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1   Algemeen 
 

1.1   Informatie over deze handleiding 
 

Deze handleiding maakt een veilige en efficiënte
omgang met de machine mogelijk. De handleiding is
onderdeel van de machine en moet in de directe omge-
ving van de machine en te allen tijden toegankelijk voor
het personeel worden bewaard.
Het geïnstrueerde personeel moet deze handleiding
voor aanvang van alle werkzaamheden zorvuldig
hebben doorgelezen en begrepen. Basisvoorwaarde
voor veilig werken, is het in acht nemen van alle aange-
geven veiligheidsaanwijzingen en handelingsinstructies
in deze handleiding.
Bovendien gelden de plaatselijke ongevallenpreventie-
voorschriften en algemene veiligheidsbepalingen voor
het toepassingsgebied van de machine.
Afbeeldingen in deze handleiding dienen voor het fun-
damentele begrip en kunnen afwijken van de feitelijke
uitvoering.

1.2   Verklaring van de symbolen 
 

Veiligheidsaanwijzingen zijn in deze handleiding aange-
duid met symbolen. De veiligheidsaanwijzingen worden
ingeleid door signaalwoorden die de omvang van het
gevaar tot uitdrukking brengen.

GEVAAR!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord wijst op een direct gevaarlijke situatie
die tot de dood of tot zwaar letsel leidt, wan-
neer het gevaar niet vermeden wordt.

WAARSCHUWING!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord wijst op een mogelijk direct gevaarlijke
situatie die tot de dood of tot zwaar letsel kan
leiden, wanneer het gevaar niet vermeden
wordt.

Veiligheidsaanwijzingen

Algemeen
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VOORZICHTIG!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord wijst op een mogelijk gevaarlijke situ-
atie die tot gering of licht letsel kan leiden,
wanneer het gevaar niet vermeden wordt.

AANWIJZING!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord wijst op een mogelijk gevaarlijke situ-
atie die tot materiële schade en schade aan
het milieu kan leiden, wanneer het gevaar
niet vermeden wordt.

Dit symbool geeft nuttige tips en aanbeve-
lingen aan alsmede informatie voor een effi-
ciënt en storingsvrij bedrijf.

Om attent te maken op bijzondere gevaren, worden in
veiligheidsaanwijzingen, de volgende symbolen toege-
past:

GEVAAR!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord wijst op een direct gevaarlijke situatie
door elektrische stroom. Wordt een zo aange-
duide aanwijzing niet in acht genomen, dan is
zwaar of dodelijk letsel het gevolg.

Ter accentuering van handelingsinstructies, resultaten,
opsommingen, verwijzingen en andere elementen
worden in deze handleiding de volgende aanduidingen
gebruikt:

Aanduiding Toelichting
Stap-voor-stap-handelingsinstruc-
ties

ð Resultaten van handelingsstappen

Tips en aanbevelingen

Bijzondere veiligheidsaanwij-
zingen

Verdere aanduidingen
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Aanduiding Toelichting
Verwijzingen naar paragrafen van
deze handleiding en naar meege-
ldende documenten.

Opsommingen zonder vastgelegde
volgorde

[Knop] Bedieningselementen (b.v.
knoppen, schakelaars), weergave/
elementen (b.v. signaallampen)

„Weergave“ Beeldschermelementen (b.v.
schermknoppen, bezetting van func-
tietoetsen)

1.3   Aansprakelijkheidsbeperking 
 

Alle informatie en aanwijzingen in deze handleiding
werden onder inachtneming van de geldende normen
en voorschriften, van de stand der techniek alsmede
van onze jarenlange kennis en ervaringen samenge-
steld.
In de volgende gevallen is de fabrikant niet aansprake-
lijk voor schade:
n Niet-inachtneming van deze handleiding
n Afwijken van het reglementaire gebruik
n Gebruik door onopgeleid personeel
n Eigenmachtig ombouwen
n Technische veranderingen
n Gebruik van niet-toegestane reserveonderdelen
De daadwerkelijke leveringsomvang kan bij speciale uit-
voeringen, de gebruikmaking van aanvullende bestelop-
ties of vanwege de nieuwste technische veranderingen
van de hier beschreven toelichtingen en weergaves
afwijken.
De in het leveringscontract overeengekomen verplich-
tingen zijn geldig, evenals de algemene bedrijfsvoor-
waarden alsmede de leveringsvoorwaarden van de
fabrikant en de op het tijdstip van contractafsluiting gel-
dige wettelijke regelingen.

Algemeen
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1.4   Bescherming van het auteursrecht 
 

De inhoud van deze handleiding is auteursrechtelijk
beschermd. Uw gebruik is in het kader van het gebruik
van de machine toegestaan. Een verderstrekkend
gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestem-
ming van de fabrikant.

1.5   Garantiebepalingen 
 

De garantiebepalingen zijn inbegrepen in de Algemene
Bedrijfsvoorwaarden van de fabrikant.

1.6   Voorwaarden garantiekaart 
 

Om garantieaanvragen tussen klant, service-partner en
Teupen zo snel mogelijk te kunnen behandelen, is het
noodzakelijk om de garantiekaart, die voor in het machi-
nedossier te vinden is, direct na de overdracht van de
machine aan de exploitant ingevuld terug te sturen naar
Teupen. In het geval van een niet correct ingevulde
garantiekaart kunnen wij de garantieaanvraag niet
bewerken, omdat belangrijke gegevens, die noodzake-
lijk zijn voor het afhandelen, niet ter beschikking worden
gesteld.
Stuur de garantiekaart naar:

Teupen Maschinenbau GmbH
Service Point
Marie-Curie-Straße 13
D-48599 Gronau
Voorbeeld van een correct ingevulde garantiekaart:

Algemeen
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Afb. 1: Voorbeeld garantiekaart

1.7   Klantenservice 
 

Voor technische inlichtingen is onze klantenservice
beschikbaar. Contactgegevens zie pagina 2.
Verder zijn onze medewerkers continu in nieuwe infor-
matie en ervaringen geïnteresseerd, die voortkomen uit
het gebruik en die waardevol kunnen zijn voor de ver-
betering van onze producten.

Algemeen
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2   Veiligheid 
 

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle belangrijke
veiligheidsaspecten voor de bescherming van personen
evenals voor veilig storingsvrij gebruik. Verdere veilig-
heidsaanwijzingen die betrekking hebben op de taak,
zijn inbegrepen in de paragrafen over de afzonderlijke
levensfasen.

2.1   Fundamentele gevaren 
 

In de volgende paragraaf zijn de resterende risico's
genoemd, die ook bij reglementair gebruik uit kunnen
gaan van de machine.
Om de risico's voor lichamelijk letsel en materiële
schade te reduceren en gevaarlijke situaties te voor-
komen, moeten de hier vermelde veiligheidsaanwij-
zingen en de veiligheidsaanwijzingen van de andere
paragrafen in deze handleiding in acht worden
genomen.

2.1.1   Algemene gevaren op de arbeidsplaats 
 

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door uitzwenkende hoog-
werker!
In bedrijf kan de hoogwerker uitzwenken.
Daardoor kan zwaar letsel en zelfs de dood
worden veroorzaakt.
– Nooit onder of in het zwenkbereik van de

hoogwerker staan.
– Hoogwerker alleen onder toezicht

bewegen.
– Hoogwerker altijd met minimaal twee per-

sonen bedienen.
– Altijd de persoonlijke beschermende uit-

rusting dragen.

Uitzwenkende hoogwerker

Veiligheid
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WAARSCHUWING!
Neerstortgevaar!
Bij werken op hoger gelegen plaatsen bestaat
er gevaar voor neerstorten. Dit kan tot zwaar
letsel en zelfs tot de dood leiden.
– Bij verblijf in de werkkooi altijd de opvang-

gordels (conform EN 361) dragen, niet
schommelen of plotseling bewegen.

– Het werkkooihek niet beklimmen.
– Ervoor zorgen, dat de machine correct is

opgesteld en een veilige stop heeft.
– Ervoor zorgen, dat er bij het bewegen van

de werkkooi geen lichaamsdelen b.v. bij
een wand worden ingeklemd.

– Bij windsnelheden boven 12,5 m/s (wind-
kracht 6 Bft) de werkzaamheden onmid-
dellijk staken.

– Altijd de persoonlijke beschermende uit-
rusting dragen.

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door vergiftiging en verstik-
king door afgewerkte gassen!
Afgewerkte gassen kunnen bij het inademen
tot verstikking leiden, zware vergiftigingen
veroorzaken en zwaar letsel aan de adem-
wegen teweegbrengen.
– Bij werkzaamheden met de machine in

verbrandingsmotorbedrijf altijd voor toe-
voer van verse lucht zorgen.

– Bij het inademen van afgewerkte gassen
de betroffen persoon onmiddellijk van
verse lucht voorzien. Arts erbij halen.

Werken op hoger gelegen
plaatsen

Afgewerkte gassen

Veiligheid
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2.1.2   Gevaren door elektrische energie 
 

GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder stroom staande delen
bestaat er direct levensgevaar door elektri-
sche schok. Beschadiging van de isolatie of
afzonderlijke componenten kan levensge-
vaarlijk zijn.
– Niet aan of in de buurt van hoogspan-

ningsleidingen werken.
– Werkzaamheden aan de elektrische

installatie alleen door elektriciens laten uit-
voeren.

– Bij beschadigingen van de isolatie de voe-
dingsspanning onmiddellijk uitschakelen
en voor reparatie zorgen.

– Nooit zekeringen overbruggen of buiten
bedrijf stellen. Bij het vervangen van zeke-
ringen de correcte opgegeven stroom-
sterkte in acht nemen.

– Vocht buiten bereik van onder stroom
staande delen houden. Dit kan tot kortslui-
ting leiden.

– Grootte van de kabels conform Ä „Kabel-
lengtes“ op pagina 44 in acht nemen.

– (Verleng-) Snoer zo leggen, dat er niet
overheen kan worden gereden, dat hij niet
met vloeistoffen in contact komt en niet
sterk geknikt of op een andere manier
belast wordt.

– Stopcontact te allen tijde makkelijk toe-
gankelijk houden.

– Voor werkzaamheden aan onder stroom
staande delen de netstekker uittrekken.

Elektrische stroom

Veiligheid

13.02.2013 Hoogwerker Leo15GT 2012 15



WAARSCHUWING!
Letselgevaar bij verkeerde omgang met
batterijen!
Bij verkeerde omgang met batterijen bestaat
het gevaar, dat de accu's exploderen of dat
gezondheidsschadelijke vloeistof uit de batte-
rijen komt. De vloeistof kan bij contact met de
huid invretingen aan de huid, bij inslikken
zware vergiftigingen en bij oogcontact blind-
heid veroorzaken.
– Nooit de contacten (plus- en min-pool) van

de batterij kortsluiten.
– Batterijen nooit op plekken gebruiken of

bewaren, waar een explosieve atmosfeer
aanwezig is of waar hoge temperaturen
kunnen optreden.

– Nooit proberen om batterijen te solderen,
te repareren, qua vorm te veranderen, om
te bouwen of uit elkaar te halen.

– Batterijen altijd voor toegang door onbe-
voegden beschermen.

– Ter voorkoming van brand, oververhitting,
explosie of uitlopen van vloeistof batterijen
nooit blootstellen aan heftige schokken,
hoge gewichtsbelasting of andere schade-
lijke inwerkingen. Uitgelopen vloeistof kan
ontvlammen.

– Contact met uitgelopen vloeistof ver-
mijden.

Maatregelen na contact met batterijvloeistof:
n Huid na contact met veel water en zeep afwassen.
n Ogen na contact onmiddellijk onder het ooglid mini-

maal 15 min. met helder water uitspoelen. Daarbij
milde waterstraal direct in het oog richten en niet
wrijven. Onmiddellijk arts erbij halen.

Batterijen

Veiligheid
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2.1.3   Gevaren door mechanica 
 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door omlaagvallende mate-
rialen!
Tijdens het bedrijf kan materiaal ongecontro-
leerd omlaagvallen en zwaar letsel veroor-
zaken.
– Gevarenzone kenbaar maken en afsluiten.
– Gevarenzone niet betreden tijdens het

normale bedrijf.
– Nooit voorwerpen op de werkkooi-omhei-

ning leggen.

WAARSCHUWING!
Knelgevaar bij stempels en uithouders!
Bij het afstempelen of uitzwenken van de
machine bestaat knelgevaar.
– Ervoor zorgen, dat er zich bij het afstem-

pelen geen personen, aanvoerleidingen of
overige voorwerpen in het bereik van het
steunpunt bevinden.

– Ervoor zorgen, dat er zich bij het zwenken
van de machine geen personen in de
gevarenzone bevinden.

– Ervoor zorgen, dat er zich bij het
inschuiven in transportpositie geen per-
sonen in de gevarenzone bevinden.

Omlaagvallende materialen

Stempels en uithouders

Veiligheid
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WAARSCHUWING!
Letselgevaar door onvoldoende stabiliteit!
Bij onvoldoende stabiliteit bestaat het gevaar
dat de machine omkiept. Dit kan tot zwaar
letsel en zelfs tot de dood leiden.
– Ervoor zorgen, dat de ondergrond vol-

doende draagvermogen heeft (Ä Hoofd-
stuk 3 „Technische gege-
vens“ op pagina 41).

– De maximale scheefstand niet over-
schrijden (Ä Hoofdstuk 3 „Technische
gegevens“ op pagina 41).

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door het rijden over
lichaamsdelen!
Bij het kettingloopwerk bestaat het gevaar op
het afknellen van lichaamsdelen en bijgevolg
het veroorzaken van zwaar tot dodelijk letsel.
– Tijdens het bedrijf niet in lopende ket-

tingen of kettingwielen grijpen.
– Tijdens het bedrijf voldoende veilige

afstand houden.
– Letten op verandering van richting.
– Niet over elektriciteitsleidingen rijden.

Onvoldoende stabiliteit

Kettingloopwerk

Veiligheid
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2.1.4   Gevaren door hydraulische energie 
 

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door hydraulische energie!
Hydraulisch aangedreven bewegende com-
ponenten kunnen zeer zwaar letsel veroor-
zaken.
– Werkzaamheden aan de hydraulische

installatie alleen door hydraulische specia-
listen laten uitvoeren.

– Voor aanvang van de werkzaamheden
aan de hydraulische installatie deze vol-
ledig drukloos maken. Druktank volledig
ontspannen.

– Tijdens het bedrijf niet in bewegende com-
ponenten grijpen of met bewegende com-
ponenten omgaan.

– Afdekkingen tijdens het bedrijf niet
openen.

– In de gevarenzone nauw aansluitende vei-
ligheidskleding met geringe scheurvast-
heid dragen.

2.1.5   Gevaren door hoge temperaturen 
 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door hete oppervlakken!
Oppervlakken van motorcomponenten
kunnen bij het gebruik sterk opwarmen. Huid-
contact met hete oppervlakken veroorzaakt
zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete motorcomponenten

zoals bijv. uitlaatinstallatie, koeler, slangen
en motorblok vermijden.

– Voor alle werkzaamheden aan motorcom-
ponenten controleren, of deze heet zijn.
Indien nodig laten afkoelen.

Hydraulisch systeem

Hete oppervlakken

Veiligheid
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2.1.6   Gevaren door chemische stoffen 
 

WAARSCHUWING!
Gevaar voor de gezondheid door anti-
vriesmiddel!
De koelvloeistof van de dieselmotor bestaat
uit een water-antivriesmiddel-mengsel. Anti-
vriesmiddel kan bij lichaamscontact, inslikken
of inademen van aërosolen tot zware gezond-
heidsschade leiden.
– Contact met antivriesmiddel vermijden.
– Bij de omgang met antivriesmiddel niet

eten, drinken of roken. Voor pauzes en
aan het einde van het werk handen
wassen.

– Bij werkzaamheden met antivriesmiddel
veiligheidshandschoenen dragen.

Maatregelen na contact met antivriesmiddel:
n Huid na contact met veel water afwassen.
n Ogen na contact minstens 15 min. met veel water

grondig uitspoelen en arts erbij halen.
n Mond na inslikken met water uitspoelen en veel

water erna drinken. Arts erbij halen.
n Na inademen van aërosolen naar verse lucht gaan.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door motorolie!
Motorolie bevat giftige stoffen, die ontste-
kingen kunnen veroorzaken en kankerver-
wekkend zijn.
– Ieder huidcontact met motorolie ver-

mijden.
– Na abusievelijk huidcontact onmiddellijk

handen met zeep wassen. In geen geval
benzine, oplosmiddel of andere chemi-
sche reinigingsmiddelen gebruiken.

Antivriesmiddel

Motorolie

Veiligheid

13.02.2013Hoogwerker Leo15GT 201220



2.1.7   Gevaren door verkeer en voertuigen 
 

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door in de rijzone uitste-
kende onderdelen!
Het niet in acht nemen van het doorgaand
verkeer kan leiden tot ongevallen met zeer
zwaar letsel en zelfs tot de dood.
– Het gevarenbereik van de hoogwerker vol-

ledig en goed zichtbaar (ook bij slecht
zicht) beveiligen.

– Altijd voorbereid zijn op mogelijke ver-
keersongevallen, met name op die, die
door derden veroorzaakt kunnen worden.

Openbaar wegverkeer
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2.2   Reglementair gebruik 
 

De machine is uitsluitend voor het hier beschreven
reglementaire gebruik ontworpen en geconstrueerd.

De machine dient uitsluitend voor het transporteren
van personen en gereedschappen tot het maximaal
toegestane draagvermogen van de werkkooi, voor het
uitvoeren van werkzaamheden op hoger gelegen
plaatsen.

Tot het reglementaire gebruik behoort ook het in acht
nemen van alle gegevens in deze handleiding.
Elk gebruik, dat verder gaat dan het reglementaire
gebruik of andersoortig gebruik geldt als verkeerd
gebruik.

WAARSCHUWING!
Gevaar door verkeerd gebruik!
Verkeerd gebruik van de hoogwerker kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
– Hoogwerker niet gebruiken voor het

afsteunen van lasten.
– Hoogwerker niet als kraan, hefwerktuig of

als zijwaarts trekkend mechanisme
gebruiken.

– Hoogwerker niet op of in de buurt van
onbeschermde actieve delen van elektri-
sche installaties gebruiken.

– Hoogwerker niet in explosiegevaarlijke
atmosfeer bedienen.

Alle schadeclaims vanwege verkeerd gebruik komen te
vervallen.

2.3   Verantwoordelijkheid van de exploitant 
 

Exploitant is die persoon, die de machine voor bedrijfs-
matige of economische doeleinden hetzij zelf bedrijft of
ter exploitatie/aanwending overlaat aan een derde partij
en die gedurende het bedrijf de wettelijke productver-
antwoordelijkheid draagt voor de gebruikersveiligheid,
het personeel of derden.

