMBCFMT[PVEFOLVOOFOWFSLMFVSFO0PLEFBOEFSFMBCFMTEBOEJFWPPSBBOEBDIUFOWFJMJHIFJENPFUFO
TUFFETPQEF[FMGEFNBOJFSCFIBOEFMEXPSEFO

- ELEKTRISCHE COMPONENTEN
- Als me een straal onder druk gebruikt, moet men proberen om elektrische componenten zoals de alternator of de startmotor
niet nat te maken.
- Als er toevallig water op het elektrisch systeem wordt gemorst, kan dit voor problelen tijdens de werking van de machine
zorgen.
- Gebruik geen water of stoom om de elektrische installatie, de sensoren en de connectoren te reinigen.

- MECHANISCHE COMPONENTEN
- Reinig de bewegende mechaniek of de verhitte elementen niet; laat de onderdelen afkoelen omdat ze schade kunnen oplopen
door de temperatuurschommeling.

15.2

Reiniging van de ruiten

- De ruiten van de cabine, de lichten en de achteruitkijkspiegels moeten regelmatig gereinigd worden met water en zeep.
- Na de schoonmaak moeten de delen zorgvuldig afgedroogd worden, laat geen vlekken of kringen achter die het zicht van de
operator kunnen beperken of verwarren.
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15.3

Reiniging van de stuurcabine

- Reinig de zachte bekleding van de cabine met een doek die ondergedompeld werd in een oplossing van water en
reinigingsmiddel, en wring de doek zo goed mogelijk uit.
- De stoel van de bestuurder en de vloer moeten gereinigd worden met een stofzuiger en/of met een harde borstel. Gebruik
indien nodig een vochtige doek om de hardnekkigste vlekken te verwijderen.
- Om de veiligheidsgordel te reinigen, moet een spons met warm water en zeep gebruikt worden, laat vanzelf drogen.
- De stoelen in stof moeten gereinigd worden met een stijve borstel of een stofzuiger. De plastic stoelen moeten gereinigd
worden met een vochtige doek.

- ELEKTRISCHE COMPONENTEN
(FCSVJLHFFOXBUFSTUSBMFOCJOOFOJOEFDBCJOF
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15.4

Reiniging veiligheidsplaatjes
- AANDACHT
Om een correcte interpretatie van de plaatjes te garanderen, moet gecontroleerd worden of ze zich in de
correcte positie bevinden en of ze rein zijn.

- GEVAAR
Reinig deze plaatjes wanneer ze met modder, cement of vuil zijn bedekt.

- VERBOD
Het is absoluut verboden om de signaleringen op de machine te reinigen met behulp van solventen of benzine
omdat de labels zouden kunnen verkleuren. Ook de andere labels dan die voor aandacht en veiligheid moeten
steeds op dezelfde manier behandeld worden.
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16

OPTILLEN, TRANSPORT
EN STALLEN

16.1

De machine optillen
- GEVAAR
Controleer altijd of de verankeringen (kabels,
kettingen, wiggen, enz.) in goede staat zijn.

- AANDACHT
Controleer of het heftoestel voldoende
draagvermogen heeft voor het gewicht van
de machine.
Het gewicht van de machine staat vermeld op het speciale
label, controleer de waarden van de maximum en minimum
hoogtes van de grond en het toegestane gewicht.
De machine is voorzien van hefpunten die met speciale
symbolen zijn aangegeven (Fig. 1-R0000).

1-R0000

Maak de kabels vast op de punten zoals aangegeven in
de afbeelding, let zeer goed op tijdens het optillen. Begin
langzaam op te tillen.

- GEVAAR
Vooraleer te beginnen met optillen, moet
gecontroleerd worden of er in de zone rondom
geen onbevoegden aanwezig zijn.

- AANDACHT
Voor het optillen zijn kabels nodig met
minimaal unitair draagvermogen van 6 ton.
Vooraleer de machine op te tillen, moet men voor het
volgende zorgen:
- Demonteer eventuele gereedschappen die op de
machine zijn geïnstalleerd.
- Trek de telescopische arm volledig in en breng hem naar
beneden.
- Schakel de parkeerrem in, plaats de hendel voor selectie
van de rijrichting in “N” en zet de machine uit.
- Sluit alle ramen en venstertjes en doe het portier van de
cabine op slot.
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16.2

Transport van de machine

16.2.1

Transport van de machine op
aanhangwagen
- GEVAAR
Controleer altijd of de verankeringen (kabels,
kettingen, wiggen, enz.) in goede staat zijn.

- AANDACHT
Tijdens het laden van de machine op een
aanhangwagen moet men op het volgende
letten:
- Voordat de machine op een oprit of aanhanger wordt
gereden, moet eventueel modder, ijs, olie verwijderd
worden die ongevallen zouden kunnen veroorzaken.
- Controleer of de brug en het transportvoertuig het totale
gewicht van de machine en van het eventuele geladen
werktuig kunnen dragen.
- Controleer de waarden van de maximum en minimum
hoogtes van de grond en het toegestane gewicht.
- Plaats de machine voorzichtig op het transportmiddel.
- Zorg ervoor dat de plaatselijke regels worden nageleefd
wanneer men de machine over openbare wegen vervoert.

- GEVAAR
Wanneer men een machine op een
transportvoertuig laadt of uitlaadt, bestaat
er altijd gevaar dat de machine zijwaarts
omkantelt, vraag hulp aan een persoon op
de begane grond om de manoeuvres te
controleren.
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1-R0101

Neem de volgende voorzorgen wanneer men een machine
laadt of uitlaadt:
1.

Kies een stevig, genivelleerd terrein.

2.

Demonteer eventuele gereedschappen die op de
machine zijn geïnstalleerd.

3.

Trek de telescopische arm volledig in en breng hem
omlaag

4.

Gebruik een laadvlak of laadhelling.

5.

Selecteer altijd de laagste snelheid.

6.

Controleer voordat de machine op het transportmiddel
wordt geladen of de oprit correct en veilig geplaatst is.

7.

Wanneer de machine in veilige positie geplaatst is, moet
men de motor uitzetten en de parkeerrem inschakelen.

8.

Sluit alle ramen en venstertjes en doe het portier van
de cabine op slot.

9.

Veranker de machine op het transportvoertuig via
kettingen of kabels met behulp van de speciale haken
(Fig. 2-R0101).