Exploitant
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De machine wordt in het industriële bereik gebruikt. De
exploitant van de machine is daarom onderworpen aan
de wettelijke verplichtingen voor de werkveiligheid.
Naast de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding
moeten de voor het toepassingsgebied van de machine
geldige veilgheids-, ongevallenpreventie- en milieube-
schermingsvoorschriften in acht worden genomen.
Daarbij geldt in het bijzonder het volgende:
n De exploitant moet zich op de hoogte laten stellen

over de geldige wettelijke maatregelen ter bescher-
ming van de werknemer en in een risicobeoordeling
bovendien gevaren vaststellen, die door de speciale
werkomstandigheden op de plaats van het gebruik
van de machine ontstaan. Deze moet hij in de vorm
van handleidingen voor het bedrijf van de machine
omzetten.

n De exploitant moet tijdens de gehele gebruiksduur
van de machine controleren, of de door hem opge-
stelde handleidingen overeenkomen met de actuele
stand van alle voorschriften en deze, indien nodig,
aanpassen.

n De exploitant moet de bevoegdheden voor instal-
latie, bediening, verhelpen van storingen, onderhoud
en reiniging duidelijk regelen en vastleggen.

n De exploitant moet ervoor zorgen, dat alle medewer-
kers, die met de machine omgaan, deze handleiding
doorgelezen en begrepen hebben. Bovendien moet
het personeel door de exploitant worden ingewerkt
en over de gevaren worden geïnformeerd.

n De exploitant moet de vereiste beschermende uit-
rusting beschikbaar stellen en het dragen van de
vereiste beschermende uitrusting verplicht stellen.

Verder is de exploitant ervoor verantwoordelijk, dat de
machine altijd in technisch onberispelijke toestand is.
Daarom geldt het volgende:
n De exploitant moet ervoor zorgen, dat de in deze

handleiding beschreven onderhoudsintervallen aan-
gehouden worden.

n De exploitant moet alle veiligheidsinrichtingen voor
elke ingebruikname op storingsvrije werking contro-
leren of door een geautoriseerd persoon laten con-
troleren.

Exploitantverplichtingen
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2.4   Eisen aan het personeel  
2.4.1   Kwalificaties 

 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar bij onvoldoende kwalificatie
van het personeel!
Wanneer ongekwalificeerd personeel werk-
zaamheden aan de machine uitvoert of zich
in de gevarenzone van de machine bevindt,
ontstaat gevaar dat zwaar letsel en aanzien-
lijke materiële schade kan veroorzaken.
– Alle werkzaamheden alleen door daarvoor

gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.
– Ongekwalificeerd personeel buiten bereik

van de gevarenzones houden.

In deze handleiding worden de volgende vermelde kwa-
lificaties van het personeel voor de verschillende werk-
terreinen benoemd:
Deskundige
Deskundig is, wie op basis van zijn vakkundige oplei-
ding en ervaring voldoende kennis op het gebied van
hoogwerkers heeft en zo vertrouwd is met de betref-
fende rijksvoorschriften, ongevallenpreventievoor-
schriften en algemeen aanvaarde regels van de tech-
niek (b.v. BG-regels, DIN-normen, VDE-bepalingen,
technische regels van andere lidstaten van de Euro-
pese Unie of andere staten die partij zijn bij de Over-
eenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte), dat hij de bedrijfsveilige toestand van hoog-
werkers kan beoordelen.

Elektricien
De elektricien is vanwege zijn vakkundige opleiding,
kennis en ervaringen alsmede kennis van de betref-
fende normen en bepalingen in staat, om werkzaam-
heden aan elektrische installaties uit te voeren en
mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te voor-
komen.
De elektricien is speciaal voor de werkomgeving,
waarin hij werkzaam is, opgeleid en kent de relevante
normen en bepalingen.
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De elektricien moet de bepalingen van de geldende
wettelijke voorschriften voor de ongevallenpreventie
vervullen.

Geïnstrueerde personen
De geïnstrueerde personen worden conform het regle-
mentaire gebruik zonder verdere vooropleiding in een
opleiding aantoonbaar geïnstrueerd door de exploitant
over de werkwijze en mogelijke gevaren die kunnen uit-
gaan van de hoogwerker.

Vakman hydrauliek
De hydrauliek vakman is opgeleid voor het speciale
werkgebied, waarin hij werkzaam is en kent de rele-
vante normen en bepalingen.
De hydrauliek vakman kan op basis van zijn vakkundige
opleiding en ervaringen werkzaamheden aan hydrauli-
sche installatie uitvoeren en mogelijke gevaren zelf-
standig herkennen en voorkomen.

Vakpersoneel
Geschoold vakpersoneel is in staat, op grond van zijn
vakopleiding, inzicht en ervaring alsmede zijn kennis
van vaktechnische bepalingen, om de aan hem overge-
dragen werkzaamheden uit te voeren en om mogelijke
gevaren zelfstandig te onderkennen en te vermeiden.

Als personeel zijn alleen personen toegestaan die mini-
maal 18 jaar oud zijn en van wie te verwachten is dat zij
hun werk precies uitvoeren. Personen, van wie het
reactievermogen is beïnvloed, bv. door drugs, alcohol
of medicijnen zijn niet toegestaan.
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2.4.2   Onbevoegden 
 

WAARSCHUWING!
Levensgevaar voor onbevoegden door
gevaren in het risicogebied en op de werk-
plek!
Onbevoegde personen, die niet voldoen aan
de hier beschreven eisen, zij niet op de
hoogte van de gevaren op de werkplek.
Daarom bestaat er voor onbevoegden het
gevaar op zware verwondingen tot de dood
toe.
– Onbevoegde personen moeten uit de

buurt van het risicogebied en de werkplek
gehouden worden.

– In geval van twijfel moeten deze personen
aangesproken en verzocht worden het
risicogebied en/of de werkplek te verlaten.

– Zolang er zich onbevoegde personen in,
op of nabij het risicogebied en/of de werk-
plek bevinden, moeten de werkzaam-
heden onderbroken worden.

2.4.3   Instructie 
 

De exploitant is door de fabrikant geïnstrueerd. Het per-
soneel moet overeenkomstig door de exploitant worden
geïnstrueerd.

2.5   Persoonlijke beschermende uitrusting 
 

Persoonlijke beschermende uitrusting dient ervoor om
personen tijdens het werk te beschermen tegen afbreuk
aan de veiligheid en gezondheid.
Het personeel moet tijdens de verschillende werkzaam-
heden aan en met de machine persoonlijke bescher-
mende uitrusting dragen, waarop in de afzonderlijke
paragrafen van deze handleiding apart op wordt
gewezen.
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Hierna wordt de persoonlijke beschermende uitrusting
verklaard:
Beschermende werkkleding
Beschermende werkkleding is nauwsluitende werkkle-
ding met een beperkte scheursterkte, met nauwe
mouwen en zonder afstaande delen. Deze kleding dient
hoofdzakelijk als bescherming tegen vastgrijpen tussen
bewegende machinedelen. Ringen, kettingen en ove-
rige sierraden mogen niet gedragen worden.

Valgordel
De valgordel dient als bescherming tegen vallen in situ-
aties met verhoogd risico op valpartijen. Dit risico
bestaat, wanneer bepaalde hoogteverschillen worden
overschreden waarbij de werkplek niet door een balus-
trade beveiligd is.
Trek de valgordel zo aan, dat het veiligheidskoord
zowel met de valgordel als met een vast aanslagpunt
verbonden is, zorg indien nodig voor valdemping.
Valgordels mogen uitsluitend ingezet worden door spe-
ciaal hiervoor opgeleide personen.

Veiligheidshelm
De veiligheidshelm dient ter bescherming tegen val-
lende en rondvliegende delen en materialen.

Veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen dienen ter bescherming tegen
zware vallende delen en tegen het uitglijden op een
gladde ondergrond.

Beschrijving van de persoon-
lijke beschermende uitrusting
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2.6   Veiligheidsinrichtingen 
 

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door niet-functionerende
veiligheidsvoorzieningen!
Bij niet-functionerende of buiten werking
gestelde veiligheidsvoorzieningen bestaat het
gevaar op zeer ernstige verwondingen tot de
dood toe.
– Controleer voor aanvang van de werk-

zaamheden of alle veiligheidsvoorzie-
ningen juist functioneren en correct geïn-
stalleerd zijn.

– De veiligheidsvoorzieningen mogen nooit
buiten werking gesteld of overbrugd
worden.

– Zorg ervoor dat veiligheidsvoorzieningen
te allen tijde vrij toegankelijk zijn.

2.6.1   Positie van de veiligheidsinrichtingen 
 

De volgende afbeeldingen tonen de positie van de vei-
ligheidsinrichtingen.
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Afb. 2: Positie van de veiligheidsinrichtingen
1 Eindschakelaar stempels
2 Eindschakelaar transportsteun

onderarm

3 Kleppen voor nood-/servicebedrijf ket-
ting-/stempelfunctie

4 Eindschakelaar vergrendelingsbout

Aanzicht van links
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Afb. 3: Positie van de veiligheidsinrichtingen
1 Noodstop-knop op het bedieningspa-

neel/de kabelafstandsbediening
2 Eindschakelaar transportsteun

bovenarm
3 Dooswaterpas

4 Hellingssensor (bedekt)
5 Kleppen voor nood-/servicebedrijf plat-

formfunctie

2.6.2   Beschrijving van de geïnstalleerde veiligheidsinrich-
tingen 

 

Door te drukken op de noodstop-knop, wordt de
machine door direct uitschakelen van energietoevoer
stilgezet. Nadat de noodstop-knop is ingedrukt, moet
deze door draaien ontgrendeld worden om de machine
weer in te schakelen.

Aanzicht van rechts

Noodstop-knop

Afb. 4: Noodstop-knop
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WAARSCHUWING!
Levensgevaar door ongecontroleerd
opnieuw inschakelen!
Ongecontroleerd opnieuw inschakelen kan
leiden tot zwaar letsel en zelfs tot de dood.
– Voor het opnieuw inschakelen ervoor

zorgen, dat de oorzaak van de noodstop
is verholpen en dat alle veiligheidsinrich-
tingen gemonteerd zijn en goed werken.

– De noodstop-knop pas ontgrendelen wan-
neer er geen gevaar meer bestaat.

Eindschakelaars vragen de correcte positie van
bepaalde componenten op. Ze kunnen zo bijv. een
onbedoeld proces van de machines voorkomen.

Bij de automatische afstempeling wordt de hoogwerker
met behulp van de hellingssensor (Afb. 6) automatisch
horizontaal uitgelijnd. De maximaal toegestane scheef-
stand bedraagt 1° en moet visueel met behulp van de
dooswaterpas (Afb. 7) worden gecontroleerd.

Eindschakelaar

Afb. 5: Eindschakelaar (afb.
gelijkend)

Hellingssensor en dooswa-
terpas

Afb. 6: Hellingssensor
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Bij uitval van de elektriciteitsvoorziening resp. voor
onderhoudsdoeleinden kan de hoogwerker in noodbe-
drijf resp. servicemodus worden gebruikt. Via diverse
kleppen (Afb. 8) kunnen de overeenkomstige modules
zonder elektriciteitsvoorziening worden aangesproken
en bewogen.

Afb. 7: Dooswaterpas

Kleppen voor noodbedrijf en
servicemodus

Afb. 8: Voorbeeld kleppenblok
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2.7   Symbolen op de machine 
 

De volgende symbolen en waarschuwingsbordjes
bevinden zich op de machine.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door onleesbare symbolen!
In de loop der tijd kunnen stickers en bordjes
vervuild raken of op een andere manier
onherkenbaar worden, waardoor gevaren niet
herkend kunnen worden en noodzakelijke
bedieningsaanwijzingen niet kunnen worden
opgevolgd. Daardoor bestaat letselgevaar.
– Alle veiligheids-, waarschuwings- en

bedieningsaanwijzingen in altijd goed
leesbare staat houden.

– Beschadigde bordjes of stickers direct ver-
nieuwen.

Stickers kunnen onder vermelding van het
artikelnummer bij de fabrikant worden nabe-
steld. Contactgegevens zie pagina 2.

Afb. 9: Voorbeeld artikelnummer

Voorbeeld artikelnummer
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Iedere sticker heeft een artikelnummer (voorbeeld: 
Afb. 9/1). Dit artikelnummer kan op verschillende posi-
ties op de sticker aangebracht zijn. De artikelnummers
bestaan altijd uit de cijfervolgorde 3912 gevolgd door
een 4-cijferig getal. In het voorbeeld Afb. 9: 3912/1030.
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2.8   Gedrag bij uitbreken van brand en ongevallen   
n Altijd voorbereid zijn voor brand en ongevallen!
n E.H.B.O.-voorzieningen (verbanddoos, dekens enz.)

en brandblusvoorzieningen functioneel en binnen
handbereik opslaan.

n Personeel vertrouwd maken met voorzieningen voor
melding van ongevallen, E.H.B.O. en evacuatie.

n Toegangswegen voor hulpverleningsvoertuigen vrij-
houden.

n Direct noodstop door noodstopvoorziening acti-
veren.

n Als er geen gevaar voor de eigen gezondheid
bestaat, personen uit de gevarenzone bergen.

n Indien nodig E.H.B.O.-maatregelen treffen.
n Brandweer en/of hulpverlening alarmeren.
n Bij uitbreken van brand: als er geen gevaar voor de

eigen gezondheid is, brand met brandblusvoorzie-
ningen bestrijden en brandbestrijding voortzetten
totdat de brandweer arriveert.

n Verantwoordelijke persoon op de plaats van gebruik
informeren.

n Toegangswegen voor hulpverleningsvoertuigen vrij-
maken.

n Hulpverleningsvoertuigen instrueren.

Preventieve maatregelen

Maatregelen bij uitbreken van
brand en ongevallen
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2.9   Milieubescherming 
 

AANWIJZING!
Gevaar voor het milieu door onjuiste han-
tering van milieubedreigende stoffen!
Bij onjuist gebruik van milieubedreigende
stoffen, met name bij onjuiste verwerking, kan
aanzienlijke schade voor het milieu ontstaan.
– De onder genoemde aanwijzingen over de

omgang met milieubedreigende stoffen en
de verwerking als afval altijd in acht
nemen.

– Wanneer milieubedreigende stoffen abu-
sievelijk in het milieu terecht komen, direct
passende maatregelen treffen. In geval
van twijfel het bevoegde gemeentebestuur
over de schade informeren en vragen
naar geschikte maatregelen die getroffen
moeten worden.

De volgende milieubedreigende stoffen worden
gebruikt:

Reinigingsmiddelen waarin oplosmiddelen worden
gebruikt bevatten giftige substanties. Deze stoffen
mogen niet in het milieu terechtkomen. Deze stoffen
moeten door een gespecialiseerd afvalverwijderingsbe-
drijf worden afgevoerd.

Smeermiddelen zoals vetten en oliën bevatten giftige
bestanddelen. Deze stoffen mogen niet in het milieu
terechtkomen. Deze stoffen moeten door een gespecia-
liseerd afvalverwijderingsbedrijf worden afgevoerd.

Hydrauliekolie mag niet in het milieu terechtkomen.
Hydrauliekolie kan leiden tot langdurige schadelijke
gevolgen in het water. De middelen moeten door een
vakkundig afvalverwerkingsbedrijf als afval worden ver-
wijderd.

Brandstoffen bevatten giftige substanties. Zo mogen
niet in het milieu terechtkomen. De middelen moeten
door een vakkundig afvalverwerkingsbedrijf als afval
worden verwijderd.

Reinigingsvloeistoffen

Smeermiddelen

Hydrauliekolie

Brandstoffen
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Koelwater en antivriesbescherming bevatten giftige
substanties. Zo mogen niet in het milieu terechtkomen.
De middelen moeten door een vakkundig afvalverwer-
kingsbedrijf als afval worden verwijderd.

Accu's en batterijen bevatten giftige zware metalen. Ze
zijn onderworpen aan de behandeling van giftige afval-
stoffen en moeten bij gemeentelijke verzamelplaatsen
worden afgegeven of door een vakkundig bedrijf
worden verwijderd.

Koelwater-antivriesbescher-
ming

Accu's of batterijen

Veiligheid
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3   Technische gegevens 
 

3.1   Maatblad 
 

3.1.1   Hoofdafmetingen 
 

Afb. 12: Hoofdafmetingen

3.1.2   Werkdiagram 
 

Afb. 13: Werkdiagram
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3.2   Machine 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Bouwlengte 5,25 m

Bouwlengte zonder werkkooi 4,52 m

Bouwbreedte 0,78 m

Bouwhoogte 1,99 m

Totaalgewicht* 1750 kg

Nuttige belasting in de rijstand 4,65 kN/m2

Nuttige belasting in arbeidspo-
sitie

1,98 kN/m2

* Mogelijke gewichtsafwijking door:
n - 1 % toegestane productieafwijking
n ± 2,5 % toegestane productieafwijking en vast geïn-

stalleerde onderdelen

3.3   Platformsysteem 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Max. werkhoogte bij 200 kg 14,70 m

Zijwaartse reikwijdte bij 80 kg 7,60 m

Zijwaartse reikwijdte bij 200 kg 7,60 m

Max. kooibelasting 200 kg

Werkkooi 0,7x1,4
x1,1

m

Max. zwenkbereik 355 °

3.4   Loopwerk 
 

Informatie Waarde Een-
heid

In hoogte verstelbaar* 12 cm

Technische gegevens
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Informatie Waarde Een-
heid

In breedte verstelbaar* 18 cm

Stijgvermogen 17 (30) ° (%)

Hellingshoek 17 (30) ° (%)

Snelheid 1,0 km/h

Max. afstand van de grond 15 cm

* Optie

3.5   Afstempeling 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Max. stempelbreedte 3,13 m

Min. stempelbreedte 2,95 m

Stempelvoet Ø 0,2 m

Afstempelbaar tot een terrein-
helling van

13 (23) ° (%)

Max. afstand van de grond 42 cm

3.6   Aandrijving 
 

3.6.1   Verbrandingsmotoren 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Vermogen 5,1 (7,0) kW
(PK)

Tankinhoud 3,6 l

Brandstof Benzine

Robin-Subaru EX 21
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Informatie Waarde Een-
heid

Vermogen 5,4 (7,3) kW
(PK)

Tankinhoud 5,0 l

Brandstof Diesel

3.6.2   Elektromotor 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Spanning 230 V

Frequentie 50 Hz

Stroomopname 12,9 A

Vermogen 2,2 kW

Informatie Waarde Een-
heid

Maximale kabellengte bij kabel-
dwarsdoorsnede 3 x 2,5 mm2

40 m

Maximale kabellengte bij kabel-
dwarsdoorsnede 3 x 4,0 mm2

80 m

3.7   Emissies 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Lawaai bij aandrijving E-motor < 70 dB(A)

Lawaai bij aandrijving verbran-
dingsmotor

< 89 dB(A)

Hatz-Diesel 1B30 (optioneel)

EMG-EBS 90 LX4

Kabellengtes
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3.8   Bedrijfsomstandigheden 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Maximaal toegestane windsnel-
heid in bedrijf

12,5 (6) m/s
(Bft)

Temperatuurbereik -15 tot +40 °C

3.9   Hydraulisch systeem 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Platformfuncties 150 bar

Stempelfuncties 150 bar

Kettingloopwerk 150 bar

Informatie Waarde Een-
heid

Tankinhoud van het hydrauli-
sche systeem

ca. 50 l

Tankinhoud van de hydrauli-
sche tank

ca. 25 l

3.10   Brandstoffen 
 

Brandstof Type TEUPEN-artikelnummer Tankin-
houd

Eenheid

Transmissie-
olie

Transmissieolie 3917/0122 * max. 1 l

Hydraulische
olie

Plantohyd 32-S 3917/0066 * 50 l

Multipurpose
vet

- 3917/0095 (patroon) 0,5 kg

Hoog ver-
mogen
smeervet

- 3917/0130 (emmer) 1 kg

Aanspreekdruk van de drukbe-
grenzingskleppen

Tankinhoud

Technische gegevens

13.02.2013 Hoogwerker Leo15GT 2012 45



* bij bestelling a.u.b. bestelhoeveelheid in liter aan-
geven

De hydraulische installatie van de hoogwerker is vanuit
de fabriek gevuld met boven genoemde hydraulische
olie. Het wordt aanbevolen om deze hydraulische olie te
blijven gebruiken of in plaats daarvan een van de vol-
gende hydraulische oliën te gebruiken:

Toepassings-
temperatuur

BP Esso Fuchs Shell

-15 tot +40 °C BP Energol
HLP-D 22

HLPD-OEL 22 Renolin MR 5 Shell Hydrol DO
22

3.11   Typeplaatje 
 

Afb. 14: Voorbeeld typeplaatje
Het typeplaatje bevindt zich op de hefarmhouder onder
de kleppen voor het noodbedrijf en bevat de volgende
gegevens:
n Fabrikant
n Type
n Serienummer
n Bouwjaar
n Eigen gewicht
n Draagvermogen
n Toegestane aantal personen
n Laadvermogen
n Maximaal toegestane zijdelingse druk
n Maximaal toegestane windsnelheid

Aanbevolen olie
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n Maximale elektrische aansluitwaarden
n Maximaal toegestane scheefstand
n Tijdstip van de jaarlijkse controle
n CE-teken

Technische gegevens
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4   Opbouw en werking 
 

4.1   Overzicht 
 

Afb. 15: Overzicht
1 Stempel 2
2 Onderlegplaten
3 Stempel 1
4 Stuurkop met bedieningspaneel/kabelaf-

standsbediening en 230-V-stopcontact
5 Werkkooi
6 Kabelzak

7 Afdekkap van de besturingskast
8 Linker kettingloopwerk
9 Hoogte-/breedteverstelling van het ket-

tingloopwerk (optioneel)
10 Afdekkap van de kleppen voor

stempel-/kettingfunctie
11 Afdekkap elektromotor en hydraulische

tank

Overzicht van links
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Afb. 16: Overzicht
1 Stempel 4
2 Bovenarm met telescooparm
3 Stempel 3
4 Verlegging
5 Onderarm
6 Hoogte-/breedteverstelling van het ket-

tingloopwerk (optioneel)

7 Afdekkap van de kleppen voor plat-
formfunctie

8 Rechter kettingloopwerk
9 Afdekkap van de verbrandingsmotor
10 Hefarmhouder
11 Documentenbox (handleiding, aansluit-

schema, hydraulische schema)

4.2   Korte beschrijving 
 

De hoogwerker dient voor het uitvoeren van werkzaam-
heden op hoger gelegen plaatsen. De besturing vindt
plaats via een bedieningspaneel (Afb. 15/4),, dat ook
als kabelafstandsbediening kan worden gebruikt. Om
de hoogwerker in werkpositie te brengen, wordt het
chassis met behulp van de stempels 1 tot 4 (Afb. 15/1
en 3 als ook Afb. 16/1 en 3) via de automatische
afstempeling resp. handmatig opgetild. Pas wanneer
het chassis correct is genivelleerd (visuele controle via
de dooswaterpas), kan er worden begonnen met de
platformmodus.
De werkkooi (Afb. 15/5) wordt door een hydrostatisch
differentieel steeds horizontaal geleid. Om de doorrijd-
breedte te verminderen, kan de werkkooi (Afb. 15/5)
worden gedemonteerd.

Overzicht van rechts
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De werking geschiedt of via het stroomnet (voedings-
punt op bouwplek) met gebruik van een verlengsnoer
(Ä „Kabellengtes“ op pagina 44) of via de verbrandings-
motor(Afb. 16/9).

4.3   Modulebeschrijving 
 

4.3.1   Platform 
 

Afb. 17: Platform (afb. gelijkend)
De werkkooi bestaat in het kort uit de hefboomhouder
(Afb. 17/1), de onderarm (Afb. 17/2), de verlegging
(Afb. 17/3) en de bovenarm (Afb. 17/4) met tele-
scooparm (Afb. 17/5).
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4.3.2   Stempels 
 

Afb. 18: Machine in arbeidspositie
Met behulp van de stempels (Afb. 18/1 t/m 4) wordt het
chassis opgetild en wordt de hoogwerker in werkpositie
gebracht. De stempels zijn overeenkomstig de positie-
nummers doorgenummerd.

4.3.3   Werkkooi  
In de werkkooi (Afb. 19/1) is plaats voor maximaal twee
personen. In de stuurkop (Afb. 19/2) bevindt zich het
bedieningspaneel (Afb. 19/3), dat kan worden uitge-
nomen en als kabelafstandsbediening kan worden
gebruikt.

Afb. 19: Werkkooi
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4.3.4   Kettingloopwerk 
 

In de transportpositie (Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in
transportpositie brengen“ op pagina 84) kan de hoog-
werker met behulp van het kettingloopwerk worden ver-
reden. Voor de kettingspanning is slechts een vetspuit
nodig. Zie ook Ä Hoofdstuk 8.4 „Aanwijzingen over
rupsband“ op pagina 137.
Met de optie "Hoogte-/breedteverstelling" kan het loop-
werk in de hoogte en de breedte worden versteld. De
verstelling vindt mechanisch plaats (Ä Hoofd-
stuk 6.8 „Hoogte- en breedteverstelling kettingloopwerk
(optioneel)“ op pagina 88).

4.3.5   Verbrandingsmotor 
 

De verbrandingsmotor (Ä Hoofdstuk 4.3.5 „Verbran-
dingsmotor“ op pagina 53/1) zorgt samen met het
hydraulische aggregaat voor de noodzakelijke hydrauli-
sche druktoevoer.

4.3.6   Elektromotor 
 

Als alternatief voor de verbrandingsmotor kan de nood-
zakelijke hydraulische druktoevoer door de elektromotor
(Afb. 22/1) tot stand gebracht worden.
De aansluiting gebeurt op de bouwplek via een
230-V-aansluiting.

Afb. 20: Kettingloopwerk

Afb. 21: Verbrandingsmotor

Afb. 22: Elektromotor
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4.4   Bedienings- en displayelementen 
 

4.4.1   Bedieningspaneel/kabelafstandsbediening 
 

De besturing vindt plaats via een bedieningspaneel, dat
ook als kabelafstandsbediening kan worden gebruikt.

Afb. 23: Bedieningspaneel/kabelafstandsbediening (Afb. gelijkend)
1 Tuimelschakelaar Functiekeuze
2 Linker besturingshendel
3 Rode licht
4 Groene licht

5 Rechter besturingshendel
6 Instelhendel
7 Motorschakelaar
8 Noodstop-knop

Hierna worden de bedieningselementen van het bedie-
ningspaneel nader toegelicht.

Met de tuimelschakelaar Functiekeuze wordt gekozen
tussen ketting-, platform-, stempelfunctie.

Met de linker besturingshendel kunnen afhankelijk van
de geselecteerde gebruiksfunctie en stand van de
instelhendel de betreffende met kleur aangeduide func-
ties worden uitgevoerd.

Na het tot stand brengen van de voedingsspanning
knippert het rode licht totdat de machine bedrijfsklaar is.

1 - Tuimelschakelaar Functie-
keuze

2 - Linker besturingshendel

3 - Rode licht
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Het groene licht knippert in de transportpositie en
brandt constant wanneer de machine correct is
gesteund.

Met de rechter besturingshendel kunnen afhankelijk van
de geselecteerde gebruiksfunctie en stand van de
instelhendel de betreffende met kleur aangeduide func-
ties worden uitgevoerd.

Via de instelhendel worden de verschillende functie-
groepen geselecteerd. Er staan drie functiegroepen ter
beschikking, die afhankelijk van de stand van de tuimel-
schakelaar actief zijn.

De tuimelschakelaar dient voor het starten en stoppen
van de verbrandingsmotor.

Op het bedieningspaneel bevindt zich de noodstop-
knop (Ä „Noodstop-knop“ op pagina 30). Deze moet na
bediening door draaien worden ontgrendeld, zodat de
machine weer bedrijfsklaar is.

4.4.2   Besturing voor noodbedrijf en servicemodus 
 

Bij uitval van de energievoorziening of in de service-
modus kan de hoogwerker met behulp van klepmodules
(Afb. 24/1) handmatig worden bediend.

4 - Groen licht

5 - Rechter besturingshendel

6 - Instelhendel

7 - Motorschakelaar

8 - Noodstop-knop

Afb. 24: Klepmodules
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4.4.3   Kaart in de besturingskast 
 

In de besturingskast bevindt zich een display
(Afb. 25/1), welke foutcodes en foutnamen weergeeft
(Ä Hoofdstuk 8.3 „Foutcodelijst“ op pagina 132).

4.5   Stroomaansluiting 
 

De aansluiting voor de elektromotor gebeurt via een
230-V-kabel (Afb. 26/1). Deze wordt op het stroomnet
(bouwplaatsvoedingspunt) met gebruik van een ver-
lengkabel (Ä „Kabellengtes“ op pagina 44) aange-
sloten.

4.6   Werkbereiken en gevarenzones 
 

Het werkgebied en de gevarenzone bevinden zich
binnen en verticaal onder het zwenkbereik van de
machine.

Afb. 25: Display

Afb. 26: 230-V-aansluiting

Afb. 27: Werkbereiken en geva-
renzone
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4.7   Onderdelen 
 

4.7.1   Sleutel  
Bij de levering zijn verschillende sleutels opgenomen.
Zij dienen onder andere voor het openen van het bestu-
ringspaneel, de regelkast enz.

4.7.2   Opvanggordel (optioneel) 
 

Bij alle werkzaamheden vanuit de werkkooi moet een
opvanggordel worden gedragen. Deze kan bij de fabri-
kant worden besteld. Contactgegevens zie pagina 2.
Art.-nr. 8300/0174

4.7.3   Hefinrichting (optioneel) 
 

Bij de Leo13GT en Leo15GT, met stuuraan-
sluiting op het chassis, mag de hefinrichting
niet gemonteerd worden.

Optioneel kan in plaats van de werkkooi een hefinrich-
ting (Afb. 29) worden gemonteerd. De bediening wordt
via de kabelafstandsbediening uitgevoerd. Zie ook
afzonderlijke handleiding van de hefinrichting.
Art.-nr. 0900-0446

Afb. 28: Sleutel

Afb. 29: Hefinrichting
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5   Transport en opslag 
 

5.1   Veiligheidsaanwijzingen voor het transport 
 

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door ondeskundig trans-
port!
Door ondeskundig transport kan zwaar letsel
en zelfs de dood worden veroorzaakt.
– Tijdens het transport van de hoogwerker

niet in de werkkooi verblijven.
– Afmetingen van de hoogwerker in acht

nemen.
– Nooit onder of in het zwenkbereik van

hangende lasten staan.
– Lasten alleen onder toezicht bewegen.
– Alleen toegestane hefwerktuigen en aan-

slagmiddelen met voldoende draagkracht
gebruiken.

– Alleen de bestemde aanslagpunten
gebruiken.

5.2   Transportinspectie 
 

De levering bij ontvangst onmiddellijk controleren op
volledigheid en transportschade.
Bij uitwendig herkenbare transportschade als volgt te
werk geaan:
n Levering niet of alleen onder voorbehoud in ont-

vangst nemen.
n Omvang van de schade op de transportdocumenten

of op het afleveringsbewijs van de transporteur
noteren.

n Reclamatie voeren.

Elk gebrek reclameren zodra deze is vastge-
steld. Claims voor schadevergoeding kunnen
binnen 12 maanden na aankoop van de
machine geldig worden gemaakt. Bijzondere
afspraken (b.v. onderhoudscontract) zijn
mogelijk.

Ondeskundig transport
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5.3   Transport 
 

De volgende aanslagpunten moeten gebruikt worden:

Afb. 30: Aanslagpunten
1 Aanslagpunten voor het transport met een kraan.
2 Vork-ogen voor het transport met een vorkheftruck (doorgaans)
3 Sjorogen voor het transport op een aanhanger (aan beide kanten).

Aanslagpunten voor het transport met een kraan.

Vork-ogen voor het transport met een vorkheftruck

Aanslagpunten

Afb. 31: Aanslagpunt

Afb. 32: Vork-ogen
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Sjorogen voor het transport op een aanhanger

Transportstukken kunnen onder de volgende voor-
waarden met een kraan worden getransporteerd:
n Kraan en hefwerktuigen moeten ontworpen zijn voor

het gewicht van de hoogwerker.
n De bediener moet bevoegd zijn om de kraan te

bedienen.
n De machine moet zich in de transportstand

(Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84) bevinden.

n Riemen en kettingen moeten even lang en lang
genoeg zijn.

Afb. 33: Sjoroog

Transport met een kraan
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Veiligheidsuitrusting: n Veiligheidshelm
n Veiligheidsschoenen

WAARSCHUWING!
Gevaar voor materiële schade door ondes-
kundig aanslaan!
Het gebruik van ongeschikte aanslagpunten
kan leiden tot schade aan de machine.
– Uitsluitend de hier aangegeven aanslag-

punten gebruiken.

1. Machine in transportstand brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84).

2. Machine uitschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 67).

3. Riemen of kettingen met kettingsluitingen aan alle
vier de stempelschijven overeenkomstig Afb. 34
aanslaan.

4.
De aanslagpunten zijn met het symbool 
Afb. 35 aangeduid.

De uithouder van de kraan zo uitlijnen dat de aan-
slagmiddelen gelijkmatig worden belast.

5. Evt. het lakwerk van de hoogwerker beschermen
met geschikt onderlegmateriaal.

6. Met transport beginnen.

De machine kan onder de volgende voorwaarden met
een vorkheftruck worden getransporteerd:
n De vorkheftruck moet ontworpen zijn voor het

gewicht van de hoogwerker.
n De machine moet zich in de transportstand bevinden

(Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84).

Aanslaan

Afb. 34: Aanslagpunt stempel-
schijf

Afb. 35: Symbool Aanslagpunt
kraan

Transport met een vorkheftruck
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Veiligheidsuitrusting: n Veiligheidshelm
n Veiligheidsschoenen

1. Machine in transportstand brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84).

2. Machine uitschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 67).

3. Vorken van de vorkheftruck in de voorziene
opnamen (Afb. 36/1) brengen.

4.
De vork-ogen zijn met het symbool 
Afb. 37 aangeduid.

Vorken zo ver inrijden tot ze aan de andere kant
uitsteken.

5. Machine optillen en het transport beginnen.

De machine kan onder de volgende voorwaarden op
een aanhanger of transportwagen worden getranspor-
teerd:
n De aanhanger of de transportwagen moet ont-

worpen zijn voor het gewicht en de afmetingen van
de machine.

n De machine moet zich in de transportstand bevinden
(Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84).

n De machine moet met veiligheidsgordels op de
daarvoor voorziene sjorogen (Afb. 39/1) met het
transportmiddel worden verankerd.

Transporteren

Afb. 36: Transport met een
vorkheftruck

Afb. 37: Symbool Vork-ogen

Transport op een aanhanger
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Veiligheidsuitrusting: n Veiligheidshelm
n Veiligheidsschoenen

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ondeskundig verrijden
van de hoogwerker!
Door ondeskundig verrijden kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot
zwaar letsel en aanzienlijke materiële
schade.
– De stijging van de oprit mag niet hoger

zijn dan 30 %.
– Tijdens het inladen niet beneden achter

de hoogwerker staan.
– De oprit rechtuit omhoog rijden.
– Hoogwerker niet draaien op de oprit of het

inlaadvlak.

AANWIJZING!
Gevaar voor materiële schade door ondes-
kundig vastsjorren!
Het gebruik van ongeschikte aanslagpunten
kan leiden tot schade aan de machine.
– Uitsluitend de hier aangegeven sjorogen

gebruiken.

Afb. 38: Transport op een aanhanger
1. De hoogwerker rechtuit op de oprit (Afb. 38/1)

rijden.

Beladen
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2. Bij het begin van het kantelen op het laadvlak
(Afb. 38/2) de snelheid verminderen.
Wanneer de hoogwerker met de kettingen volledig
op het laadvlak (Afb. 38/2) is gekomen, kan de
snelheid weer worden verhoogd.

3. De hoogwerker bijv. met veiligheidsgordels op de
sjorogen (Afb. 39/1) met het transportmiddel ver-
ankeren en beveiligen.

4.
De sjorogen zijn met het symbool 
Afb. 40 aangeduid.

Het transport beginnen.

Het afladen van een inlaadvlak gebeurt achteruit. Daar-
voor als volgt te werk gaan:
1. De hoogwerker langzaam terug rijden.
2. Voor het kantelen de snelheid terug regelen en

voorzichtig over het kantelpunt rijden.
Na het rijden over het kantelpunt kan de snelheid
langzaam weer worden verhoogd.

5.4   Opslag 
 

Machine onder de volgende omstandigheden opslaan:
n Niet in de buitenlucht bewaren.
n Droog en stofvrij opslaan.
n Niet aan agressieve media blootstellen.
n Beschermen tegen direct zonlicht.
n Mechanische schokken vermijden.
n Opslagtemperatuur: 15 tot 35 °C.

Afb. 39: Sjorogen

Afb. 40: Symbool Sjoroog

Ontladen

Opslag van de machine

Transport en opslag
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n Relatieve luchtvochtigheid: max. 60 %.
n Bij opslag langer dan 3 maanden regelmatig de

algemene toestand van alle onderdelen controleren.
Indien nodig, de conservering opknappen of ver-
vangen.

Transport en opslag
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6   Bediening 
 

6.1   Veiligheidsaanwijzingen voor de bediening 
 

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskundige
bediening!
Ondeskundige bediening kan leiden tot zwaar
letsel en aanzienlijke materiële schade.
– Alle bedieningsstappen conform de gege-

vens en aanwijzingen in deze handleiding
uitvoeren.

– Alle werkzaamheden altijd met minimaal
twee personen uitvoeren.

– Voor aanvang van de werkzaamheden het
volgende in acht nemen:
– Ervoor zorgen, dat alle afdekkingen en

veiligheidsinrichtingen geïnstalleerd
zijn en werken volgens de voor-
schriften.

– Ervoor zorgen, dat zich geen personen
in de gevarenzone bevinden.

– Nooit veiligheidsinrichtingen rijdens het
gebruik buiten werking zetten of over-
bruggen.

6.2   Machine in-/uitschakelen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

De elektriciteitsvoorziening komt hetzij van het
stroomnet (voedingspunt op bouwplek) met gebruik van
een verlengsnoer (Ä „Kabellengtes“ op pagina 44) of
van de stroomnetonafhankelijke verbrandingsmotor.