2-R0101

10. Zet de wielen van het transportvoertuig aan de
voorkant en achterkant met wiggen vast.
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17

DE MACHINE STALLEN

17.1

Lange periode van inactiviteit

Indien de machine gedurende een lange periode gestald moet blijven, dient men enkele voorzorgen na te leven om ze in goede
staat te bewaren:
t De machine schoonmaken.
t De lak bijwerken om roestvorming te voorkomen.
t Alle vetnippels smeren.
t Controleer of er op de machine bepaalde delen versleten of beschadigd zijn, vervangen indien nodig.
t Controleer de banden en pomp ze op tot de aanbevolen druk.
t Laat de motorolie af en vul met verse olie.
t Reinig de toevoerinstallatie en vervang de elementen van de ﬁlter.
t Maak de brandstoftank leeg en giet tien liter speciale brandstof voor lange inactiviteit in de tank. Laat de motor tien minuten
draaien zodat de nieuwe oplossing uniform wordt verdeeld.
t Plaats eventuele uitrustingen op de grond.
t Alle mobiele onderdelen van de machine opnieuw uitlijnen en volledig naar beneden brengen.
t Vet de ongedekte staven van de hydraulische cilinders lichtjes in.
t Bedek de opening van de uitlaatpijp.
t Sluit en blokkeer de ruiten.
t Sluit het portier met de sleutel.

17.2

Opnieuw in werking stellen

Voorbereiding van de machine na een periode van stalling:
t De banden oppompen tot een correcte bandenspanning.
t Verwijder de steunhouders van onder de assen.
t Vul de brandstoftank.
t Controleer het koelvloeistofpeil van de radiator.
t Controleer het peil van de verschillende oliën.
t Monteer een compleet opgeladen accu.
t Verwijder de bedekking van de uitlaatpijp.
t Verwijder de vetlaag van de ontblote stangen van de cilinders.
t Start de motor en controleer of alle bedieningen correct functioneren.
t Laat de motor enkele minuten draaien.
t Controleer of de reminstallatie eﬃciënt werkt.
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18

AFVALVERWERKING

- Afvalmaterialen mogen niet zomaar weggegooid worden in het milieu, maar moeten gepast worden verwerkt. Gebruikte
smeermiddelen, accu’s, vettige vodden, remblokken, enz. moeten overhandigd worden aan gespecialiseerde bedrijven die
bevoegd zijn om vervuilende stoﬀen te verwerken.
- Een oneigenlijke afvalverwerking is een bedreiging voor het milieu. Potentieel gevaarlijke afvalstoﬀen zijn: smeermiddelen,
brandstof, koelmiddel, ﬁlters en accu's.
- Loos geen afval op het terrein, in rioleringen of in waterlopen.
- Vraag informatie omtrent de juiste methodes voor recyclage of verwerking van afval aan de plaatselijke autoriteiten of
inzamelcentra.

18.1

Ecologische beschouwingen

Hierna worden enkele nuttige aanbevelingen gegeven die van nut kunnen zijn. Informeer u omtrent de wettelijke normen die
van kracht zijn in uw land.
Vraag informatie aan de leveranciers van smeeroliën, brandstof, antivriesproducten, reinigingsmiddelen, enz., betreﬀende de
eﬀecten voor mens en milieu, en de normen die gevolgd moeten worden voor hun gebruik, opslag en verwerking.
- Vermijd om de tanks te vullen met jerrycans of tankinstallaties onder druk die ongeschikt zijn, waardoor lekken kunnen ontstaan
en aanzienlijk veel vloeistoﬀen kunnen wegstromen.
- Moderne smeeroliën bevatten additieven. Verbrand geen vervuilde verbrandingsolie en/of oliën die gebruikt werden in
conventionele verwarmingsinstallaties.
- Niet morsen tijdens het overgieten van gebruikte vloeistoﬀen voor koeling van de motor, smeeroliën van de motor en van
de aandrijving, hydraulische olie, remolie, enz. Sla ze veilig op tot ze verwerkt worden, dit moet gebeuren conform met de
bepalingen voorzien door de wettelijke normen of volgens de plaatselijke bepalingen.
- Moderne antivriesvloeistoﬀen en hun oplossingen, zoals bijvoorbeeld antivries en andere additieven, moeten na twee jaar
worden vervangen. Ze mogen niet in de bodem wegstromen, maar moeten opgevangen worden om daarna op de juiste
wijze te worden verwerkt.
- Voer geen rechtstreekse interventies uit op de airconditioningsystemen (optioneel), door ze te openen. Ze bevatten gassen
die niet in de atmosfeer mogen vrijkomen. Contacteer de concessiehouder of specialisten die over speciale gereedschappen
beschikken en die moeten zorgen voor het bijvullen van de installatie.
- Herstel onmiddellijk eventuele lekken of defecten van de koelinstallaties of hydraulische installaties van de motor.

18.2

Milieubescherming

Het vervuilen van rioleringen, waterlopen en de grond is bij wet verboden. Maak dus gebruik van erkende stortplaatsen, daarvoor
bestemde zones van de gemeente of garages die over uitrustingen beschikken om gebruikte olie te recupereren. Contacteer de
plaatselijke overheden in geval van twijfels.
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19

SLOOP

Om de machine of de uitrustingen te slopen, is het noodzakelijk om alle componenten te demonteren en de verschillende
soorten materialen gescheiden te houden, om ze daarna naar de respectievelijke inzamelcentra te brengen.
De volgende soorten materiaal kunnen aanwezig zijn:
- Ijzerhoudende materialen (chassis en mechanische componenten)
- Plastic materialen (pakkingen, riemen, beschermingen)
- Elektrische materialen (kabels, wikkelingen en dergelijke)
- Oliën en smeermiddelen (hydraulische olie, smeermiddelen van reductoren, vetten om te smeren)

280

20

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

20.1

Schema elektrische installatie
KLEUR DRADEN
A

Azuurblauw

B

Wit

C

Oranje

G

Geel

H

Grijs

L

Blauw

M

Bruin

N

Zwart

R

Rood

S

Roze

V

Groen

Z

Paars

/

Dwarse kleuring

-

Kleuring in de lengte

- OPMERKING
De kleuring van tweekleurige kabels wordt aangegeven met de samenstelling van bovengenomede
afkortingen en met behulp van de symbolen “/” en “-”.
Bijvoorbeeld:
G/V = Dwarse kleuring geel/groen
G-V = Kleuring in de lengte geel-groen
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Naam/
Beschrijving/Description
Item