Ondeskundige bediening

Bediening
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6.2.1   Machine via het stroomnet in-/uitschakelen 
 

GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met onder stroom staande delen
bestaat er direct levensgevaar door elektri-
sche schok. Beschadiging van de isolatie of
afzonderlijke componenten kan levensge-
vaarlijk zijn.
– Bij beschadigingen van de isolatie de voe-

dingsspanning onmiddellijk uitschakelen
en voor reparatie zorgen.

– Voor werkzaamheden aan onder stroom
staande delen de stekker eruit trekken.

– Nooit zekeringen overbruggen of buiten
bedrijf stellen. Bij het vervangen van zeke-
ringen de correcte opgegeven stroom-
sterkte in acht nemen.

– Vocht buiten bereik van onder stroom
staande delen houden. Dit kan tot kortslui-
ting leiden.

1. Stekker (Afb. 41/1) met 230-V-verlengkabel ver-
binden. Daarbij de noodzakelijke kabellengtes in
acht nemen (Ä „Kabellengtes“ op pagina 44).
ð Het rode licht op het bedieningspaneel begint te

knipperen.
2. Wachten tot het rode licht dooft (ongeveer 3 tot 4

seconden).
ð Machine is bedrijfsklaar.

Het groene lampje knippert wanneer de
machine niet wordt ondersteund.
Het groene lampje brandt constant wanneer
de machine wordt ondersteund.

Inschakelen

Afb. 41: 230-V-aansluiting

Bediening
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Stekker (Afb. 42/1) van het verlengsnoer scheiden
of op de noodstop-knop drukken.

6.2.2   Machine via verbrandingsmotor in-/uitschakelen 
 

Zie ook handleiding van de verbrandingsmotor (zie toe-
leveranciersdocumentatie in de bijlage van het machi-
nedossier).

AANWIJZING!
Spanningsdaling van de startaccu!
Veelvuldig starten van de verbrandingsmotor
kan tot spanningsdaling van de startaccu
leiden.
– Vermijd het veelvuldig starten van de ver-

brandingsmotor.

Uitschakelen

Afb. 42: 230-V-aansluiting

Bediening
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Het in- en uitschakelen in bedrijf gebeurt via de motor-
schakelaar (Afb. 43/1) op het bedieningspaneel.

1. Om de verbrandingsmotor te starten de motor-
schakelaar (Afb. 44) naar boven op  drukken.
Motorschakelaar direct loslaten, als de verbran-
dingsmotor gestart is.

AANWIJZING!
Lang starten kan tot beschadiging van
de starter leiden.

2. De verbrandingsmotor ca. 15 seconden laten
warmdraaien, voordat met de bediening van de
hoogwerker begonnen wordt.

Voor het uitschakelen van de verbrandingsmotor
de motorschakelaar (Afb. 45) naar beneden op 
drukken, tot de verbrandingsmotor stopt.

6.3   Stopzetten in geval van nood 
 

In gevaarlijke situaties moeten bewegingen van com-
ponten zo snel mogelijk worden gestopt en moet de
elektriciteitsvoorziening worden uitgeschakeld.

Afb. 43: Motorschakelaar

Inschakelen

Afb. 44: Verbrandingsmotor
inschakelen

Uitschakelen

Afb. 45: Verbrandingsmotor uit-
schakelen

Bediening
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In geval van nood als volgt te werk gaan:
1. Onmiddellijke noodstop door noodstop-inrichting

activeren.
2. Wanneer er geen gevaar voor de eigen gezond-

heid bestaat, personen uit de gevarenzone in vei-
ligheid brengen.

3. Indien noodzakelijk, eerstehulpmaatregelen
treffen.

4. Brandweer en/of ambulance waarschuwen.
5. Leidinggevenden op de plaats van gebruik infor-

meren.
6. Machine uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw

inschakelen.

Bediening
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6.4   Machine rijden 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Valgordel

Bediening
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WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ondeskundig verrijden
van de hoogwerker!
Door ondeskundig verrijden van de hoog-
werker bestaat gevaar voor zwaar letsel en
zelfs tot de dood.
– Machine alleen in transportstand ver-

plaatsen.
– Bij het verblijf in de werkkooi altijd de

opvanggordel omdoen en in de daarvoor
bestemde aanslagpunten haken.

– Alle werkzaamheden steeds met minimaal
twee personen uitvoeren waarbij een per-
soon altijd beneden moet blijven om even-
tueel de noodbesturing te kunnen acti-
veren.

– Maximale draagvermogen van de werk-
kooi van 200 kg niet overschrijden.

– Bij het rijden op openingen in de grond
letten.

– Niet over scherphoekig materiaal rijden.
– Geen abrupte richtingsveranderingen

maken.
– Bij stilstand op een helling de machine

beveiligen tegen wegrollen.
– Ervoor zorgen, dat de trapladder omhoog

is geklapt en vergrendeld is.
– Bij het rijden dwars ten opzichte van de

helling (max. 10,5° resp. 20 %) mag er
niemand aan de dalzijde naast de hoog-
werker staan.

– Bij het bergop rijden (max. 14,5° resp.
26 %) mag er niemand beneden achter de
hoogwerker staan.

– Bergop- en bergaf rijden alleen vooruit uit-
voeren.

– Contact van de rupsbanden met olie, ben-
zine, diesel en zout voorkomen, evt.
daarna reinigen.

Bediening
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Het verrijden van de machine kan naar wens vanuit de
werkkooi of met het bedieningspaneel als kabelaf-
standsbediening worden uitgevoerd.
1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine

in-/uitschakelen“ op pagina 67)
2. Functiekeuzeschakelaar (Afb. 46) in middelste

positie op [Kettingfunctie] (rood) zetten.

3. Met de instelhendel [de ijlgang] (Afb. 47/1 of de
[kruipgang] (Afb. 47/2) kiezen.

4. Machine conform Ä „Tabel "Machine
rijden"“ op pagina 75 verrijden:

Door langzaam bedienen van de bestu-
ringshendels kan de snelheid aanvullend
worden aangepast.

Bij dalingen of hellingen omhoog mag de
machine alleen in kruipversnelling
worden gereden.

Afb. 46: Functiekeuzeschake-
laar

Afb. 47: Rijfunctie

Bediening
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Afb. 48: Rijrichtingen

Nr. Bediening Gevolg
1 Beide besturingshendels naar voren

drukken
Machine rijdt vooruit

2 Linker besturingshendel naar voren
drukken en rechter besturingshendel
naar achteren trekken

Machine draait op z'n plek rechtsom

3 Beide besturingshendels naar ach-
teren trekken

Machine rijdt achteruit

4 Linker besturingshendel naar ach-
teren trekken en rechter besturings-
hendel naar voren drukken

Machine draait op z'n plek linksom

5 Alleen de rechter besturingshendel
naar achteren trekken

Machine draait rechtsom achteruit

6 Alleen de rechter besturingshendel
naar voren drukken

Machine draait linksom vooruit

7 Alleen de linker besturingshendel
naar achteren trekken

Machine draait linksom achteruit

8 Alleen de linker besturingshendel
naar voren drukken

Machine draait rechtsom vooruit

Afhankelijk van de gesteldheid van de onder-
grond kan de mogelijke keerradius verschil-
lende groottes hebben. Door kleine keerradii
wordt de rupsband hoger belast en verslijt
sneller.

Tabel "Machine rijden"
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6.5   Machine in arbeidspositie brengen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Valgordel

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskundige
eerste afstempeling!
Door ondeskundige afstempeling kan de
machine kantelen of wegglijden. Dit kan
leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke mate-
riële schade.
– Bij het verblijf in de werkkooi altijd de

opvanggordel omdoen.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal

twee personen uitvoeren.
– Voldoende draagvermogen van de onder-

grond vaststellen (Ä Hoofdstuk 3 „Techni-
sche gegevens“ op pagina 41).

– Maximale terreinhelling in acht nemen
(Ä Hoofdstuk 3 „Technische gege-
vens“ op pagina 41).

– Evt. onderlegplaten gebruiken.
– Ervoor zorgen, dat de grondplaten hori-

zontaal zijn uitgelijnd (maximale afwijking
van ± 8°).

– De stempels niet met behulp van ket-
tingen, touwen, grondharingen enz. veran-
keren.

– De beweging van de stempels bij het uit-
schuiven altijd in de gaten houden.

– Ervoor zorgen, dat er zich geen personen,
aanvoerleidingen of overige voorwerpen in
het bereik van de stempels bevinden.

Om de machine in arbeidspositie te brengen, kunnen
de stempels handmatig of automatisch worden uitge-
schoven. Het afstempelen van de machine kan naar
wens vanuit de werkkooi of met het bedieningspaneel
als kabelafstandsbediening worden uitgevoerd.

Bediening
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6.5.1   Handmatige afstempeling 
 

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 67)

2. Functiekeuzeschakelaar (Afb. 49) op
[Stempelfunctie] (geel) zetten.

3. Met de instelhendel de stempels 1 en 2 (Afb. 50/1)
of 3 en 4 (Afb. 50/2) kiezen.

Handmatige afstempeling

Afb. 49: Functiekeuzeschake-
laar

Afb. 50: Stempelfunctie

Bediening
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4. Stempels conform de tabel gelijkmatig uitschuiven:

Instelhendel-
stand

Bediening Symbool Gevolg

Linker besturingshendel naar voor
drukken

Stempel 1 schuift
uit

Rechter besturingshendel naar voor
drukken

Stempel 2 schuift
uit

Linker besturingshendel naar voor
drukken

Stempel 3 schuift
uit

Rechter besturingshendel naar voor
drukken

Stempel 4 schuift
uit

Door langzaam bedienen van de bestu-
ringshendels kan de uitschuifsnelheid
van de stempel worden aangepast.

5. Het chassis door het uitlijnen van de stempels
m.b.v. de dooswaterpas (Afb. 51) (art.-nr.
4001/0298) in horizontale stand brengen. Het bel-
letje (Afb. 51/1) van de dooswaterpas moet binnen
de 1°-cirkel (Afb. 51/2) staan.
ð Bij correcte afstempeling brandt het groene

lampje op het bedieningspaneel continu.

Afb. 51: Dooswaterpas
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6.5.2   Automatische afstempeling 
 

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 67)

2. Functiekeuzeschakelaar (Afb. 52) op
[Stempelfunctie] (geel) zetten.

3. Met de instelhendel de [Auto-functie] kiezen
(Afb. 53) (middenstand).

4. Stempels conform de tabel gelijkmatig uitschuiven:

Bij de afstempeling op afhellend terrein
het volgende in acht nemen: de stuur-
hendel voor de automatische afstempe-
ling slechts zolang maximaal bedienen
(volle snelheid voor neerwaartse bewe-
ging van de stempels) tot alle stempel-
platen bodemcontact hebben. Dan de
snelheid door de stuurhendel terug te
nemen met ca. 50% terug regelen.

Instelhendel-
stand

Bediening Symbool Gevolg

Linker of rechter besturingshendel
naar voor drukken

Alle stempels
schuiven tege-
lijk uit

ð Het chassis lijnt automatisch horizontaal uit.

Afb. 52: Functiekeuzeschake-
laar

Afb. 53: Automatische afstem-
peling
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WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ongelijkmatig optillen!
Door ondeskundig optillen kan de machine
kantelen of wegglijden. Dit kan leiden tot
zwaar letsel en aanzienlijke materiële
schade.
– Bij ongelijkmatig optillen, het proces direct

afbreken en de machine handmatig uit-
lijnen.

– Automatische afstempeling door de onder-
houdsdienst laten controleren.

5. Uitlijning met de dooswaterpas (Afb. 54) (art.-nr.
4001/0298) controleren. Het belletje (Afb. 54/1)
van de dooswaterpas moet binnen de 1°-cirkel
(Afb. 54/2) staan.
ð Bij correcte afstempeling brandt het groene

lampje op het bedieningspaneel continu.

Afb. 54: Dooswaterpas
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6.6   Machine bedienen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Valgordel

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskundige
bediening!
Een ondeskundige bediening kan leiden tot
zwaar letsel en aanzienlijke materiële
schade.
– Bij het verblijf in de werkkooi altijd de

opvanggordels dragen, niet schommelen
of plotseling bewegen.

– Alle werkzaamheden steeds met minimaal
twee personen uitvoeren waarbij een per-
soon altijd beneden moet blijven om even-
tueel de noodbesturing te kunnen acti-
veren.

– Ervoor zorgen, dat de trapladder omhoog
is geklapt en vergrendeld is.

– Het werkkooihek niet beklimmen.
– Niet aan of in de buurt van hoogspan-

ningsleidingen werken.
– op hoger gelegen obstakels letten.
– Ervoor zorgen, dat er bij het bewegen van

de werkkooi geen lichaamsdelen b.v. bij
een wand worden ingeklemd.

– Bij windsnelheden boven 12,5 m/s (wind-
kracht 6) de werkzaamheden onmiddellijk
staken.

1. Machine in arbeidspositie brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.5 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 76).

Bediening
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2. Functiekeuzeschakelaar (Afb. 55) op
[Platformfunctie] (blauw) zetten.

3. Met de instelhendel de platformfuncties (Afb. 56/1
of 2) kiezen.

Wanneer de bovenarm zich nog in de
transportbescherming bevindt, moet de
onderarm als eerste worden opgetild,
zodat de bovenarm uit de transportbe-
scherming komt.

Afb. 55: Functiekeuzeschake-
laar

Afb. 56: Platformfunctie

Bediening
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4. Het platform conform de tabel bedienen:

Instelhendel-
stand

Bediening Symbool Gevolg

Linker besturingshendel naar
voor drukken

Onderarm optillen

Linker besturingshendel naar
achteren trekken

Onderarm laten zakken

Rechter besturingshendel
naar voor drukken

Bovenarm optillen

Rechter besturingshendel
naar achteren trekken

Bovenarm laten zakken

Linker besturingshendel naar
voor drukken

Platform met de klok mee
zwenken (van boven
gezien)

Linker besturingshendel naar
achteren trekken

Platform tegen de klok in
zwenken (van boven
gezien)

Rechter besturingshendel
naar voor drukken

Bovenarm uitschuiven

Rechter besturingshendel
naar achteren trekken

Bovenarm inschuiven

AANWIJZING!
Materiële schade door onjuist uitgelijnd
platform!
Bij onjuist uitgelijnd platform kunnen de trans-
portbeschermingen bij het inschuiven
beschadigd raken.
– Ervoor zorgen, dat de rode pijlen

(Afb. 57/1) op de draaikrans bij het
inschuiven in de transportpositie tegen-
over elkaar liggen.

Afb. 57: Rode pijl
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Door langzaam bedienen van de besturings-
hendels kan de bewegingssnelheid van het
platform worden aangepast.

6.7   Machine in transportpositie brengen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Valgordel

Definitie van de transportpositie:
n Stempels (Afb. 58/1) zijn ingeschoven.
n Onderarm (Afb. 58/2) bevindt zich in de transportbe-

scherming (Afb. 58/3).
n Bovenarm (Afb. 58/5) bevindt zich in de transportbe-

scherming (Afb. 58/4).

WAARSCHUWING!
Letselgevaar bij het laten zakken!
Door ongelijkmatig laten zakken van de stem-
pels kan de machine kantelen of wegglijden.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke
materiële schade.
– Bij het verblijf in de werkkooi altijd de

opvanggordel omdoen.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal

twee personen uitvoeren.
– De beweging van de stempels en het

chassis bij het inschuiven steeds in de
gaten houden.

– Ervoor zorgen, dat er zich geen lede-
maten of aanvoerleidingen onder het ket-
tingloopwerk bevinden.

– Machine gelijkmatig laten zakken.

Door langzaam bedienen van de besturings-
hendels kan de bewegingssnelheid van het
platform worden aangepast.

Afb. 58: Transportstand
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Om de machine in transportpositie te brengen, kunnen
de stempels handmatig of automatisch worden inge-
schoven. Het laten zakken van de machine kan naar
wens vanuit de kooi of met het bedieningspaneel als
afstandsbediening worden uitgevoerd.
1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine

in-/uitschakelen“ op pagina 67)
2. Evt. bovenarm inschuiven (Ä Hoofd-

stuk 6.6 „Machine bedienen“ op pagina 81).
3.

AANWIJZING!
Materiële schade door onjuist uitge-
lijnd platform!
Bij onjuist uitgelijnd platform kunnen de
transportbeschermingen bij het
inschuiven beschadigd raken.

Platform in transportstand zwenken (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Machine bedienen“ op pagina 81).
Garanderen, dat de rode pijlen tegenover elkaar
liggen (Afb. 59/1).

4. Bovenarm helemaal neerlaten (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Machine bedienen“ op pagina 81).

5. Functiekeuzeschakelaar (Afb. 60) op
[Stempelfunctie] (geel) zetten.

6. Met de instelhendel de stempels 1 en 2 (Afb. 61/1)
of 3 en 4 (Afb. 61/2) kiezen.

Handmatige besturing

Afb. 59: Rode pijlen

Afb. 60: Functiekeuzeschake-
laar

Afb. 61: Stempelfunctie
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7. Stempels conform de tabel gelijkmatig inschuiven:

Instelhendel-
stand

Bediening Symbool Gevolg

Linker besturingshendel naar voor
drukken

Stempel 1 schuift
in

Rechter besturingshendel naar voor
drukken

Stempel 2 schuift
in

Linker besturingshendel naar voor
drukken

Stempel 3 schuift
in

Rechter besturingshendel naar voor
drukken

Stempel 4 schuift
in

Door langzaam bedienen van de bestu-
ringshendels kan de inschuifsnelheid
van de stempel worden aangepast.

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 67)

2. Evt. bovenarm inschuiven (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Machine bedienen“ op pagina 81).

3.
AANWIJZING!
Materiële schade door onjuist uitge-
lijnd platform!
Bij onjuist uitgelijnd platform kunnen de
transportbeschermingen bij het
inschuiven beschadigd raken.

Platform in transportstand zwenken (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Machine bedienen“ op pagina 81).
Ervoor zorgen, dat de rode pijlen (Afb. 62/1) op de
draaikrans bij het inschuiven in de transportpositie
tegenover elkaar liggen.

Automatische besturing

Afb. 62: Rode pijlen
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4. Bovenarm helemaal neerlaten (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Machine bedienen“ op pagina 81).

5. Functiekeuzeschakelaar (Afb. 63) op
[Stempelfunctie] (geel) zetten.

6. Met de instelhendel de [Auto-functie] kiezen
(Afb. 64) (middenstand).

7. Stempels conform de tabel gelijkmatig inschuiven:

Instelhendel-
stand

Bediening Symbool Gevolg

Linker of rechter besturings-
hendel naar achteren trekken

Alle stempels
schuiven tegelijk
in

Door langzaam bedienen van de bestu-
ringshendels kan de inschuifsnelheid
van de stempel worden aangepast.

Afb. 63: Functiekeuzeschake-
laar

Afb. 64: Automatisch laten
zakken
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6.8   Hoogte- en breedteverstelling kettingloopwerk
(optioneel) 

 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskundige
hoogte-/breedteverstelling!
Door ondeskundige hoogte-/breedteverstel-
ling kan de machine kantelen of wegglijden.
Dit kan leiden tot zwaar letsel en aanzienlijke
materiële schade.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal

twee personen uitvoeren.

De beide kettingloopwerken kunnen onafhankelijk van
elkaar in de hoogte en daarmee tegelijkertijd in de
breedte versteld worden.
1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine

in-/uitschakelen“ op pagina 67)
2. Machine in arbeidspositie brengen (Ä Hoofd-

stuk 6.5 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 76).

3. De machine m.b.v. de stempels zo ver optillen, tot
het kettingloopwerk net ontlast is (Afb. 65/h = max.
20 mm) (Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine in arbeidspo-
sitie brengen“ op pagina 76).

Kettingloopwerk uitschuiven

Afb. 65: Kettingloopwerk ont-
lasten
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4. De vergrendelingshendel (Afb. 66/1) voor de loop-
werkverstelling in de vergrendelingsbout
(Afb. 66/2) steken.

De vergrendelingshendel voor de loop-
werkverstelling bevindt zich achter de
afdekkap van de besturingskast.

5.
WAARSCHUWING!
Letselgevaar door knelling tussen
kettingloopwerk en bodem!
Bij het bedienen van de loopwerkverstel-
ling kan zwaar letsel door knelling tussen
kettingloopwerk en bodem ontstaan.
– Ervoor zorgen, dat zich geen lede-

maten tussen het kettingloopwerk en
de bodem bevinden.

De vergrendeling door indrukken van de vergren-
delingshendel (Afb. 66/1) in richting van de pijl los-
maken.
ð Het kettingloopwerk glijdt uit tot de bodem.

6. De vergrendelingshendel (Afb. 66/1) loslaten en
verwijderen.

7. De beide stempels op de uit te rijden kettingloop-
zijde verder omlaag brengen, dus het chassis aan
deze zijde optillen tot het kettingloopwerk het con-
tact met de grond verliest (Ä Hoofd-
stuk 6.5 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 76).
ð Het kettingloopwerk schuift uit tot de vergrende-

lingsbout hoorbaar inklikt.

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 67)

2. Machine in arbeidspositie brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.5 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 76).

Afb. 66: Vergrendelingshendel

Afb. 67: Kettingloopwerk uit-
schuiven

Kettingloopwerk inschuiven
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3. De machine m.b.v. de stempels zo ver optillen, tot
het kettingloopwerk net ontlast is (Afb. 68/h = max.
20 mm) (Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine in arbeidspo-
sitie brengen“ op pagina 76).

4. De vergrendelingshendel (Afb. 69/1) voor de loop-
werkverstelling in de vergrendelingsbout
(Afb. 69/2) steken.

De vergrendelingshendel voor de loop-
werkverstelling bevindt zich achter de
afdekkap van de besturingskast.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door knelling tussen ketting-
loopwerk en bodem!
Bij het bedienen van de loopwerkverstelling
kan zwaar letsel door knelling tussen ketting-
loopwerk en bodem ontstaan.
– Ervoor zorgen, dat zich geen ledematen

tussen het kettingloopwerk en de bodem
bevinden.

5. De vergrendeling door indrukken van de vergren-
delingshendel (Afb. 69/1) in richting van de pijl los-
maken.
ð Het kettingloopwerk glijdt uit tot de bodem.

Afb. 68: Kettingloopwerk ont-
lasten

Afb. 69: Vergrendelingshendel
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6. De vergrendelingshendel (Afb. 69/1) in geopende
positie vasthouden en de beide stempels op de in
te rijden kettingloopwerkzijde voorzichtig optillen,
dus het chassis op deze zijde omlaag brengen,
zodat het kettingloopwerk inschuift (Ä Hoofd-
stuk 6.5 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 76).

7. De vergrendelingshendel (Afb. 69/1) loslaten en
verwijderen.

8. Het chassis verder omlaag brengen tot de vergren-
delingsbout hoorbaar inklikt.

6.9   Werkkooi vervangen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

Het wordt aanbevolen om de werkkooi met
twee personen te vervangen.

1. Machine in transportstand brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84).

2. De meegeleverde enkele sleutel uit de documen-
tenbox (Afb. 71/2) nemen.

3. De bevestigingsschroef (Afb. 71/1) met de enkele
sleutel losdraaien.

De bevestigingsschroef (Afb. 71/1)
bevindt zich in het boorgat van de werk-
kooi.

Afb. 70: Kettingloopwerk
inschuiven

Werkkooi afnemen

Afb. 71: Bevestigingsschroef
werkkooi
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4. De veerspie (Afb. 72/1) uit de borgpen (Afb. 72/2)
trekken.

5. De borgpen (Afb. 73/1) uittrekken.

6. Werkkooi licht optillen, tot deze gekanteld kan
worden.

Afb. 72: Veerspie uittrekken

Afb. 73: Borgpen uittrekken

Afb. 74: Werkkooi optillen
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7. Werkkooi kantelen en schuin uittrekken.

Voor eenvoudiger bewegen van de
werkkooi zijn er twee wieltjes op de
onderkant aangebracht. Door gepast te
kantelen kan de werkkooi op het betref-
fende wieltje worden verreden.

8. Werkkooi schuin met de opname (Afb. 76/4) op de
bouten (Afb. 76/3) steken.

9. Werkkooi in de richting van de machine drukken
en met de opnamen (Afb. 76/1) op de bouten
(Afb. 76/2) zetten.

10. Borgpen (Afb. 77/1) plaatsen.

Afb. 75: Werkkooi uittrekken

Werkkooi aanbrengen

Afb. 76: Werkkooi aanbrengen

Afb. 77: Borgpen aanbrengen
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11. Borgpennen (Afb. 78/2) met de veerspie
(Afb. 78/1) beveiligen.

12. Bevestigingsschroef (Afb. 79/1) met de enkele
sleutel vastdraaien.

13. Schroefverbinding op reglementair en stevig vast-
zitten controleren (aanhaaldraaimoment ca. 20
Nm).

14. De enkele sleutel weer in de documentenbox
(Afb. 79/2) opbergen.

6.10   Hefinrichting bedienen (optioneel) 
 

Optioneel kan in plaats van de werkkooi een hefinrich-
ting (Afb. 80) worden gemonteerd. De bediening wordt
via de kabelafstandsbediening uitgevoerd. Daarvoor
moet een verlengsnoer tussen de steekverbinding van
het besturingspaneel in de werkkooi en de kabelaf-
standsbediening aangesloten worden. Zie ook afzon-
derlijke handleiding van de hefinrichting.
De hefinrichting is optioneel. Voor de bediening de
handleiding in de bijlage van het machinedossier in acht
nemen.

Afb. 78: Borgpen beveiligen

Afb. 79: Bevestigingsschroef
werkkooi

Afb. 80: Hefinrichting
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6.11   Noodbedrijf 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

De hoogwerker beschikt over een noodbedrijf die het
mogelijk maakt om de hoogwerker ook zonder voe-
dingsspanning te bedienen.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskundige
eerste machinebewegingen!
Door ondeskundige machinebewegingen kan
de machine omkiepen. Dit kan tot zwaar
letsel en zelfs tot de dood leiden.
– Het noodbedrijf is alleen ontworpen voor

omlaag-, intrek- en draaibewegingen in
richting transportpositie.

– Eerst het platform in richting transportpo-
sitie bewegen. Pas dan de stempels in
richting transportpositie bewegen.

1. Netstekker eruit trekken.
2. De gekartelde schroeven van de afdekkappen

(Afb. 81/1 en 2) losmaken en de afdekkappen
afnemen.

Onder de afdekkap (Afb. 81/1) bevinden
zich de kleppen voor de platformmodus
(Ä Hoofdstuk 6.13.1 „Klepbezetting plat-
form“ op pagina 103) en onder de
afdekkap (Afb. 81/2) de kleppen voor de
stempelmodus (Ä Hoofd-
stuk 6.13.2 „Klepbezetting stem-
pels“ op pagina 105).Afb. 81: Afdekkappen afnemen
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3. De hendel (Afb. 82/1) uitnemen en in de tap
(Afb. 82/2) van de handpomp draaien.

4. De bedieningshendel (Afb. 83/1) uitnemen.
Bedieningshendel art-nr. 5500/1148

5. De noodhandbediening (Afb. 84/1) van de ketting-
loopwerkklep afschroeven en wegnemen.

Afb. 82: Hendel

Afb. 83: Bedieningshendel

Afb. 84: Noodhandbediening
afschroeven
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6. Klep „Stempel en Platform“  m.b.v. de hendel
(Afb. 85/1) naar rechts op de stempel- en platform-
functie draaien (Afb. 85/1).

7. De noodhandbediening (Afb. 86/1) zo in de klep
„Stempel en Platform“  (Afb. 86/2) schroeven, dat
deze op stempel- en platformfunctie vergrendeld
is.

8. Voor de stempelmodus de klep (Afb. 87/1) met de
klok mee tot aan de aanslag indraaien.
Voor de platformmodus de klep (Afb. 87/2) met
de klok mee tot aan de aanslag indraaien.

Altijd maar één klep (Afb. 87/1 of 2)
indraaien. De andere moet altijd uitge-
draaid zijn.

Afb. 85:  Stempel- en platform-
functie instellen

Afb. 86: Noodhandbediening
inschroeven

Afb. 87: Functie activeren
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9.
Het gaat om zwart-wit-kleppen, d.w.z. de
snelheid van de platformbeweging kan
niet worden gereguleerd. Er zijn alleen
de standen "Open" of "Dicht".

De gewenste klep (Afb. 88/3) door het indrukken
met de bedieningshendel (Afb. 88/2) bedienen en
tegelijkertijd met de handpomp (Afb. 88/1)
pompen.

10. De machine conform Ä Hoofdstuk 6.13 „Klepbe-
zettingen“ op pagina 103 bewegen, tot de
gewenste positie is bereikt.

11. Bedieningshendel afnemen.

AANWIJZING!
Materiële schade door onjuist uitgelijnd
platform!
Bij onjuist uitgelijnd platform kunnen de trans-
portbeschermingen bij het inschuiven
beschadigd raken.
– Ervoor zorgen, dat de rode pijlen

(Afb. 89/1) op de draaikrans bij het
inschuiven in de transportpositie tegen-
over elkaar liggen.

6.12   Servicemodus 
 

Bedrijf van de hoogwerker zonder veiligheidsfuncties,
alleen maar via de hydraulische besturing zonder
ondersteuning van de besturing. Volhydraulisch bedrijf
met de energietoevoer door de elektro- of verbrandings-
motor. Daarbij is het gebruik van de besturing niet voor-
zien omdat dit tot problemen kan leiden.
De servicemodus is alleen toegestaan als de hoog-
werker zich in een technisch storingsvrije toestand
bevindt. De servicemodus kan bijv. bij onderhoudswerk-
zaamheden nodig of handig zijn.
De servicemodus is in platform-, stempel- en ketting-
functie onderverdeeld.

Afb. 88: Klep bedienen

Afb. 89: Rode pijlen

Definitie van de servicemodus
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De servicemodus is geen noodbedrijf!

6.12.1   Servicemodus stempel- en platformfunctie 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 67)

2. Afdekschroeven (Afb. 90/1 en 2) verwijderen.

Onder de afdekkap (Afb. 90/1) bevinden
zich de kleppen voor de platformmodus
(Ä Hoofdstuk 6.13.1 „Klepbezetting plat-
form“ op pagina 103) en onder de
afdekkap (Afb. 90/2) de kleppen voor de
stempelmodus (Ä Hoofd-
stuk 6.13.2 „Klepbezetting stem-
pels“ op pagina 105).

3. De noodhandbediening (Afb. 91/1) van de ketting-
loopwerkklep afschroeven en wegnemen.

Afb. 90: Afdekkappen afnemen

Afb. 91: Noodhandbediening
afschroeven
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4. Klep „stempels en platform“  met behulp van de
hendel (Afb. 92/1) naar rechts op de stempel- en
platformfunctie draaien (Afb. 93/1).

5. De noodhandbediening (Afb. 93/1) zo in de klep
„stempel en platform“  (Afb. 93/2) schroeven, dat
het op stempel- en platformfunctie is vergrendeld.

6. Voor de stempelmodus de klep (Afb. 94/1) met de
klok mee tot aan de aanslag indraaien.
Voor de platformmodus de klep (Afb. 94/2) met
de klok mee tot aan de aanslag indraaien.

Altijd maar één klep (Afb. 94/1 of 2)
indraaien. De andere moet altijd uitge-
draaid zijn.

7. Voor het uitvoeren van de gewenste machinebe-
wegingen de kleppen voor stempel- en platform-
functie volgens de klepbezetting bedienen
Ä Hoofdstuk 6.12.1 „Servicemodus stempel- en
platformfunctie“ op pagina 99 en gelijktijdig de
groene knop voor servicebedrijf indrukken.

8. Na beëindiging van de werkzaamheden alle
kleppen weer ontgrendelen.

Afb. 92:  Stempel- en platform-
functie instellen

Afb. 93: Noodhandbediening
inschroeven

Afb. 94: Functie activeren
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6.12.2   Servicemodus kettingfunctie 
 

Voor het bewegen van het kettingloopwerk in
de servicemodus is het niet nodig, om
kleppen te vergrendelen.

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

1. Voedingsspanning aansluiten.
2. De gekartelde schroeven van de afdekkappen

(Afb. 95/1 en 2) losmaken en de afdekkappen
afnemen.

3. Voor het bewegen van het rechter kettingloop-
werk tegelijkertijd de groene knop voor de service-
modus indrukken en de voorste noodhandbedie-
ning (Afb. 96/1) bedienen:
noodhandbediening
naar rechts

- rechter kettingloopwerk
beweegt vooruit

noodhandbediening
naar links

- rechter kettingloopwerk
beweegt achteruit

Voor het bewegen van het linker kettingloopwerk
tegelijkertijd de groene knop voor de servicemodus
indrukken en de achterste noodhandbediening
(Afb. 96/2) bedienen:
noodhandbediening
naar rechts

- linker kettingloopwerk
beweegt vooruit

noodhandbediening
naar links

- linker kettingloopwerk
beweegt achteruit

Afb. 95: Afdekkappen afnemen

Afb. 96: Kettingloopwerk
bewegen
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Het linker en rechter kettingloopwerk
kunnen ook tegelijkertijd bewogen
worden. Daarvoor de groene knop voor
de servicemodus indrukken en de over-
eenkomstige noodhandbedieningen in
de gewenste richting draaien.
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6.13   Klepbezettingen 
 

6.13.1   Klepbezetting platform 
 

Afb. 97: Klepbezetting platform

Verklaring van de symbolen bovenste rij kleppen

Werkkooi naar
voor houden

Platform tegen
de klok in
zwenken (van
boven gezien)

Onderarm
optillen

Bovenarm
optillen

Uitschuif van de
bovenarm uit-
schuiven
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Verklaring van de symbolen onderste rij kleppen

Werkkooi naar
achter houden

Platform met de
klok mee
zwenken (van
boven gezien)

Onderarm laten
zakken

Bovenarm laten
zakken

Uitschuif van de
bovenarm
inschuiven
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6.13.2   Klepbezetting stempels 
 

De kleppen voor de bediening van de stem-
pels zijn overeenkomstig de stempelnummers
doorgenummerd.

Afb. 98: Klepbezetting stempels
1 Stempel 1 inschuiven
2 Stempel 2 inschuiven
3 Stempel 3 inschuiven
4 Stempel 4 inschuiven

5 Stempel 4 uitschuiven
6 Stempel 3 uitschuiven
7 Stempel 2 uitschuiven
8 Stempel 1 uitschuiven

Bediening
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7   Onderhoud 
 

7.1   Veiligheidsaanwijzingen voor het onderhoud 
 

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door vroegtijdig inscha-
kelen door onbevoegden!
Door het vroegtijdig inschakelen van de elek-
trische voeding door onbevoegden tijdens het
onderhoud bestaat voor personen binnen het
risicogebied het gevaar voor zeer ernstige
verwondingen tot de dood toe.
– Voor aanvang van de werkzaamheden

moet de elektrische voeding worden uitge-
schakeld en geborgd tegen voortijdig
inschakelen.

Borgen tegen voortijdig inscha-
kelen

Onderhoud
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WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ondeskundig uitge-
voerde onderhoudswerkzaamheden!
Ondeskundig onderhoud kan leiden tot zwaar
letsel en aanzienlijke materiële schade.
– Voor aanvang van de werkzaamheden

voor voldoende montagevrijheid zorgen.
– Op orde en reinheid op de montageplek

letten! Los op elkaar liggende of rondslin-
gerende componten en gereedschappen
zijn bronnen voor ongevallen.

– Met gele zegellak verzegelde verbin-
dingen niet losmaken.

– Indien componenten verwijderd zijn, op
correcte montage letten, alle bevestigings-
elementen weer inbouwen en schroef-
aanhaalmomenten in acht nemen.

– Voor het opnieuw in bedrijf nemen het vol-
gende in acht nemen:
– Ervoor zorgen, dat alle onderhouds-

werkzaamheden conform de gegevens
en aanwijzingen in deze handleiding
uitgevoerd en afgesloten zijn.

– Ervoor zorgen, dat zich geen personen
in de gevarenzone bevinden.

– Ervoor zorgen, dat alle afdekkingen en
veiligheidsinrichtingen geïnstalleerd
zijn en werken volgens de voor-
schriften.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door hete oppervlakken!
Oppervlakken van motorcomponenten
kunnen bij het gebruik sterk opwarmen. Huid-
contact met hete oppervlakken veroorzaakt
zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete motorcomponenten

zoals bijv. uitlaatinstallatie, koeler, slangen
en motorblok vermijden.

– Voor alle werkzaamheden aan motorcom-
ponenten controleren, of deze heet zijn.
Indien nodig laten afkoelen.

Ondeskundig uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden

Hete oppervlakken

Onderhoud

13.02.2013Hoogwerker Leo15GT 2012108



WAARSCHUWING!
Letselgevaar door hete brandstoffen!
Brandstoffen (koelvloeistof of motorolie)
kunnen tijdens het bedrijf hoge temperaturen
bereiken. Huidcontact met hete brandstoffen
veroorzaakt zware verbrandingen van de
huid.
– Contact met hete brandstoffen vermijden.
– Voor alle werkzaamheden met brand-

stoffen controleren, of deze heet zijn.
Indien nodig laten afkoelen.

Bij het plegen van onderhoud moeten de volgende aan-
wijzingen met betrekking tot bescherming van het milieu
in acht worden genomen:
n Aan alle smeerpunten, die handmatig van smeer-

middelen worden voorzien, moet uittredend of
gebruikt vet of een overschot aan vet worden verwij-
derd en conform de geldende lokale verordeningen
worden afgevoerd.

n Vervangen olie moet in geschikte houders worden
opgevangen en conform de geldende lokale veror-
deningen worden afgevoerd.

7.2   Onderhoudsschema 
 

In de onderstaande paragraven zijn de onderhouds-
werkzaamheden beschreven, die noodzakelijk zijn voor
een optimaal en storingsvrij gebruik van de machine.
Indien bij regelmatige controles een verhoogde slijtage
waar te nemen is, verkort dan de vereiste onderhouds-
intervallen overeenkomstig de daadwerkelijke slijtage-
verschijnselen. Bij vragen over onderhoudswerkzaam-
heden en -intervallen contact opnemen met de
fabrikant, zie contactgegevens op pagina 2.