Fg/
Sh

Naam/
Beschrijving/Description
Item

Fg/
Sh

A6

Timer micro stoel

1

E103

Linker achterlicht

4

A16

Stuureenheid antiherhaling start

1

E104

Nummerplaatlamp

4

A100

Can checker

1

E107

Rechter achterlicht

4

A128

Agr stap motor

1

E115

Linker koplamp

4

A131

Centrale Ecu

1

E116

Rechter koplamp

4

A135

Centrale rack actuator

1

E155

Werklicht rechts achteraan

5

A158

Geluidsverdeler links

7

E156

Werklicht links achteraan

5

A159

Geluidsverdeler rechts

7

E160

Waaklicht

7

A164

Autoradio

7

E161

Werklicht rechts vooraan

5

A202

Can Terminator

1

E162

Werklicht links vooraan

5

A241

Stuureenheid Sarl

8

E163

Zwaailicht

3

B105

Zender brandstofpeil

1

F1

Zekering relais beveiliging op kooi

3

B108

Sensor uitlijning achterbrug

3

F2

Zekering autoradio

7

B112

Laadcel as

8

F3

Zekering buzzer en achteruitrijlicht

2

B113

Sensor uitlijning voorbrug

3

F4

Zekering overbrenging

2

B114

Drukregelaar motorolie

1

B129

Sensor temperatuur water

1

F5

Zekering hydraulische koppeling
achteraan en aftakas

6

B129b

Instrument watertemperatuur motor

1

F6

Zekering voed. ARB-kleppen

7

Zekering pneumatische stoel

6

B134

Snelheidsensor

1

F7

B140

Filter hydraulische olie verstopt

1

F8

Zekering optional

3

B185

Drukregelaar stoplichten

4

F9

2

B186

Drukregelaar ontkoppeling
overbrenging

Zekering relais drukregelaar
ontkoppeling overbrenging

2

F10

Zekering verlichting switches

4

B201

Sensor gashendel

1

F11

Zekering stoplichten

4

B243

Micro arm gesloten

8

F12

Zekering sensoren uitlijning voorbrug/
achterbrug

3

F13

Schakelaar elektr.magn. klep kop arm

6

B500

Drukregelaar luchtﬁlter verstopt

2

D1

Diode

2

D2

Diode

1

D3

Diode

1

D4

Diode

2

D6

Diode

7

D7

Diode

6

D8

Diode

7

D9

Diode

6

D10

Diode

3

D11

Diode

3

D12

Diode

2

D14

Diode

2

D15

Diode

2

D16

Diode

2

D17

Diode

1

D18

Diode

1

D19

Diode

1

D20

Diode

1
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F14

Zekering standlichten

4

F15

Zekering standlichten

4

F16

Zekering grote lichten

4

F17

Zekering claxon

4

F18

Zekering dimlichten

4

F19

Zekering ruitenwisser vooraan

3

F20

Zekering ruitenwisser achteraan

3

F21

Zekering voeding optional

5

F22

Zekering werklichten vooraan

5

F23

Zekering werklichten achteraan

5

F24

Zekering kooi

5

F25

Zekering ventilator verwarming

6

F26

Zekering versnellingsomschakeling

2

F27

Zekering micro stoel

1

F28

Zekering warning

4

F29

Zekering zwaailicht

3

F30

Zekering autoradio + plafondlamp

7

Naam/
Beschrijving/Description
Item

Fg/
Sh

Naam/
Beschrijving/Description
Item

Fg/
Sh

F31

Zekering multifunctioneel
instrumentenpaneel

1

K205

Relais elektr. magn. klep uitschuiven
binnen machine in alarm

8

F32

Zekering stroomaansluiting

3

Kp1

Relais

3

F33

Zekering optional

6

Kp2

Relais

3

F34

Zekering airconditioning

5

M106

Dieselpomp

2

F35

Zekering kooi

5

M120

Startmotor

1

F36

Zekering buzzer + voed. Instrument

1

M147

Pneumatische stoel

6

F150

Zekering algemene relais

1

M149

Ruitensproeier vooraan

4

F194

Zekering voeding motor

1

M150

Ruitensproeier achteraan

3

Fg1

Zekering +30 wisselstroomgenerator

1

M151

Airconditioning

5

Fg2

Zekering relais voorverwarming

1

M152

Verwarming

6

Fg3

Zekering hoofdvoeding cabine

1

M157

Motor ruitenwisser achteraan

3

Fg4

Zekering voeding startrelais

1

M176

Motor ruitenwisser vooraan

3

G1

Accu

1

P165

Instrument Al-Ga

1

G138

Wisselstroomgenerator

1

R133

Vooverwarming

1

H100

Buzzer achteruit rijden

2

R296

Weerstand einde lijn Can Bus

8

H114

Geluidssignalering

4

R300

Weerstand analoge toerenteller

1

Ha1

Buzzer

1

S29

Drukknop uitschuiven op knop

3

K1

Relais grote lichten

4

S30

Drukknop persoon aanwezig

3

K2

Relais claxon

4

S31

Drukknop inschuiven op knop

3

K3

Relais uitschakeling overbrenging

2

S62

Drukknop optionele joystick

3

K4

Relais buzzer en achteruitrijlicht

2

S148

Microschakelaar stoel

1

K5

Relais activering start met versnelling
in neutraal

1

S167

Onstabiele sleutel hervatten
manoeuvres

7

K7

Relais dimlichten

4

S168

Keuzeschakelaar werkwijze

8

K8

Relais cut-oﬀ 2

7

S169

Drukknop ruitensproeier achteraan

3

K9

Relais optional

2

S170

Schakelaar zwaailicht

3

K10

Relais achteruitrijden

2

S171

Schakelaar ruitenwisser vooraan

3

K11

Relais vrijgave start vanuit de cabine
terwijl de bestuurder neerzit

1

S172

Schakelaar Warning

4

S173

Startschakelbord

1

K12

Relais optional

3

S174

Omschakeling lichten

4

K13

Relais ontkoppeling servo noodstop

1

S175

Versnellingsomschakelaar

2

K14

Relais drukregelaar ontkoppeling
overbrenging

2

S178

Schakelaar aftakas

6

K15

Relais versnelling vooruit

2

S179

Schakelaar ophanging arm

3

K17

Relais cut-oﬀ 1

7

S180

Schakelaar hydraulische aansluiting
achteraan

6

K18

Relais ophanging arm

3

S181

Schakelaar elektroklep kop arm

6

K19

Relais optional

3

S182

Schakelaar uitlijning wielen

5

K20

Relais optional

3

S187

Schakelaar verwarming

6

K21

Intermitterende werking

4

S189

Schakelaar parkeerrem

2

K144

Relais voorverwarming

1

S190

Schakelaar airconditioning

5

K145

Relais opstart

1

S191

Schakelaar werklichten vooraan

5

K148

Relais actuator

1

S192

Schakelaar werklichten achteraan

5

K149

Algemene relais

1

S200

Schakelaar handmatige gashendel

2

K177

Relais services

1
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Beschrijving/Description
Item

Fg/
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Naam/
Beschrijving/Description
Item

S240

Noodknop cabine

5

X22

Mate’n’lock 15 wegen

Sb1

Accu-onderbreker

1

X22

Connector mic 70 18 wegen

X188

Connector diagnostiek

8

X26

Mate’n’lock 15 wegen

X193

Interface lijn aanhangwagen

4

X26

Connector mic 70 18 wegen

X196

Connector ijking Sar

7

X99

Connector 6 wegen

X198

Stroomaansluiting

3

X100

Connector 2 wegen

X242

Interface dioden

8

X100

Connector Deutsch 18 wegen

X244

Connector interface lijn verdeler

8

X100

Connector 3 wegen

X299

Connector interface lijn kooi

7

X103

Connector Deutsch 6 wegen

X510

Interface kooi

5

X104

Connector 2 wegen

X520

Optionele voedingen

5

X105

Connector 3 wegen

Y127

Elektromagnetische klep CSD

1

X105

Connector 2 wegen

Y136

Elektromagnetische klep versnelling
vooruit

2

X106

Connector 2 wegen 90°

X107

Connector Deutsch 6 wegen

Y137

Elektromagnetische klep versnelling
achteruit

2

X108

Connector Deutsch 3 wegen

Y139

Elektromagnetische klep parkeerrem

2

X110

Connector 2 wegen

Elektr.magn. klep schuifmast in
machine in alarm

X111

Connector Mark 5 wegen

Y204

8

X112

Connector Mark 7 wegen

X112

Connector laadcel nr.1

X113

Connector Deutsch 3 wegen

X557

Connector laadcel nr.1

X115

Connector Deutsch 8 wegen

Spl13

Eindklem wisselstroomgenerator

X116

Connector Deutsch 6 wegen

Spl49

Eindklem wisselstroomgenerator

X118

Connector Mark 21 wegen

Spl50

Eindklem wisselstroomgenerator

X118

Connector 6 wegen

Spl52

Eindklem wisselstroomgenerator

X119

Connector Mark 9 wegen

Spl53

Eindklem wisselstroomgenerator

X119

Connector Mark 21 wegen

Spl6

Eindklem wisselstroomgenerator

X127

Connector 3 wegen

Spl7

Eindklem wisselstroomgenerator

X128

Connector 3 wegen

X196

Connector voorverw. ﬁlter

X129

Connector 3 wegen

X249

Eindklem wisselstroomgenerator

X129

Connector 2 wegen

Connector elektr.magn. klep
nivellering links

X131

Connector 2 wegen

X204

X131

Connector 3 wegen

X154.P

Connector interface lijn kooi

X134

Connector 3 wegen

X154.S

Connector interface lijn stuurplaats

X135

Connector Deutsch 18 wegen

X299.P

Connector interface lijn kooi

X135

Connector 3 wegen

X299.S

Connector interface lijn stuurplaats

X136

Connector Deutsch 2 wegen

X153

Connector 2 wegen

X137

Connector Deutsch 2 wegen

X157

Connector 2 wegen

X138.1

Connector 3 wegen

X7

Connector mic 70 18 wegen

X139

Connector 2 wegen

X8

Connector Mate’n’lock 12 wegen

X141

Connector Deutsch 18 wegen

X13

Connector Mark 21 wegen

X141

Connector Mark 21 wegen

X13

Connector Mark 13 wegen

X142

Connector 1 weg

X14

Mate’n’lock 15 wegen

X147

Connector 2 wegen

X20

Connector Mate’n’lock 9 wegen

X148

Connector 2 wegen

X22

Connector Mark 21 wegen

X148

Connector Deutsch 18 wegen
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X148

Connector 3 wegen

X149

Connector 2 wegen

X149

Connector Deutsch 18 wegen

X149

Connector 3 wegen

X150

Connector Deutsch 2 wegen

X151

Connector 4 wegen

X152

Connector 4 wegen

X153

Connector Deutsch 12 wegen

X154

Connector Mark 11 wegen

X157

Connector 2 wegen

X164.1

Connector Deutsch 8 wegen

X164.2

Connector Deutsch 8 wegen

X165

Connector 2 wegen

X165.1

Connector 2 wegen

X165.2

Connector 4 wegen Gigante

X174

Connector Deutsch 12 wegen

X176

Connector 4 wegen

X177

Connector 2 wegen

X185.1

Connector 2 wegen

X185.2

Connector 2 wegen

X188.S

Connector 16 wegen instrument Fki

X193

Connector Mate’n’lock 9 wegen

X194

Connector 2 wegen

X196

Connector Deutsch 2 wegen

X198

Connector 3 wegen

X200

Connector Deutsch 18 wegen

X201

Connector 3 wegen

X202

Connector Deutsch 18 wegen

X243

Connector Mark 21 wegen

X244

Connector 16 wegen instrument Fki

X300

Connector 2 wegen

X510

Mate’n’lock 15 wegen

X510

Connector Mate’n’lock 12 wegen

X520

Connector Mate’n’lock 12 wegen

Fg/
Sh
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20.2

Zekeringen
- WAARSCHUWING
De zekeringen moeten verwijderd worden
met een daarvoor bestemde tang.

Om een zekering te vervangen, moet deze met behulp van
de speciale tang uit de zitting worden gehaald en worden
vervangen door een andere zekering van dezelfde klasse,
kwaliteit en ampère.

- VERBOD
Probeer in geen geval de zekering te repareren.

20.2.1

Hoofdstuureenheid

Het elektrische hoofdcircuit wordt beschermd door
zekeringen die zich in de elektronische hoofdkaart bevinden
(Fig. 1-V0000).

1-V0000

Om de elektronische kaart te bereiken, moet het linker
plastic onder het dashboard verwijderd worden door eerst
de schroeven los te draaien.
In geval van elektrische storingen moet men eerst en vooral
controleren of de zekeringen intact zijn vooraleer het defect
te gaan zoeken.

- AANDACHT
- Vooraleer naar de stuureenheid met
zekeringen in de cabine te gaan, moet men de
machine in onderhoudpositie stellen.

20.2.2

Stuureenheid motor

De elektrische circuits van de motor en de bijbehorende
onderdelen worden beschermd door een stuureenheid met
zekeringen die zich in de motorruimte bevindt (Fig. 2-V0000).
Verwijder de bedekking van de doos om de zekeringen te
kunnen bereiken. In geval van elektrische storingen moet
men eerst en vooral controleren of de zekeringen intact zijn
vooraleer het defect te gaan zoeken.

- AANDACHT
- Vooraleer naar de stuureenheid van de
motor te gaan, moet men de machine in
onderhoudpositie stellen.