Hete brandstoffen

Milieubescherming
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7.2.1   Onderhoudsschema verbrandingsmotor 
 

Zie ook handleiding van de fabrikant in de bij-
lage van het machinedossier.

Onderhoudsschema van de optionele Hatz-
dieselmotor Ä „Hatz-Diesel 1B30 (optio-
neel)“ op pagina 111.

Interval Onderhoudswerkzaamheid Personeel
na de eerste 20
bedrijfsuren

motorolie verversen Vakpersoneel

alle 8 bedrijfsuren of
dagelijks

Motor reinigen, schroeven en moeren controleren Geïnstru-
eerde per-
sonen

Motorolie controleren en bijvullen Geïnstru-
eerde per-
sonen

alle 50 bedrijfsuren
of wekelijks

Luchtfilter reinigen Geïnstru-
eerde per-
sonen

iedere 100
bedrijfsuren

motorolie verversen Vakpersoneel

Bougies reinigen Vakpersoneel

alle 200 bedrijfsuren
of maandelijks

Luchtfilterinzet vervangen Vakpersoneel

Grof brandstoffilter reinigen Vakpersoneel

Bougies reinigen, elektroden instellen Vakpersoneel

iedere 300
bedrijfsuren

Klepspeling controleren en instellen Vakpersoneel

iedere 500
bedrijfsuren

Verbrandingsresten van de cilinderkop verwijderen Vakpersoneel

Vergasser reinigen en instellen Vakpersoneel

iedere 1000
bedrijfsuren

evt. motor reviseren Vakpersoneel

elke 2 jaar Brandstofleidingen vervangen Vakpersoneel

Robin-Subaru EX21
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Zie ook handleiding van de fabrikant in de bij-
lage van het machinedossier.

Interval Onderhoudswerkzaamheid Personeel
na de eerste 25
bedrijfsuren

motorolie verversen Vakperso-
neel

Klepspeling controleren en instelling (niet bij uitvoe-
ring met autom. klepspelingscompensatie)

Vakperso-
neel

Schroefverbindingen controleren Vakperso-
neel

iedere 8 tot 15
bedrijfsuren resp.
voor de dagelijkse
start

Oliepeil controleren Geïnstru-
eerde per-
sonen

Benedendeel van het oliebadluchtfilter controleren
op correct oliepeil en op vervuiling, evt. dichtge-
slibde olie verversen.

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Bij uitvoering met cycloon de stofverzamelpot
legen.

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Aanzuigbereik van de verbrandings- en koellucht
controleren.

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Luchtfilter-onderhoudsweergave controleren Geïnstru-
eerde per-
sonen

Waterafscheider controleren Geïnstru-
eerde per-
sonen

iedere 250
bedrijfsuren of iedere
12 maanden (wat het
eerst van toepassing
is)

motorolie verversen Vakperso-
neel

iedere 250
bedrijfsuren

Onderhoud van het oliebadluchtfilter Vakperso-
neel

Klepspeling controleren en instelling (niet bij uitvoe-
ring met autom. klepspelingscompensatie)

Vakperso-
neel

Koelluchtbereik reinigen Geïnstru-
eerde per-
sonen

Hatz-Diesel 1B30 (optioneel)
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Interval Onderhoudswerkzaamheid Personeel
Schroefverbindingen controleren Vakperso-

neel

Uitlaatzeef reinigen Vakperso-
neel

iedere 500
bedrijfsuren

Brandstoffilter vervangen Vakperso-
neel

Droogluchtfilter onderhouden Vakperso-
neel

iedere 1000
bedrijfsuren

Oliefilter reinigen Vakperso-
neel

Onderhoud
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7.2.2   Onderhoudsschema algemeen 
 

Interval Onderhoudswerkzaamheid Personeel
indien nodig ketting spannen (Ä Hoofdstuk 7.3.2 „ketting

spannen“ op pagina 115)
Vakpersoneel

Filterinzetstuk vervangen (Ä Hoofdstuk 7.3.6 „Fil-
terinzet vervangen“ op pagina 121)

Vakpersoneel

Machine reinigen (Ä Hoofdstuk 7.3.1 „Reini-
ging“ op pagina 114)

Geïnstrueerde
personen

na de eerste 100
bedrijfsuren

Draaikransbevestigingsschroeven aanhalen
(Ä Hoofdstuk 7.3.8 „Aanhaalmomenten draai-
krans“ op pagina 124)

Vakpersoneel

elke 700
bedrijfsuren of
minimaal elk half
jaar

Draaikransbevestigingsschroeven aanhalen
(Ä Hoofdstuk 7.3.8 „Aanhaalmomenten draai-
krans“ op pagina 124)

Vakpersoneel

wekelijks Smeernippels op het draaiwerk smeren (Ä Hoofd-
stuk 7.3.3 „Draaiwerk smeren“ op pagina 117)

Vakpersoneel

Smeernippels op de gevercilinder smeren
(Ä Hoofdstuk 7.3.7 „Smeerschema“ op pagina 123)

Vakpersoneel

Bouten doorsmeren (Ä Hoofdstuk 7.3.7 „Smeer-
schema“ op pagina 123)

Vakpersoneel

Peil hydraulische olie controleren (Ä Hoofd-
stuk 7.3.4 „Peil hydraulische olie contro-
leren“ op pagina 118)

Vakpersoneel

maandelijks Geleidebaan uitschuiven smeren (Ä Hoofd-
stuk 7.3.7 „Smeerschema“ op pagina 123)

Vakpersoneel

Hydrauliekslangen controleren op beschadigingen
en lekkages

Vakpersoneel

Kabelrupsen controleren op slijtage en beschadi-
gingen

Vakpersoneel

jaarlijks Jaarlijks onderhoud conform "Checklist -Onderhoud
Leo-" uitvoeren (zie in de bijlage van het machine-
dossier)

Deskundige

Peil transmissieolie controleren (Ä Hoofd-
stuk 7.3.5 „Peil transmissieolie van het kettingloop-
werk controleren“ op pagina 119)

Vakpersoneel

Filterinzetstuk vervangen (Ä Hoofdstuk 7.3.6 „Fil-
terinzet vervangen“ op pagina 121)

Vakpersoneel

elke 6 jaar Hydraulische slangen volledig vervangen Vakman
hydrauliek
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7.3   Onderhoudswerkzaamheden 
 

7.3.1   Reiniging 
 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen

AANWIJZING!
Gevaar voor materiële schade door ondes-
kundige reiniging!
Ondeskundige reiniging kan leiden tot schade
aan de machine.
– Geen agressieve reinigingsmiddelen op

zuurbasis gebruiken.
– Alle reinigingsmiddelen grondig met zuiver

water verwijderen.

1. Netstekker eruit trekken.
2. Ervoor zorgen, dat alle afdekkappen correct zijn

gemonteerd.
3. Grof vuil met de hogedrukreiniger verwijderen. De

overeenkomstig gemarkeerde componenten
(Afb. 99) niet met de hogedrukreiniger reinigen.

4. Machine met een spons, zuurvrije huisreiniger en
een waterslang reinigen.

5. Na de reiniging de machine conform Ä Hoofd-
stuk 7.3.7 „Smeerschema“ op pagina 123 door-
smeren.Afb. 99: Reiniging verboden
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7.3.2   ketting spannen 
 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrus-
ting:

n Beschermende werkkleding
n Veiligheidsschoenen

Speciaal gereed-
schap:

n Vetspuit

Materialen: n Multi-purpose vet (art.-nr.
3917/0095)

1. Machine in arbeidspositie brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.5 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 76). De machine moet volledig
zijn afgesteund en de kettingen mogen de grond
niet meer raken.

2. De schroeven (Afb. 100/1) losmaken en het deksel
(Afb. 100/2) afnemen.

3. Met een vetspuit aan de vulnippel (Afb. 101/1) van
vetspancilinder (Afb. 101/2) zo veel multipurpose
vet (Art.-Nr. 3917/0095) erin drukken tot de ketting
een doorhang (Afb. 102/X) van 10–15 mm heeft.

Afb. 100: Deksel afnemen

Afb. 101: Vet inpersen
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4. Ervoor zorgen dat er geen vet bij de vulnippel
(Afb. 101/1) uittreedt.

5. Deksel (Afb. 103/2) met de schroeven (Afb. 103/1)
weer monteren.

Afb. 102: Doorhang X

Afb. 103: Deksel monteren
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7.3.3   Draaiwerk smeren 
 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrus-
ting:

n Beschermende werkkleding
n Veiligheidsschoenen

Speciaal gereed-
schap:

n Vetspuit

Materialen: n Hoog vermogen smeervet (art.-
nr. 3917/0130)

1. Machine in arbeidspositie brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.5 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 76).

2. Met de vetspuit op de smeernippels (Afb. 104/1)
van het draaiwerk hoog vermogen smeervet (art.-
nr. 3917/0130) inpersen.

3. Het overtollige vet verwijderen en zoals voorge-
schreven verwerken.

4. De waterafvoerboring (Afb. 104/2) aan de onder-
kant van het draaiwerk controleren op vervuilingen,
evt. reinigen.

Afb. 104: Draaiwerk smeren
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7.3.4   Peil hydraulische olie controleren 
 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrus-
ting:

n Beschermende werkkleding
n Veiligheidsschoenen

Materialen: n Hydrauliekolie (art.-nr.
3917/0066)

AANWIJZING!
Gevaar voor materiële schade door ondes-
kundig vullen!
Een onjuist oliepeil of verkeerde hydrauliek-
olie kan leiden tot uitval en beschadiging van
de hydraulische installatie.
– Oliepeil regelmatig controleren.
– Alleen voorgeschreven olie gebruiken

(Ä Hoofdstuk 3.10 „Brand-
stoffen“ op pagina 45).

– Geen oliesoorten mengen.

1. Machine in transportstand brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84).

2. Ervoor zorgen, dat de hoogwerker horizontaal is
uitgelijnd.

3. Netstekker eruit trekken.
4. Deksel (Afb. 105/1) van de hydraulische olietank

losdraaien.

Afb. 105: Deksel losschroeven
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5. Oliepeil visueel controleren (evt. zaklamp
gebruiken). Het oliepeil moet ca. 2 cm onder de
tankhoogte liggen (Afb. 106).

6. Evt. hydraulische olie (art.-nr. 3917/0066) bijvullen
(Ä Hoofdstuk 3.10 „Brandstoffen“ op pagina 45).

7. Deksel (Afb. 105/1) van de tank voor de hydrauli-
sche olie vastdraaien.

7.3.5   Peil transmissieolie van het kettingloopwerk contro-
leren 

 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrus-
ting:

n Beschermende werkkleding
n Veiligheidsschoenen

Materialen: n Transmissieolie (art.-nr.
3917/0122)

AANWIJZING!
Gevaar voor materiële schade door ondes-
kundig vullen!
Een onjuist oliepeil of verkeerde transmissie-
olie kan leiden tot uitval en beschadiging van
de transmissie.
– Oliepeil regelmatig controleren.
– Alleen voorgeschreven olie gebruiken

(Ä Hoofdstuk 3.10 „Brand-
stoffen“ op pagina 45).

Afb. 106: peil hydraulische olie
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De kettingaandrijvingen hebben elk een afzonderlijke
transmissie. De volgende aanwijzingen gelden steeds
voor een transmissie.
1. Machine in transportstand brengen (Ä Hoofd-

stuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84).

2. De hoogwerker zo uitlijnen dat de onderkant van
de schroefverbinding (Afb. 107/1) op de middenas
(Afb. 107/2) van de transmissie-eenheid
(Afb. 107/3) ligt.

3. Ervoor zorgen, dat de hoogwerker horizontaal is
uitgelijnd.

4. Netstekker eruit trekken.

5. De schroefverbindingen (Afb. 108/1 en 2) uit-
schroeven.

Evt. uittredend transmissieolie opvangen
en vakkundig verwerken.

6. Oliepeil visueel controleren. De transmissie moet
tot aan de onderkant van de boring met schroef-
draad (Afb. 109/1) gevuld zijn met olie.

7. Evt. transmissieolie (art.-nr. 3917/0122) bijvullen
(Ä Hoofdstuk 3.10 „Brandstoffen“ op pagina 45).
Daarvoor de olie langzaam door het boorgat
(Afb. 109/2) zo lang nakantelen tot de olie tot aan
de onderkant van het schroefdraadboorgat
(Afb. 109/1) staat.

8. Ervoor zorgen dat de afdichtingen of koperplaten
van de schroefverbindingen aanwezig en in orde
zijn.

Afb. 107: Hoogwerker uitlijnen

Afb. 108: Schroefverbindingen
uitschroeven

Afb. 109: Oliepeil controleren
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9. De schroefverbindingen (Afb. 110/1 en 2) met de
afdichtingen of koperplaten weer vastschroeven.

7.3.6   Filterinzet vervangen 
 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
Materialen: n Filterinzet (art.-nr. 3162/0019)

1. Machine in transportstand brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.7 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 84).

2. Netstekker eruit trekken.
3. Alle gekartelde schroeven (Afb. 111/2) van de

afdekkap (Afb. 111/1) uitschroeven en dekkap ver-
wijderen.

Afb. 110: Schroefverbindingen
vastschroeven

Afb. 111: Afdekkap losmaken

Onderhoud

13.02.2013 Hoogwerker Leo15GT 2012 121



4. Een geschikte bak voor hydraulische olie onder het
hogedrukfilter (Afb. 112/1) zetten.

5. De filterbak (Afb. 112/2) voorzichtig losschroeven.
6. Uittredende hydrauliekolie opvangen en vakkundig

verwerken.

7. Filterinzetstuk (Afb. 113/1) wegnemen en nieuw fil-
terinzetstuk aanbrengen.

De filterinzet (art.-nr. 3162/0019) kan bij
de fabrikant worden besteld. Contactge-
gevens zie pagina 2.

8. Filterbak (Afb. 114/2) weer in de hogedrukfilter
(Afb. 114/1) inschroeven.

Afb. 112: Filterbak los-
schroeven

Afb. 113: Filterinzet

Afb. 114: Hogedrukfilter
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9. Afdekkap (Afb. 115/1) erop zetten en met de
gekartelde schroeven (Afb. 115/2) vastschroeven.

10. Peil hydraulische olie controleren (Ä Hoofd-
stuk 7.3.4 „Peil hydraulische olie contro-
leren“ op pagina 118).

7.3.7   Smeerschema 
 

Bij de omgang met smeermiddelen altijd het
veiligheidsgegevensblad van de fabrikant in
acht nemen. De smeermiddelen kunnen
onder vermelding van het artikelnummer bij
de fabrikant worden gekocht. Contactgege-
vens zie pagina 2.

Afb. 116: Smeerschema (afb. gelijkend)

Nr. Aanduiding Smeermiddel TEUPEN-arti-
kelnummer

Interval

1 Bout Vetspray 3917/0005 wekelijks

2 Geleidebanen uit-
schuiven

Witte-pasta-spray 3917/0037 maandelijks

Afb. 115: Afdekkap bevestigen
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Nr. Aanduiding Smeermiddel TEUPEN-arti-
kelnummer

Interval

3 Draaiwerk (3 smeernip-
pels)

Smeervet 3917/0130 wekelijks

4 Gevercilinder (smeer-
nippel)

Smeervet 3917/0095 wekelijks

7.3.8   Aanhaalmomenten draaikrans 
 

WAARSCHUWING!
Gevaar door onjuiste aanhaalmomenten!
Wanneer schroeven met een onjuist aanhaal-
moment worden vastgetrokken, kunnen er
componenten losraken die lichamelijk letsel
en materiële schade veroorzaken.
– Nooit het maximaal toegestane aanhaal-

moment overschrijden.
– Aanhaalmomenten regelmatig contro-

leren.
– Altijd de betreffende richtlijnen en interpre-

tatiecriteria voor schroefverbindingen in
acht nemen.

De tabel geeft de noodzakelijke aanhaalmomenten voor
het bereiken van de hoogst toegestane voorspanning
voor de schroeven van de draaikrans weer.

Schroefmaat Schroefkwali-
teit

Aanhaalmo-
ment

M 12 10.9 110 Nm

M16 10.9 270 Nm
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8   Storingen 
 

In het volgende hoofdstuk worden mogelijke oorzaken
voor storingen en de werkzaamheden om ze te ver-
helpen beschreven.
Bij toegenomen optredende storingen de onderhoudsin-
tervallen in overeenstemming met de daadwerkelijke
belasting verkorten.
Bij storingen, die door de volgende aanwijzingen niet te
verhelpen zijn, contact met de fabrikant of service-
partner opnemen, zie contactgegevens op pagina 2.

8.1   Veiligheidsaanwijzingen voor de storingsoplos-
sing 

 

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door vroegtijdig inscha-
kelen door onbevoegden!
Door het vroegtijdig inschakelen van de elek-
trische voeding door onbevoegden tijdens het
storingzoeken of het verhelpen van de storing
bestaat voor personen binnen het risicoge-
bied het gevaar voor zeer ernstige verwon-
dingen tot de dood toe.
– Voor aanvang van de werkzaamheden

moet de elektrische voeding worden uitge-
schakeld en geborgd tegen voortijdig
inschakelen.

Borgen tegen voortijdig inscha-
kelen
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WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskundig ver-
helpen van storingen!
Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden
voor het verhelpen van storingen kan leiden
tot zwaar letsel en aanzienlijke materiële
schade.
– Voor aanvang van de werkzaamheden

voor voldoende montagevrijheid zorgen.
– Op orde en reinheid op de montageplek

letten! Los op elkaar liggende of rondslin-
gerende componten en gereedschappen
zijn bronnen voor ongevallen.

– Met gele zegellak verzegelde verbin-
dingen niet losmaken.

– Indien componenten verwijderd zijn, op
correcte montage letten, alle bevestigings-
elementen weer inbouwen en schroef-
aanhaalmomenten in acht nemen.

– Voor het opnieuw in bedrijf nemen het vol-
gende in acht nemen:
– Ervoor zorgen, dat alle werkzaam-

heden om storingen te verhelpen con-
form de gegevens en aanwijzingen in
deze handleiding uitgevoerd en afge-
sloten zijn.

– Ervoor zorgen, dat zich geen personen
in de gevarenzone bevinden.

– Ervoor zorgen, dat alle afdekkingen en
veiligheidsinrichtingen geïnstalleerd
zijn en werken volgens de voor-
schriften.

Ondeskundig uitgevoerde werk-
zaamheden voor het verhelpen
van storingen
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WAARSCHUWING!
Letselgevaar door hete oppervlakken!
Oppervlakken van motorcomponenten
kunnen bij het gebruik sterk opwarmen. Huid-
contact met hete oppervlakken veroorzaakt
zware verbrandingen van de huid.
– Contact met hete motorcomponenten

zoals bijv. uitlaatinstallatie, koeler, slangen
en motorblok vermijden.

– Voor alle werkzaamheden aan motorcom-
ponenten controleren, of deze heet zijn.
Indien nodig laten afkoelen.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door hete brandstoffen!
Brandstoffen (koelvloeistof of motorolie)
kunnen tijdens het bedrijf hoge temperaturen
bereiken. Huidcontact met hete brandstoffen
veroorzaakt zware verbrandingen van de
huid.
– Contact met hete brandstoffen vermijden.
– Voor alle werkzaamheden met brand-

stoffen controleren, of deze heet zijn.
Indien nodig laten afkoelen.