- OPMERKING
De hoofdzekering van de machine bevindt
zich in de stuureenheid van de motor.
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2-V0000

Zekering Ampère

Bescherming

Relais

Bescherming

F1

15 A

Beveiliging vanuit kooi

K1

Grote lichten

F2

3A

Autoradio

K2

Claxon

F3

5A

Buzzer en achteruitrijlicht

K3

Ontkoppeling overbrenging

F4

7,5 A

Overbrenging

K4

Buzzer en achteruitrijlicht

F5

7,5 A

Hydraulische koppeling
achteraan en aftakas

K5

Activering start met versnelling
in neutraal

F6

7,5 A

Voed. ARB-kleppen

K7

Dimlichten

F7

15 A

Pneumatische stoel

K8

Cut-oﬀ 2

F8

5A

Optioneel

K9

Optioneel

F9

10 A

Drukregelaar ontkoppeling
overbrenging

K10

Versnelling achteruit

F10

7,5 A

Verlichting switches

K11

Acrivering start vanuit de cabine
terwijl de bestuurder neerzit

F11

10 A

Stoplichten

K12

Optioneel

F12

3A

Sensoren uitlijning voorbrug/
achterbrug

K13

Ontkoppeling servo noodstop

F13

7,5 A

Elektr.magn. klep kop arm

K14

Drukregelaar ontkoppeling
overbrenging

F14

5A

Standlichten

K15

Versnelling vooruit

F15

5A

Standlichten

K17

Cut-oﬀ 1

F16

10 A

Grote lichten

K18

Ophanging arm

F17

10 A

Claxon

K19

Optioneel

F18

10 A

Dimlichten

K20

Optioneel

F19

15 A

Ruitenwisser vooraan

F20

15 A

Ruitenwisser achteraan

F21

15 A

Optionele voedingen

F22

10 A

Werklichten vooraan

F23

10 A

Werklichten achteraan

F24

7,5 A

Kooi

F25

15 A

Ventilator verwarming

F26

7,5 A

Versnellingsomschakelaar

F27

7,5 A

Microschakelaar stoel

F28

10 A

Warning

F29

7,5 A

Zwaailicht

F30

5A

Autoradio + plafondlicht

F31

10 A

Multifunctioneel
instrumentenpaneel

F32

7,5 A

Stroomaansluiting

F33

7,5 A

Optioneel

F34

15 A

Airconditioning

F35

15 A

Kooi

F36

3A

Buzzer + voed. Instrument
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F28

F19

F10

F1

F29

F20

F11

F2

F30

F21

F12

F3

F31

F22

F13

F4

F32

F23

F14

F5

F33

F24

F15

F6

F34

F25

F16

F7

F35

F26

F17

F8

F36

F27

F18

F9

K17

K12

K7

K1

K18

K13

K8

K2

K9

K3

K19

K14

K10

K4

K20

K14

K11

K5

21

SCHEMA HYDRAULISCHE INSTALLATIE

21.1

Legende hydraulische installatie

Beschrijving
1

Oliereservoir

2

Pomp

3

Verdeler

4

Hefcilinder arm

5

Blokkeerklep enkelvoudig eﬀect

6

Warmtewisselaar

7

Snelkoppelingen

8

Cilinder interne schuifmast

9

Compensatiecilinder

10

Richtcilinder

11

Eenrichtingsklep

12

Eenrichtingsklep

13

Blokkeerklep dubbel eﬀect

14

Eenrichtingsklep

15

Hydraulische stuurbekrachtiging

16

Klep voor selectie besturing

17

Klep koppeling negatieve rem

18

Hydrostatische aandrijving

19

Prioritaire klep

20

Olieﬁlter

21

Inching klep

A

Pomp

B

Motor

C

Negatieve rem

D

Stuurinrichting vooraan

E

Stuurinrichting achteraan

F

Accessoire

G

Richten

H

Optillen

I

Interne schuifmast
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A

E
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1

2

19

17

B

C

18

9

13

10

5

4

14

12

H

6

5

G

11

8

F

3

I

7
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LIJST DIAGRAMMEN DRAAGVERMOGEN

Hierna worden verschillende diagrammen met vermelding van het draagvermogen weergegeven, die betrekking hebben op de
machines of uitrustingen van deze handleiding.
De diagrammen met draagvermogen variëren naargelang de uitrusting en de machine waarop deze uitrusting is geïnstalleerd.
Raadpleeg het hoofdstuk “Diagrammen draagvermogen” voor meer informatie hoe de informatie in de
diagrammen met draagvermogen te lezen.

- AANDACHT
De diagrammen van de machine en van de gebruikte uitrusting moeten altijd in de cabine aanwezig zijn in het
boekje met diagrammen dat voor de bediener ter beschikking is.
In geval van slijtage, beschadiging of verlies van de diagrammen met draagvermogen moet men die gaan
vervangen.

- WAARSCHUWING
De inkoopbestelling van de diagrammen met draagvermogen moet op dezelfde manier gebeuren zoals voor
een ander reserveonderdeel (steeds de identificatiecode van het diagram met draagvermogen meedelen
wanneer een bestelling wordt gedaan).
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Diagrammen - Apollo 25.6
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CONTROLEREGISTER

Hierna worden enkele ﬁches weergegeven voor het invullen van het onderhoudsregister voor vaste machines.
Raadpleeg het hoofdstuk “Registers voor controle en onderhoud” voor meer informatie over de manieren om
het controleregister in te vullen.
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CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o

CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o

CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o

CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o

CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o

CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o

CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o

CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o

CONTROLEREGISTER
Fiche voor controle nr.

..........

Registratienummer machine:

..........

Uren van de machine

..........

Datum van de controle

..........

Naam van de controletechnicus

..........

Naam van de controleﬁrma

Controles

..........

Opmerkingen

Verplichte controles, iedere 250 uur of iedere 2 maanden uit te
voeren
Controle indicator moment belasting in de lengte

o

Geluidsalarm kantelbeveiligingssysteem

o

Visueel alarm kantelbeveiligingssysteem

o

Blokkering van de bewegingen door het kantelbeveiligingssysteem

o

Veiligheidsgordels

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de veiligheidsplaatjes aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de diagrammen met het draagvermogen
aanwezig zijn en in goede staat zijn

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de handleiding voor gebruik en
onderhoud aanwezig is en in goede staat is

o

Controle op de machine \ op de uitrusting of de identiﬁcatielabels aanwezig zijn en in
goede staat zijn

o

Parkeerrem

o

Micro stoel man aanwezig

o

Noodpomp om terug te halen (indien aanwezig)

o

Noodknop om terug te halen op de joystick

o

Drukknop joystick persoon aanwezig

o

Akoestisch signaal achteruitrijden ingeschakeld

o

Besturing met drie werkwijzen

o

Afstelling waterpas

o

Controle correcte werking werkwijze met betrekking tot de geïnstalleerde uitrusting

o

Controle werking noodstopknop

o

Verplichte controles, iedere 400 uur of iedere 3 maanden uit te
voeren
Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

Vorken (indien aanwezig)

o

o

Verplichte controles, iedere 500 uur of iedere 6 maanden uit te
voeren
Maximumdruk hydraulische installatie

o

Druk afstelling stuurbekrachtiging

o

Blokkeerkleppen van de krikken

o

Opmerkingen

Stempel en handtekening

o
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ONDERHOUDSREGISTER

Hierna worden enkele ﬁches weergegeven voor het invullen van het onderhoudsregister voor vaste machines.
Raadpleeg het hoofdstuk “Registers voor controle en onderhoud” voor meer informatie over de manieren om
het onderhoudsregister in te vullen.
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ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen

4/4

Stempel en handtekening

ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen

4/4

Stempel en handtekening

ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen

4/4

Stempel en handtekening

ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen

4/4

Stempel en handtekening

ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen

4/4

Stempel en handtekening

ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen

4/4

Stempel en handtekening

ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen

4/4

Stempel en handtekening

ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen

4/4

Stempel en handtekening

ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen
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ONDERHOUDSREGISTER
Fiche voor onderhoud nr.

Legende
Controle - nazicht

..........

Datum van het onderhoud

Bijvullen

..........

Registratienummer machine:

Afstelling

..........

Uren van de machine

Reiniging

..........

Naam van de onderhoudstechnicus

Vervanging

..........

Naam van de onderhoudsﬁrma

Invetten

..........

Onderhoud bij een erkend
centrum voor assistentie

Onderhoud

Volgens de noodwendigheden - Sectie in te vullen in geval van controles die niet gebonden zijn aan vaste
tijdsintervallen maar opgelegd door meer of minder zware werkomstandigheden van de machine
Reservoir ruitensproeiers

o

Klimatisatiesysteem

o

o
o

Rem

o

Parkeerrem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Lichten

o

Peil hydraulische olie

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

Peil van de motorolie

o

Radiatoren

o

Expansievat van de radiator

o

Bandenspanning

o

Filters (lucht, motorolie, hydraulische olie, brandstof, airconditioning, cabine)

o

Controle bij belasting kantelpreventiesysteem

o

Controle van de slijtage (zowel op de machine als op het gereedschap indien aanwezig)

o

o
o

Na de eerste 50 uur
Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Speling van de kleppen van de motor

o

Motorolie

o

Olie overbrenging

o
1/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 10 uur of iedere maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Plaatjes

o

Veiligheidsvoorzieningen

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Metalen structuur, geen barstjes aanwezig

o

Iedere 50 uur of iedere maand
Aandrijfassen

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

Glijblokken van de arm

o

o

Filter cabine

o

Mechanische scharnieren parkeerrem op de as

o

Peil hydraulische olie

o

Lekken op de hydraulische installatie

o

Luchtﬁlter

o

Brandstoﬃlter

o

Radiatoren

o

Bandenspanning

o

Mechanische scharnieren

o

Iedere 100 uur of iedere maand
Niveau van de remolie

o

o

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen

o

Peil hydraulische olie

o

Koelvloeistof

o

Peil van de motorolie

o

Sluiting van de wielmoeren

o

Aanhaalmomenten van de bouten

o

Oliepeil Inching (alleen PS-overbrengingen)

o

Iedere 250 uur of iedere 2 maand
Kettingen arm (indien aanwezig)

o

Veiligheidsgordels

o

Achteruitkijkspiegels

o

Anti-kantelsysteem

o

Niveau elektrolyt en accu geladen

o

Riemen alternator \ bedieningen

o

o

Brandstoﬃlter

o

Motorolieﬁlter

o

Motorolie

o

Iedere 400 uur of iedere 3 maand
Vorken: slijtage

o

Koppelingspunten, slijtage en afstelling van kettingen (indien aanwezig)

o

2/4

o

VERVOLG --->

o

Onderhoud

Iedere 500 uur of iedere 6 maand
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Filter cabine

o

Remolie

o

Elektrische installatie

o

Filter(s) hydraulische olie

o

Blokkeerklep

o

Luchtﬁlter

o

Olie overbrenging

o

Iedere 1000 uur of ieder jaar
Olie tandwielkast PTO (indien aanwezig)

o

Olie diﬀerentiaal

o

Olie planetaire reductoren

o

Conditie van de werktuigen

o

**

Plaat die de vorken draagt: slijtage

o

**

Telescopische arm; condities

o

**

Telescopische arm: lagers en scharnierbussen

o

**

Glijblokken arm: slijtage

o

**

Structuur cabine

o

**

Circuit remolie

o

Circuit remolie: Druk

**

o

Rem

**
o

Elektrische installatie: conditie van de kabels

**

o

**

Elektrische installatie: Verlichting en signalering

o

**

Elektrische installatie: Geluidssignaleringen

o

**

Hydraulische installatie: Krikken

o

**

Hydraulische installatie: Buizen en ﬂexibele leidingen

o

**

Hydraulische installatie: Snelheid bewegingen

o

**

Hydraulische olie

o

Speling van de kleppen van de motor

o

**

Koelvloeistof

o

Toeren van de motor

o

**

Brandstoftank

o

Condities wielen en banden

o

Chassis: lagers en scharnierbussen

o

Chassis: structuur

o

**
**

Olie overbrenging

o

3/4

VERVOLG --->

Onderhoud

Iedere 2000 uur
Oscillatie assen

o

o

Kabels en kettingen (indien aanwezig)

o

**
**

Hydraulische installatie: Draagvermogen

o

**

Hydraulische installatie: Druk

o

**

Hydraulische oliereservoir

o

Alternator en startmotor

o

Radiatoren

o

**
**

o

**

Iedere 4000 uur
Aandrijfassen

o

o

**

Cardan van de reductoren

o

**

Speling van de reductoren van de wielen

o

**

Kogelscharnieren voor van de richting

o

Spillen van de reductoren van de wielen

o

Slijtage remschijven

o

**
o

**
**

Iedere 2 jaar
Airconditioning (indien aanwezig): Beveiligingsﬁlter

o

Airconditioning (indien aanwezig): Koelvloeistof

o

Airconditioning (indien aanwezig): Drukregelaars

o

**
**

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Spiralen condensator en verdamper

o

**

Airconditioning (indien aanwezig): Condensbakje en bakje van de afvoerklep

o

**

Opmerkingen
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Airconditioning: Reiniging * ........................................................261

ALFABETISCHE INDEX

Algemeen onderhoud van de machine ..............................240
Algemeen...................................................................................................34
Algemene informatie..........................................................................34