Principieel:
1. Moet bij storingen die een rechtstreeks gevaar

vormen voor personen of goederen, onmiddellijk
een noodstop uitgevoerd worden.

2. Moet naar de oorzaak van de storing worden
gezocht.

3. Moet de machine uitgeschakeld worden en
geborgd tegen vroegtijdig inschakelen, wanneer
voor het opheffen van de storing werkzaamheden
in het risicogebied vereist zijn.
Moeten de verantwoordelijke personen op de
plaats van de storing direct geïnformeerd worden.

4. Moet, afhankelijk van de aard van de storing, deze
door bevoegd personeel of eventueel door de
bedienaar zelf worden opgeheven.

Hete oppervlakken

Hete brandstoffen

Handelswijze bij storingen
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De volgende storingstabel geeft informatie
over de personen die bevoegd zijn voor het
opheffen van elke storing.

8.2   Storingstabel  

Indien de storing niet vermeld staat in de vol-
gende tabellen resp. niet verholpen kan
worden door de beschreven maatregelen,
dient u contact op te nemen met de fabrikant
(contactgegevens zie pagina 2).

Foutbeschrij-
ving

Oorzaak Verhelpen Perso-
neel

Geen werking
bij voedings-
spanning via
het voedings-
punt op de
bouwplek of de
generator

Veiligheidselementen
zijn geactiveerd (zeke-
ring, FI-veiligheids-
schakelaar)

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 139 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Verlengsnoer defect Verlengsnoer vervangen
(Ä „Kabellengtes“ op pagina 44)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Onjuiste kabeldiameter
of onjuiste kabellengte

Toegestane kabellengte en kabel-
diameter aanhouden (Ä „Kabel-
lengtes“ op pagina 44)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Rups bewegen
niet mogelijk

Schakelaar op bedie-
ningspaneel verkeerde
stand

Functiekeuzeschakelaar op
"Rijden" zetten (Ä Hoofd-
stuk 6.4 „Machine
rijden“ op pagina 72)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Veiligheidselementen
zijn geactiveerd (zeke-
ring, FI-veiligheids-
schakelaar)

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 139 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141 )

Geïnstru-
eerde per-
sonen
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Foutbeschrij-
ving

Oorzaak Verhelpen Perso-
neel

Afstempelen
niet mogelijk

Schakelaar op bedie-
ningspaneel verkeerde
stand

Functiekeuzeschakelaar op "Stem-
pelen" zetten (Ä Hoofd-
stuk 6.5 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 76)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Machine niet in trans-
portstand

Machine in transportstand brengen
(Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in
transportpositie
brengen“ op pagina 84)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Veiligheidselementen
zijn geactiveerd (zeke-
ring, FI-veiligheids-
schakelaar)

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 139 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141 )

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Geen platform-
functie mogelijk

Stand functiekeuze-
schakelaar op het
bedieningspaneel
onjuist

Functiekeuzeschakelaar op "Plat-
form" zetten (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Machine
bedienen“ op pagina 81)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Stand instelhendel op
het bedieningspaneel
onjuist

Instelhendel op "Platform" zetten
(Ä Hoofdstuk 6.6 „Machine
bedienen“ op pagina 81)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Noodstopknop is geac-
tiveerd

Noodstopknop ontgrendelen
(Ä „Noodstop-knop“ op pagina 30)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Niet correct afgestem-
peld

Afstempeling controleren
(Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine in
arbeidspositie
brengen“ op pagina 76)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Geen of te geringe
voedingsspanning

Voedingsspanning controleren Elektricien

Veiligheidselementen
zijn geactiveerd (zeke-
ring, FI-veiligheids-
schakelaar)

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 139 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141 )

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Uitschuiven
bovenarm niet
mogelijk

Bovenarm ligt in trans-
portbescherming

Bovenarm uit de transportbescher-
ming tillen (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Machine
bedienen“ op pagina 81)

Geïnstru-
eerde per-
sonen
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Foutbeschrij-
ving

Oorzaak Verhelpen Perso-
neel

Veiligheidselementen
zijn geactiveerd (zeke-
ring, FI-veiligheids-
schakelaar)

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 139 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141 )

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Zwenken niet
mogelijk

Boven- en onderarm
nog in de transportbe-
scherming

Onderarm uit de transportbescher-
ming tillen (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Machine
bedienen“ op pagina 81)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Veiligheidselementen
zijn geactiveerd (zeke-
ring, FI-veiligheids-
schakelaar)

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 139 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141 )

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Groene lamp
op het bedie-
ningspaneel
knippert

Niet correct gesteund Afstempeling controleren
(Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine in
arbeidspositie
brengen“ op pagina 76)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Rode lamp op
het bedienings-
paneel brandt
constant

Tijdens het starten
bedieningshendel uit-
gestuurd

Noodstop bedienen en besturing
opnieuw starten (noodstop-knop
ontgrendelen)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Systeemfout Onderhoudsdienst bellen Geïnstru-
eerde per-
sonen

Rode lamp op
het bedienings-
paneel knippert

Kooiniveau boven ± 5°
gekanteld

Kooi via klepsturing (noodbedie-
ning) uitlijnen (Ä Hoofd-
stuk 6.11 „Noodbe-
drijf“ op pagina 95)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Rode en
groene lamp
branden nooit

Veiligheidselementen
zijn geactiveerd (zeke-
ring, FI-veiligheids-
schakelaar)

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 139 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141 )

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Motorpomp
loopt en slaat af

Hydraulische slang
geknikt

Hydraulische slangen controleren Vakperso-
neel
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Foutbeschrij-
ving

Oorzaak Verhelpen Perso-
neel

Drukfilter vervuild Filterinzetstuk vervangen
(Ä Hoofdstuk 7.3.6 „Filterinzet ver-
vangen“ op pagina 121)

Vakperso-
neel

Werkkooi daalt
zelfstandig

Hydraulische installatie
defect

Machine direct stopzetten en
onderhoudsdienst bellen

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Luid motor-
pompgeluid en
rijbewegingen
vertragen tot
stilstand

Te weinig hydraulische
olie in de tank

Peil hydraulische olie controleren
en evt. bijvullen (Ä Hoofd-
stuk 7.3.4 „Peil hydraulische olie
controleren“ op pagina 118)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Hydraulische installatie
lekt

Onderhoudsdienst bellen Geïnstru-
eerde per-
sonen

Geen spanning
op het stopcon-
tact in de werk-
kooi

Voeding netspanning
onderbroken

Voeding netspanning controleren Elektricien

Stekker niet in stop-
contact

Stekker insteken (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitscha-
kelen“ op pagina 67)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Beveiligingselementen
zijn geactiveerd

Zekeringen testen (Ä Hoofd-
stuk 8.5.1 „Zekeringen ver-
vangen“ op pagina 139 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Hoge slijtage
van de rups-
band

Aandrijfkrans sterk
versleten

Onderhoudsdienst bellen Geïnstru-
eerde per-
sonen

Staaldraden
van de rups-
banden
gebroken

Overmatige spanning
van de kettingbanden
door ingeklemde
stenen, abrupt draaien
op ruwe ondergrond,
defect veerpakket,
bevroren materiaal
tussen de loopwielen

Onderhoudsdienst bellen Geïnstru-
eerde per-
sonen
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8.3   Foutcodelijst 
 

Storingen en foutcodes worden op de display
(Afb. 117/1) in de besturingskast getoond.

Bij enkele meldingen kan de aanvulling CM
resp. CS verschijnen. Dit heeft betrekking op
de overeenkomstige kaart, vanaf waar de
foutmelding werd geactiveerd.
– CM – CAN MASTER (Master-kaart)

(Kaart in de besturingskast)
– CS – CAN SLAVE (Slave-kaart)

(Kaart aan de binnenkant van de deur
besturingskast)

Nr. Beschrijving
1 Softwarefout / hardwarefout.

2 Softwarefout / hardwarefout.

3 Softwarefout / hardwarefout.

4 Hardwarefout microprocessor.

5 Ingangen voor bodemdruk en stempelvergrendeling van stempel 1 controleren.

6 Ingangen voor bodemdruk en stempelvergrendeling van stempel 2 controleren.

7 Ingangen voor bodemdruk en stempelvergrendeling van stempel 3 controleren.

8 Ingangen voor bodemdruk en stempelvergrendeling van stempel 4 controleren.

9 Ingangen voor de positieschakelaar ‘Breed afgestempeld’ stempel 1 controleren.

10 Ingangen voor de positieschakelaar ‘Breed afgestempeld’ stempel 2 controleren.

11 Ingangen voor de positieschakelaar ‘Breed afgestempeld’ stempel 3 controleren.

12 Ingangen voor de positieschakelaar ‘Breed afgestempeld’ stempel 4 controleren.

13 Veiligheidsrelais 1, bewakingscontact controleren.

14 Veiligheidsrelais 2, bewakingscontact controleren.

15 Veiligheidsrelais 3, bewakingscontact controleren.

16 Veiligheidsrelais 4, bewakingscontact controleren.

17 Ingangen voor de positieschak. ‘Telescooparm opgelegd’ controleren.

18 Als bij het inschakelen van de besturing wordt gezien, dat de stempels niet ver-
grendeld zijn, mag er geen positieschakelaar voor de stempelhoogte bediend
zijn.

Afb. 117: Display
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Nr. Beschrijving
19 Joystick 1 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd

of is defect.

20 Joystick 2 van de kabelafst.bedien. werd bij de start van de machine uitgestuurd
of is defect.

21 De Joysticks op het best.paneel werden bij de start van de machine uitgestuurd
of zijn defect (vrijgavecontact).

22 De Joysticks op de kabelafst.bedien. werden bij de start van de machine uitge-
stuurd of zijn defect (vrijgavecontact).

23 Joystick 1 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is
defect.

24 Joystick 2 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is
defect.

25 Joystick 3 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is
defect.

26 Joystick 4 van het best.paneel werd bij de start van de machine uitgestuurd of is
defect.

27 De knop 1 van de onderbesturing werd bediend of is defect.

28 De knop 2 van de onderbesturing werd bediend of is defect.

29 De knop 3 van de onderbesturing werd bediend of is defect.

30 De knop 4 van de onderbesturing werd bediend of is defect.

31 De knevelschakelaar voor de activering vd beweging Kooidraaien aan de onder-
besturing werd bediend of is defect.

32 De knevelschakelaar voor de activering vd bewegingen op de onderbesturing
werd bediend of is defect.

33 De knevelschakelaar voor de activering vd automatische afsteuning op de onder-
besturing werd bediend of is defect.

34 Een van de knevelschakelaars voor de instelling van het kooiniveau werd
bediend of is defect.

35 Bij het inschakelen van de machine was spanning aan de uitgangszijde aan-
wezig of een uitgangsdriver is defect.

36 De spanning vd Back- up-accu bedraagt meer dan 4 V, accu vervangen of hard-
warefout op de besturing.

37 De voedingsspanning is onder 17 V gedaald.

38 De voedingsspanning is hoger dan 32 V gestegen.

39 De gemeten hoek mag bij opgelegde telescoop een bepaalde waarde niet over-
schrijden. Evt. klemt de positieschakelaar in de steun.

40 Het relais Vrijgave Chassis moet gecontroleerd worden.
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Nr. Beschrijving
41 De machine werd bij smalle afsteuning te ver gezwenkt of de draaisensor is

defect.

42 De machine werd bij eenzijdig brede afsteuning te ver gezwenkt of de draai-
sensor is defect.

43 De machine werd bij brede afsteuning te ver gezwenkt of de draaisensor is
defect.

44 Het maximale zwenkbereik werd overschreden of de draaisensor is defect.

45 Vergelijkingsfout van de zwenkhoeken. Draaisensor controleren of hoeksensoren
afstellen.

46 Stand van de hoeksensoren controleren. Evt. opnieuw op nul zetten of instellen.

47 De telescooparm werd te ver opengesteld resp. de draaisensor is defect.

48 Druksensoren controleren.

49 Druksensor op toegestane waarden controleren.

50 De voor deze situatie gemeten druk is te laag. De telescooparm wordt afge-
steund of de druksensor is defect.

51 De positieschakelaar voor Ingeschoven vd telescooparm is defect.

52 Softwarefout / hardwarefout.

53 Softwarefout / hardwarefout.

54 Hardwarefout SPI-Real Time Clock (Real-time-klok).

55 Machine werd meerdere dagen niet uitgeschakeld en moet opnieuw worden
gestart.

56 Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en
Slave.

57 Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en
Slave.

58 Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en
Slave.

59 Verschillende ingangsinformatie van de veiligheidsfuncties tussen Master en
Slave.

60 Veiligheidsrelais 1 bewakingscontact controleren.

61 Veiligheidsrelais 2 bewakingscontact controleren.

62 Veiligheidsrelais 3 bewakingscontact controleren.

63 Veiligheidsrelais 4 bewakingscontact controleren.

64 De telescooparm werd te ver opengesteld resp. de draaisensor is defect.
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Nr. Beschrijving
65 De lastcurve werd foutief opgeslagen. Lastcurven controleren en opnieuw

opslaan.

66 De lastcurve wijkt te ver van de basiscurve af. Lastcurven controleren en
opnieuw opslaan.

67 De waarden van de lastcurve zijn foutief. Lastcurven controleren en opnieuw
opslaan.

68 De hoekwaarden in de lastcurve komen niet met de standaardwaarden overeen.
Lastcurven controleren en opnieuw opslaan.

69 Het aantal stempelplaatsen komt niet met de standaardwaarden overeen. Last-
curven controleren en opnieuw opslaan.

70 Fout bij de controle van de lastcurve. Lastcurven controleren en opnieuw
opslaan.

71 Fout bij de berekening van de lastgrens. Lastcurven en hoeksensoren van de
telescooparm controleren.

72 De max. stroom van de kooiweger werd overschreden, kooiweger controleren.

73 De min. stroom van de kooiweger werd niet bereikt, kooiweger controleren.

74 Het geldige meetbereik van de kooiweger werd overschreden, kooiweger contro-
leren.

75 Kooiweger levert verschillende waarden, kooiweger controleren.

76 Softwarefout

77 Kalibratiewaarden van de uitgangen foutief, waarden controleren of fabrieksin-
stellingen laden.

78 Softwarefout / hardwarefout.

79 Softwarefout / hardwarefout.

80 Joystickwaarden foutief. Joysticks en hun parametrisering controleren.

81 Joystickwaarden van de radiobediening foutief. Radiobediening controleren.

82 Kalibratiewaarden van de Joysticks foutief, waarden controleren of fabrieksinstel-
lingen laden.

83 Tweede besturing via de interne CAN-bus niet bereikbaar. Controleren van de
CAN-verbinding en de tweede besturing.

84 Bij het starten van de besturing was de tweede besturing reeds gestart. Stroom-
voorziening en CAN-bus controleren.

85 Interne CAN-bus controleren.

86 Interne CAN-bus controleren.

87 Interne CAN-bus controleren.

88 Softwarefout
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Nr. Beschrijving
89 Interne CAN-bus controleren.

90 Externe CANopen-bus controleren.

91 Externe CANopen-bus controleren.

92 Externe CANopen-bus controleren.

93 Externe CANopen-bus controleren.

94 Radio-ontvanger in NOODSTOP-circuit, fout treedt niet op.

95 Radiozender en radio-ontvanger controleren / Externe CANopen-bus contro-
leren.

96 De Offset-waarde overschrijdt het toegestane bereik. Draaisensor controleren en
opnieuw afstellen.

97 Fout bij het inlezen van de hoeksensoren op de telescooparm. Draaisensor en
toevoerleiding controleren.

98 Fout bij het inlezen van de draaisensor. Draaisensor en toevoerleiding contro-
leren.

99 Fout bij het inlezen van de draaihoeksensors. Draaisensor en toevoerleiding con-
troleren.

100 Afstelwaarden van de draaisensor foutief, waarden controleren en draaisensor
opnieuw afstellen.

101 Softwarefout / hardwarefout.

102 EEPROM-geheugeninhoud foutief. Afstelfuncties uitvoeren.

103 Softwarefout / hardwarefout.

104 Softwarefout / hardwarefout.

105 Softwarefout / hardwarefout.

106 RAM-geheugeninhoud foutief. Machine opnieuw starten of RAM-lijsten wissen.

107 Softwarefout / hardwarefout.

108 Softwarefout / hardwarefout.

109 Softwarefout / hardwarefout.

110 Softwarefout / hardwarefout.

111 Softwarefout / hardwarefout.

112 Softwarefout / hardwarefout.

113 Softwarefout / hardwarefout.

114 Softwarefout / hardwarefout.

115 Softwarefout / hardwarefout.
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Nr. Beschrijving
116 Softwarefout / hardwarefout.

117 Softwarefout / hardwarefout.

118 De afsteunhoek ligt in een ongeldig bereik of hellingsensor is defect.

119 Fout werd door een andere besturing herkend. Foutgeheugen op de tweede
besturing uitlezen.

120 Softwarefout / hardwarefout.

121 De SW-versie werd gewijzigd. SW-versie in EEPROM aanpassen.

122 Ingangen voor de positieschak. ‘Middenpositie kooidraaien’ controleren.

123 Ingangen voor de positieschakelaar."Kooipositie omlaagbrengen OK’ contro-
leren.

124 Ingangen voor de positieschakelaars. ‘Kleine werkhoogte’ controleren.

125 De vrijgaveknop USA werd bij de start van de machine bediend of is defect.

8.4   Aanwijzingen over rupsband 
 

In bedrijf is de rupsband onderhevig aan een normale
slijtage. In de volgende tabel worden enkele schade-
vormen verklaard.

Schadevorm Mogelijke oorzaak Opmerking
Scheuren in de profiel-
voet

n Hard gebruik op stenen.
n Oversteken van scherphoekige

of hoge obstakels.
n Bij oude, weinig gebruikte ket-

tingen evt. materiaalvermoeiing
als gevolg van bochtbelasting.

Geen belemmering voor het
gebruik.

Scheuren aan de bui-
tenkant van de zijkant

n Hard gebruik op stenen.
n Oversteken van scherphoekige

of hoge obstakels.

Geen belemmering voor het
gebruik.

Scheuren aan de bin-
nenkant bij de metalen
kern

n Verschillende oorzaken. Geen belemmering voor het
gebruik.

Schadevorm
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Schadevorm Mogelijke oorzaak Opmerking
Slijtage van de
metalen kern

n Normale slijtage door de nok
van het aandrijfwiel.

n Verhoogde slijtage door
gebruik op sterk zandige
ondergrond.

Kettingspanning in acht
nemen. Door sterke slijtage
kan de metalen kern worden
verbogen. Dit kan bij gevor-
derde slijtage leiden tot
breuk. Rupsbanden vroeg-
tijdig vervangen.

Slijtage van het profiel n Normaal verschijnsel.
n Afhankelijk van het inzetbereik

vroeger of later.