A

Algemene stuureenheid ................................................................297
Aanhaalmomenten bouten.........................................................266

Algemene waarschuwingen .........................................................11

Aanhaalmomenten hydraulische koppelingen ..............268

Algemene waarschuwingen .........................................................40

Aanhaalmomenten van de bouten: Afstelling ................240

Algemene waarschuwingen bij het starten van de
machine ...................................................................................................194

Aanhaalmomenten van de hydraulische koppelingen:
Afstelling ..................................................................................................240

Algemene waarschuwingen omtrent het gebruik van
vorken........................................................................................................206

Aanhaling moeren wielen ............................................................133

Aansluiting Flat-Face-koppelingen .........................................166

Algemene waarschuwingen voor de verplaatsing van de
lading .................................................................................................................
.......................................................................................................................200

Aansluiting Push-Pull-aansluitingen wanneer die op een
klep zijn aangesloten .......................................................................165

Algemene waarschuwingen voor gebruik van de
uitrustingen ...........................................................................................154

Aansluiting Push-Pull-koppelingen ........................................164

Algemene waarschuwingen .......................................................189

Aansluiting van de kabels en start van de motor ..........214

Assistentie voor de eigenaar / operator ...............................272

Aanzuigﬁlter hydraulische olie: Vervanging ......................250

Assistentiecentra ..................................................................................37

Aansluiting 12V .......................................................................................97

Accu ............................................................................................................145
Accu: Instructies voor het opladen .........................................147

B

Accu: vervanging................................................................................148

Banden gevuld met polyurethaan ..........................................133

Accu’s met weinig onderhoud...................................................146

Banden ......................................................................................................132

Accu’s zonder onderhoud.............................................................146

Bandenspanning: Controle ..........................................................258

Accu-onderbreker ..............................................................................148

Beginnen werken met de machine ...........................................22

Achteraanzicht ........................................................................................47

Beoordeling van de consistentie van het werkterrein ...33

Achterlicht ..............................................................................................152

Beschermende kledij...........................................................................13

Achterruit ...................................................................................................94

Bescherming tegen lawaai ..............................................................14

Afdanking van het afval..................................................................282

Bescherming tegen rondvliegende scherven.....................14

Afstelling armleuning .........................................................................90

Bescherming van de elektrische installatie ...........................24

Afstelling klok........................................................................................104

Bescherming voorruit cabine ........................................................69

Afstelling stoel ........................................................................................89

Beschermingen tegen vallende voorwerpen .....................14

Afstelling van de luchttemperatuur ..........................................95

Beschrijving en gebruik van de commando’s .....................87

Afstelling van het stuur......................................................................88

Beschrijving van de componenten.........................................132

Afstelling ventilatie ..............................................................................95

Beschrijving van de machine .........................................................44

Afstelling vorken .................................................................................179

Beschrijving ............................................................................................177

Airconditioning * ...................................................................................96

Beschrijving ............................................................................................183
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Beschrijving ............................................................................................375

Controleregister ..................................................................................305

Bestemmelingen ......................................................................................1

Controleregister: controles en vervaldagen .....................223

Betekenis veiligheidsplaatjes .........................................................57

Controles vóór het gebruik van de werktuigen ..............156

Bewaring ........................................................................................................1

Creatie PDF vanuit boek.................................................................376

Bijkomende garantie betreﬀende de uitgevoerde
reparaties en de vervangen onderdelen ...................................8
Blijvende risico’s ......................................................................................19

D

Bloedingen ................................................................................................16

De kooi met het handmatige systeem terughalen ......219

Blokkeerkleppen ....................................................................................64

De machine optillen .........................................................................278

Boekje met diagrammen ..................................................................70

De machine parkeren .....................................................................199

Brand en ongevallen voorkomen ...............................................17

De machine slepen met de motor aan ................................216

Brandgevaar ............................................................................................17

De machine slepen met defecte motor...............................216

Brandstof tanken ...............................................................................139

De machine slepen ...........................................................................215

Brandstof..................................................................................................136

De machine stallen ...........................................................................281

Brandstoﬃlter: Vervanging ...........................................................243

De machine starten en stoppen ...............................................194

Brandstoftank: Reiniging................................................................139

De machine uitschakelen..............................................................196

By-pass sleutel .........................................................................................74

De machine voor het onderhoud voorbereiden ...........236
De motor starten ................................................................................195
De overbrenging handmatig deactiveren..........................218

C

De parkeerrem handmatig deactiveren ..............................217
Cabine ROPS - FOPS ............................................................................65
Cabine ..........................................................................................................49
Centraal dashboard...........................................................................101
Certiﬁcatie en EG-keurmerk ..........................................................37
Claxon ........................................................................................................107
Codeerbestand ....................................................................................374
Compatibiliteitstabel oliën ...........................................................270
Constructeur ............................................................................................37
Contact met gevaarlijke stoﬀen ...................................................20
Controle blokkeerkleppen voor cilinders ............................262
Controle op schade..............................................................................22
Controle reiniging .................................................................................22
Controle van de vorken ..................................................................178
Controle
werking
met
lading
van
het
kantelbeveiligingssyseem................................................................80
Controleregister ..................................................................................221

354

De vorken optillen .............................................................................181
Diagnostiek fouten dashboard ..................................................105
Diagnostiek fouten van het kantelbeveiligingssysteem ....77
Diagnostiek problemen .................................................................273
Diagrammen - Apollo 25.6 ...........................................................303
Diagrammen draagvermogen ......................................................81
Diagrammen met draagvermogen gebruiken ...................84
Diagrammen met draagvermogen lezen ..............................82
Doel en inhoud..........................................................................................1
Doorsnede en optie..........................................................................375
Drijfassen: Invetten ............................................................................241
Drukknop persoon aanwezig joystick ......................................68
Drukknoppen .......................................................................................104

Gebruik van de translatie-contraplaat ..................................185

E

Gebruik van de vorken ....................................................................179

Ecologische beschouwingen .....................................................282

Gebruik van kabels, kettingen en draagtuigen ...............205

Een last in de hoogte opnemen ...............................................208

Gebruikte symbolen ..............................................................................6

Een last in de hoogte plaatsen ..................................................209

Gebruikte termen, eenheidsmaten en afkortingen............4

Een last met ronde vorm opnemen .......................................210

Gesloten centraal verdeelsysteem: Laat de druk af via de
knop voor Daling trailer: ................................................................168

Een last van de grond opnemen ..............................................207
Een wiel vervangen...........................................................................135

Gesloten centraal verdeelsysteem: Via de joysticks de druk
aﬂaten: .......................................................................................................168

Eerste check instrumenten dashboard.................................103

Gevaar voor inademen van gassen ..........................................18

Elektrisch contact op kop arm * ................................................122

Gevaar voor ontploﬃng van accu’s ..........................................18

Elektrische aansluitingen ...............................................................169

Glijblokken telescopische arm ..................................................264

Elektrische installatie ........................................................................284

Graad mechanische vering .............................................................90

Elektromagnetische interferenties .............................................55

Graad pneumatische vering * .......................................................90

Externe handgreep portier..............................................................87

Grote lichten..........................................................................................109
Grote steek ............................................................................................267

F
Fijne steek ..............................................................................................266
Filter ventilatie cabine: Schoonmaak en vervanging ...260
Fouten van de motor .......................................................................140
Functie continue olie *....................................................................125

H
Handelingen voorafgaand aan het onderhoud..............236
Handmatige gashendel..................................................................124
Handmatige uitlijning van de wielen ....................................127
Hendel om de motorkap te openen.........................................99

G

Hendel voor selectie van de beweging ...............................112
Garantie in de landen waar een assistentiedienst bestaat8
Garantie in de landen waar GEEN assistentiedienst
bestaat.............................................................................................................8
Garantie ..........................................................................................................7
Garantie: aangifte .....................................................................................9
Garantie: activering .................................................................................8
Garantie: duur .............................................................................................7
Garantie: geldigheid ..............................................................................8
Garantie: inwerkingtreding ................................................................7
Garantie: niet-toekenning ...................................................................9
Garantie: verval ..........................................................................................9

Hendel voor selectie van de versnellingen ...........................68
Hoogte rugleuning ..............................................................................89
Horizontale positie ...............................................................................89
Horizontale vering ................................................................................89
Hydraulisch schema translatie-contraplaat .......................187
Hydraulische aansluitingen en elektrisch contact op de
kop van de arm * ................................................................................120
Hydraulische aansluitingen..........................................................162
Hydraulische installatie aandrijving ........................................273
Hydraulische koppelingen achteraan * ................................119
Hydraulische olie: Controle en vervanging ........................248

Garantie: verzoek om interventie ..................................................9
Gaspedaal ..............................................................................................114
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I

L
Identiﬁcatie van de machine..........................................................35

Lange periode van inactiviteit....................................................281

Identiﬁcatie.............................................................................................177

LCD-display ............................................................................................103

Identiﬁcatie.............................................................................................183

Leeg naar beneden rijden ............................................................204

Inching pedaal .....................................................................................116

Leeg omhoog rijden .......................................................................204

Inclinatie rugleuning ...........................................................................89

Legende diagrammen draagvermogen .................................85

Indicator lengtemoment ..................................................................72

Legende hydraulische installatie ..............................................300

Inleiding .........................................................................................................1

Legende registers ...............................................................................222

Inschakeling van de lichten .........................................................109

Legende symbolen in de handleiding........................................6

Inspectie van de machine.............................................................192

Levering reserveonderdelen .......................................................272

Inspectie van de werkzone ..........................................................193

Lichten: Controle ................................................................................240

Inspecties voor de opstart ............................................................192

Lijst diagrammen draagvermogen .........................................302

Installatie translatie-contraplaat ...............................................184

Lijst foutcodes kantelbeveiligingssysteem............................78

Installatie uitrustingen ....................................................................154

Lijst met foutcodes Yanmar motor ..........................................141

Installatie vorken.................................................................................179

Linkerkant ..................................................................................................45

Instructies om de registers in te vullen.................................221

Luchtﬁlter: Schoonmaak en vervanging..............................254

Instructies voor het rijden op de weg ...................................197

Luchtopeningen ....................................................................................95

Interne handgreep portier ..............................................................87
Invetten ....................................................................................................241

M
Mechanische scharnieren: Invetten........................................242

J

Milieubescherming ...........................................................................282
Joystick 3 in 1 ........................................................................................128

Milieuomstandigheden.....................................................................55

Joystick 4 in 1 ........................................................................................130

Motor ........................................................................................................140
Motor ........................................................................................................273
Motorkap openen..............................................................................238

K

Motorkap ....................................................................................................48

Kantelpreventiesysteem ...................................................................71

Motorolie: Controle en bijvullen ...............................................244

Kenmerken van de aanbevolen brandstof.........................137

Motorolieﬁlter: Vervanging...........................................................243

Keuzeschakelaar mechanische besturing...........................126

Multifunctionele hendel ................................................................107

Keuzeschakelaar operationele werkwijzen ...........................75
Knop reset alarm....................................................................................73
Koplamp...................................................................................................150
Kwaliﬁcatie....................................................................................................3

N
Niet activering, niet-toekenning, verval .....................................9
Noodlichten ..............................................................................................66
Noodnummer .........................................................................................15

356

Noodprocedures.................................................................................212

Opslag gevaarlijke vloeistoﬀen.....................................................21

Noodstop ...................................................................................................66

Opstart bij lage omgevingstemperaturen .........................196

Nooduitgang: Achterruit ..................................................................70

Optillen, transport en stallen ......................................................278
Opwarmingsperiode na de inschakeling ............................196

O
Olie diﬀerentiaalbruggen: Controle en vervanging......259

P

Olie planetaire reductoren: Controle en vervanging ...257

Parkeerrem ................................................................................................67

Olie schakeling: Controle en vervanging ............................256

Passagiers vervoeren ...........................................................................23

Olie schakeling: Controle...............................................................256

Passenteller * .........................................................................................103

Omhoog / omlaag ..............................................................................88

Periodieke controles en registratiewijze ..............................228

Onderhoud blokkeerkleppen voor cilinders .....................262

Persoonlijke beschermingsmiddelen .......................................13

Onderhoud diﬀerentiaalbruggen ............................................259

Plaat met ISO-koppeling * ............................................................161

Onderhoud hydraulische installatie .......................................248

Plaat met snelkoppeling *.............................................................160

Onderhoud telescopische arm..................................................264

Plaatjes: Controle ................................................................................240

Onderhoud translatie-contraplaat ..........................................184

Portier openen ........................................................................................87

Onderhoud van de motor ...........................................................243

Positie hoofdcomponenten ...........................................................45

Onderhoud van de overbrenging ...........................................256

Positie plaatjes in de cabine ...........................................................63

Onderhoud van de radiator .........................................................245

Positie plaatjes op de machine .....................................................61

Onderhoud van de remmen .......................................................252

Procedure om terug te halen voor proportionele elektrohydraulische verdeler * ...................................................................220

Onderhoud van de wielen ...........................................................257

Procedure om terug te halen voor standaard verdeler..... 219

Onderhoud ventilatie-installatie ...............................................260
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