Afhankelijk van het inzetbe-
reik moeten de rupsbanden
net zo vroeg worden ver-
vangen. In principe kan toch
worden gereden, tot er geen
profiel meer aanwezig is.

n Korte dagelijkse visuele controle.
n Voorzichtig rijgedrag op moerassige bodem, met

name bij het sturen.
n Bij een merkbare rijweerstand eerst de oorzaak

vaststellen. Niet met geweld verder rijden.
n Voorzichtig bij het rijden in onbegaanbaar en heuvel-

achtig land, met name bij het sturen.
n Stuurmanoeuvre met gepaste voorzichtigheid uit-

voeren.
n Kettingloopwerk na afloop van de werkzaamheden

evt. reinigen.
n Wanneer er gevaar voor vorst bestaat, de binnen-

kant van het onderstel resp. de ketting reinigen door
het rijden op schone grond. Vervolgens de machine
op houten planken zetten.

Tegenmaatregelen
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8.5   Werkzaamheden voor het verhelpen van storingen 
 

8.5.1   Zekeringen vervangen 
 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen

GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onder-
delen bestaat levensgevaar. Ingeschakelde
elektrische onderdelen kunnen ongecontro-
leerde bewegingen maken en leiden tot zeer
zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de

elektrische verzorging uitschakelen en
beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

– Bij het vervangen van zekeringen de cor-
recte opgegeven stroomsterkte in acht
nemen.

1. Netstekker eruit trekken.
2. Alle gekartelde schroeven (Afb. 118/1) van de

afdekkap (Afb. 118/2) uitschroeven en afdekkap
afnemen.

Afb. 118: Afdekkap losmaken
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3. Deur van de besturingskast openen (Afb. 119/1)
met de meegeleverde dubbelbaardsleutel
(Ä Hoofdstuk 4.7.1 „Sleutel“ op pagina 57).
De zekeringen bevinden zich op de Fuzzy-stuur-
kaart (Ä Hoofdstuk 8.6.1 „Fuzzy-stuur-
kaart“ op pagina 142). Deze is van binnen aan de
deur van de besturingskast aangebracht.

4. Defecte zekering door een gelijkwaardige nieuwe
zekering vervangen.

5. Deur van de besturingskast (Afb. 119/1) sluiten en
met de dubbelbaardsleutel vergrendelen.

6. Afdekkap (Afb. 120/2) plaatsen en met de gekar-
telde schroeven (Afb. 120/1) vastschroeven.

Afb. 119: Deur van de bestu-
ringskast openen

Afb. 120: Afdekkap bevestigen
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8.5.2   Veiligheidsschakelaar in-/uitschakelen 
 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen

GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij contact met spanningsgeleidende onder-
delen bestaat levensgevaar. Ingeschakelde
elektrische onderdelen kunnen ongecontro-
leerde bewegingen maken en leiden tot zeer
zwaar letsel.
– Voor aanvang van de werkzaamheden de

elektrische verzorging uitschakelen en
beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

– Bij het vervangen van zekeringen de cor-
recte opgegeven stroomsterkte in acht
nemen.

1. Netstekker eruit trekken.
2. Alle kartelschroeven (Afb. 121/2) van de afdekkap

(Afb. 121/1) losmaken en afdekkap afnemen.

3. Deksel (Afb. 122/1) van de FI-kast (Afb. 122/2)
openen.

4. FI-beveiligingsschakelaar of veiligheidsschakelaar
voor stopcontact op de werkkooi (Ä Hoofd-
stuk 8.5.2 „Veiligheidsschakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 141) in- of uitschakelen.

5. Deksel (Afb. 122/1) van de FI-kast (Afb. 122/2)
sluiten.

Afb. 121: Afdekkap losmaken

Afb. 122: Deksel openen
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6. Afdekkap (Afb. 123/1) erop zetten en met de
gekartelde schroeven (Afb. 123/2) vastschroeven.

8.6   Zekeringen 
 

8.6.1   Fuzzy-stuurkaart 
 

De Fuzzy-IV-stuurkaart (Afb. 124/1) bevindt zich in de
besturingskast.
De exacte bedekking kan van het stroomschema
(Ä Bijlage B „Aansluitschema“ op pagina 207) wegge-
nomen worden.

8.6.2   Werkkooizekering en FI-veiligheidsschakelaar 
 

1 Veiligheidsschakelaar van het stopcontact op de
werkkop

2 FI-veiligheidsschakelaar

Afb. 123: Afdekkap plaatsen

Afb. 124: Fuzzy-IV-stuurkaart

Afb. 125: Veiligheidsschakelaar
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9   Verwijdering 
 

Nadat het gebruikseinde is bereikt, moet de machine
naar een milieuvriendelijke afvalverwerking worden
gebracht.

9.1   Veiligheidsaanwijzingen voor de verwerking 
 

GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij het aanraken van spanningsvoerende
delen bestaat levensgevaar. Ingeschakelde
elektrische machinedelen kunnen ongecon-
troleerde bewegingen maken en zo tot zeer
zware verwondingen leiden.
– Voor aanvang van de demontage moet de

elektrische voeding worden uitgeschakeld
en definitief worden verbroken.

Elektrische installatie
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9.2   Afvoer 
 

Wanneer geen overeenkomsten gesloten zijn aan-
gaande terugname of afvoer, moeten de gedemon-
teerde bestanddelen naar het recyclecircuit worden
afgevoerd:
n Metalen moeten worden verschroot.
n Kunststofelementen moeten ter recycling worden

aangeboden.
n De overige componenten moeten naar de aard van

het materiaal worden gesorteerd en afgevoerd.

AANWIJZING!
Gevaar voor het milieu door onjuiste
afvoer van afvalstoffen!
Door een verkeerde afvoer van afvalstoffen
kunnen gevaren voor het milieu ontstaan.
– Schroot van elektrische apparatuur, elek-

tronische componenten, smeer- en andere
hulpstoffen moeten door toegelaten
gespecialiseerde bedrijven afgevoerd
worden.

– Bij twijfel aangaande het op milieuvriende-
lijke wijze afvoeren van afvalstoffen moet
bij de lokale gemeentelijke overheid of
gespecialiseerde afvalverwerkingsbe-
drijven informatie worden ingewonnen.

Verwijdering
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PROD No. / SER No.
(Label)

SER No.
(Ingestanst)

VOORWOORD

Wij danken u voor de aankoop van een ROBIN MOTOR.

Uw ROBIN MOTOR kan diverse machines en gereedschappen aandrijven.

Neem alstublieft even de tijd om vertrouwd te raken met de juiste procedures voor de bediening en het onderhoud

om een veilig en doelmatig gebruik van dit product te kunnen waarborgen.

Houd dit instructieboekje bij de hand zodat u er indien noodzakelijk iets in kunt opzoeken.

Vanwege het feit dat wij te allen tijde proberen onze producten te verbeteren kunnen bepaalde procedures en

specificaties zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.

Als u onderdelen bestelt, geef dan altijd het MODEL, het PRODUCTIENUMMER en het SERIENUMMER van uw motor op.

Hieronder kunt u het productienummer en serienummer zoals vermeld op de motor zelf invullen.

(De plaats van het label verschilt afhankelijk van de specificaties van de motor.)

OPMERKING
Motoren die voorzien zijn van emissielabels mogen worden geexporteerd naar de V.S. Het emissielabel
op de motor geeft aan dat de motor in de V.S. voldoet aan de EPA (Environmental Protection Agency) en
CARB (California Air Resources Board) emissie-vereisten. Exporteren naar de V.S. van een motor zonder
emissielabel is een overtreding in de zin van de EPA/CARB emissie regelingen en is onderworpen aan
civielrechtelijke sanctie.

OPMERKING Raadpleegt u alstublieft de afbeeldingen binnenin de voor- of

achterflap waar in de tekst verwezen wordt naar Afb. 11111 t/m 88888.

PROD  NO. SER  NO.
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1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

U dient al deze veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

Let in het bijzonder op de gedeeltes die voorafgegaan worden door de volgende aanduidingen.

“WAARSCHUWING” geeft aan dat dat er groot gevaar bestaat voor ernstig persoonlijk letsel of

zelfs levensgevaar als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

“LET OP” geeft aan dat er gevaar bestaat voor persoonlijk letsel of beschadiging van de apparatuur als

de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

WAARSCHUWING

: OVERIGE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

■ Houd altijd de beschermkappen over de bewegende onderdelen.

Als de bewegende onderdelen zoals de aandrijfas, poelie, riem enz. onbeschermd worden gelaten,

kunnen ze zeer gevaarlijk zijn. Om letsel te voorkomen dient u te allen tijde de beschermkappen

of afschermingen gemonteerd te hebben.

■ Pas op voor hete onderdelen.

De knaldemper en andere motoronderdelen worden erg heet wanneer de motor loopt of wanneer

deze juist gestopt is. Gebruik de motor alleen op veilige plekken en houd kinderen bij een

draaiende motor vandaan.

: BRANDPREVENTIE

■ Gebruik de motor niet in de buurt van open vuur of terwijl u aan het roken bent.

■ Gebruik de motor niet in de buurt van brandbare materialen zoals droge bladeren, takken,

poetsdoeken enz.

■ Houd de koel-inlaat (bij de trekstarter) en de uitlaat tenminste 1 meter (3 feet) verwijderd van

gebouwen, obstakels en eventuele brandbare materialen.

■ Houd de motor uit de buurt van brandbare en anderszins gevaarlijke materialen (vuilnis,

poetsdoeken, smeermiddelen, explosieven enz.)

: VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET TANKEN

■ Benzine is zeer brandbaar en benzinedampen kunnen zelfs ontploffen wanneer deze ontstoken

worden.

■ Tank in geen geval binnen of in een slecht geventileerde ruimte.

■ U moet de motor stoppen voor u gaat tanken.

■ U mag in geen geval de benzinedop losmaken of tanken terwijl de motor nog loopt of nog niet

voldoende is afgekoeld. U moet de motor tenminste 2 minuten laten afkoelen voor u gaat tanken.

■ Doe nooit teveel brandstof in de tank.

■ Als er benzine gemorst is, moet u dit direct goed verwijderen en vervolgens wachten tot het

volledig is opgedroogd voor u de motor gaat starten.

■ Controleer na het tanken of de benzinedop goed vast zit zodat er geen benzine kan lekken.

: UITLAAT VOORZORGSMAATRGELEN

■ Adem nooit uitlaatgassen in.

Deze bevatten koolmonoxide, een kleurloos, geurloos en uitermate gevaarlijk gas dat

bewusteloosheid en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

■ Gebruik de motor in geen geval binnen of in een slecht geventileerde ruimte, zoals een tunnel,

grot enz.

■ Wees zeer voorzichtig wanneer u de motor in de buurt van andere mensen of dieren gebruikt.

■ Houd de uitlaatpijp vrij van belemmerende voorwerpen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

LET OP
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■ U mag de motor niet vervoeren wanneer er nog brandstof in de tank zit of wanneer de

benzinekraan open staat.

■ Verplaats de motor niet wanneer deze losgekoppeld is van de aangedreven machine, maar toch

nog loopt.

■ Houd de motor droog (niet gebruiken in de regen).

: CONTROLES VOOR HET STARTEN

■ Controleer alle brandstofleidingen en koppelingen op brandstoflekkage. Brandstoflekkage is

altijd gevaarlijk.

■ Controleer of alle bouten en moeren goed vast zitten. Een losse bout of moer kan leiden tot

grote motorproblemen.

■ Controleer de motorolie en vul bij indien nodig.

■ Controleer het brandstofpeil en vul bij indien nodig. Wees vz dat u de tank niet te vol doet.

■ Houd de koelvinnen van de cilinder en de trekstarter goed schoon en verwijder eventueel vuil,

gras en andere ongerechtigheden.

■ Draag goed passende werkkleren wanneer u met deze motor werkt.

Losse schorten, handdoeken, riemen enz. kunnen verstrikt raken in de motor of aandrijving,

met alle gevaren van dien.

: BIJ HET LADEN VAN DE ACCU

■ De elektrolyt van de accu bevat zwavelzuur. Bescherm uw ogen, huid en kleding. Indien u toch

ermee in aanraking komt, dient u te spoelen met overvloedig water en onmiddellijk medische

hulp in te roepen, in het bijzonder als het uw ogen betreft.

■ Accu's kunnen waterstofgas genereren, wat hoog-explosief kan zijn. U mag in geen geval roken

of vlammen of vonken in de buurt van een accu laten komen, vooral niet wanneer de accu

opgeladen wordt.

■ Laad de accu alleen op een goed geventileerde plek op.

■ U moet de polariteit van de accu zorgvuldig in acht nemen.

■ Raak in geen geval de bougie of de bougiekabel aan wanneer u de motor start of gebruikt.

■ Als er aan de aangekoppelde machine gewerkt moet worden voor afstellingen of onderhoud,

dient u altijd eerst de bougiekabel los te maken. Als u met de hand bij het afstellen of het

onderhoud de krukas ronddraait is het anders mogelijk dat de motor, en daarmee de

aangekoppelde machine, opstart, hetgeen u ernstig letsel kan toebrengen.

■ Gebruik de motor op een stevige, horizontale ondergrond.

Als de motor scheef staat, kan er mogelijk brandstof lekken.

OPMERKING

Gebruik van de motor onder een grote hoek kan leiden tot het vastlopen van de motor doordat

zelfs met het motoroliepeil bij het maximum niveau de motor niet meer naar behoren gesmeerd

wordt.

WAARSCHUWING

LET OP
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SYMBOLEN

q BOUGIE

w UITLAAT

e KAP KNALDEMPER

r LUCHTFILTER

t BRANDSTOFTANK

y DOP BRANDSTOFTANK (VULOPENING)

u GASHENDEL

i TREKSTARTER

o STARTHENDEL

!0 CHOKEHENDEL

2. ONDERDELEN

(Zie Afb. 11111)

!1 BRANDSTOFKRAAN

!2 BRANDSTOF BEZINKKOM

!3 CARBURATEUR

!4 AANDRIJFAS

!5 OLIEPEILSTOK (OLIE-VULOPENING)

!6 OLIE-AFTAPPLUG

!7 MOTOR-SERIENUMMER (INGESTANST)

!8 MOTORNAAM-LABEL (SPEC. No.)

!9 STOPSCHAKELAAR

@0 OLIE-SENSOR

OPMERKING Raadpleegt u alstublieft de afbeeldingen binnenin de voor- of

achterflap waar in de tekst verwezen wordt naar Afb. 11111 t/m 88888.

Olie bijvullen

Motorolie

Aan (lopen) Motor starten 
(elektrische start)

Motor stop

Snel 

Langzaam

Brandstof afgesloten

Brandstofsysteem 
mankement / storing

Brandstof (Benzine)

Choke

Accu

Uit (stoppen) 

Plus; 
positieve polariteit

Min; 
negatieve polariteit

SY2241nl

Blijf uit de buurt van hete 
oppervlakken.

Stop de motor voor u gaat tanken.

Controleer leidingen en 
aansluitingen op lekkage.

Doe de brandstofkraan dicht 
wanneer de motor niet gebruikt 
wordt.

HEET, raak hete plekken niet aan.

Lees de handleiding.

Uitlaatgassen zijn giftig.
Niet gebruiken in een slecht 
geventileerde of afgesloten ruimte.

Vuur, onafgeschermde vlammen 
en roken strikt verboden.
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Voor modellen met een elektrische startmotor moeten de juiste

elektrische aansluitingen worden gemaakt voor de motor op de

normale manier gebruikt kan worden.

1. ACCU

■ Gebruik een accu van 12 V - 24 AH of hoger vermogen.

4. MODELLEN MET EEN
ELEKTRISCHE STARTMOTOR

2. ACCUKABEL

Kabellengte
Kabeldoor-

snee

Draaddikte

AWG

(BS)

BWG

SAE JIS

Minder dan 1,5m 7,3 mm 1 6 AV15

1,5 m t/m 2,5 m 8,4 mm 0 4 AV20

2,5 m t/m 4 m 10,8 mm 3/0 2 AV30

■ Gebruik een voor dergelijk gebruik geschikte kabel en

aarddraad om de accu aan te sluiten.

■ Als AARDDRAAD dient u een gevlochten kabel met een

doorsnede van tenminste 20 vierkante mm te gebruiken.

3. CONTROLES VOOR HET STARTEN

1. CONTROLEER DE MOTOROLIE (Zie Afb. 22222)

Voor u de motorolie controleert of bijvult, moet u controleren of de motor

op een stevige, horizontale ondergrond staat en volledig gestopt is.

■ Schroef de oliepeilstok niet in de olie-vulopening om het oliepeil

te controleren. Als het oliepeil te laag is, dient u bij te vullen tot

het maximum niveau met de onderstaande aanbevolen olie.

■ Gebruik 4-takt zelfreinigende motorolie voor automobielen van

API klasse SE of hoger.

■ Kies de viscositeit  van de ol ie aan de hand van de

omgevingstemperatuur wanneer de motor in gebruik is, zoals

aangegeven in de tabel (Zie Afb.2-q)

■ Stop de motor en open de dop.

■ Gebruik uitsluitend ongelode autobenzine.

LA406 LA406

KABEL AARDE DRAAD

25mm

6,5φ 

 7φ 

6,5φ 

 

■ Laad de accu alleen op een goed geventileerde plek op.

■ Accu's kunnen waterstofgas genereren, wat hoog-
explosief kan zijn. U mag in geen geval roken of
vlammen of vonken in de buurt van een accu laten
komen, vooral niet wanneer de accu opgeladen wordt.

■ U moet de polariteit van de accu zorgvuldig in acht
nemen. Sluit eerst de positieve (+) pool aan bij het
monteren van de accu en maak eerst de negatieve (-)
pool los wanneer u deze demonteert.

■ De elektrolyt van de accu bevat zwavelzuur.
Bescherm uw ogen, huid en kleding. Indien u toch
ermee in aanraking komt, dient u te spoelen met
overvloedig water en onmiddellijk medische hulp in te
roepen, in het bijzonder als het uw ogen betreft.

WAARSCHUWING

OPMERKING

De motor heeft de fabriek verlaten zonder olie.

Voor u de motor start moet u er olie in doen. Doe niet teveel olie

in de motor.

2. CONTROLEER DE BRANDSTOF (Zie Afb. 33333)

Uitleg bij Afb.22222-----wwwww

q Oliepeilstok

w Maximum niveau

e Minimum niveau

■ Voor een motor met een luchtfilter met oliebad, dient u tot aan

het aangegeven niveau motorolie in het oliebad (oliepan) te doen.

(Zie Afb.2-e-q)

EX13/17/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6

EX27/30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

EX35/40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2

Oliecapaciteit (Maximum niveau) : (L)

EX13/17/21 . . . . . . . . . . Ongeveer 55 mL

Inhoud oliebad (oliepan) :

■ Doe de benzinekraan dicht voor u de brandstoftank vult.

■ Vul niet tot over de bovenkant van het brandstoffilter (aangeduid

met w), anders kan de brandstof later overlopen wanneer deze

opwarmt en uitzet.

EX13 . . . . . . . 2,7
EX21 . . . . . . . 3,6
EX35 . . . . . . . 7,0

EX17 . . . . . . . 3,6
EX27 . . . . . . . 6,1
EX40 . . . . . . . 7,0

Capaciteit brandstoftank : (L)

Wanneer u gaat tanken mag er niet gerookt worden en mag

u zich niet in de buurt van open vuur of andere mogelijke

bronnen van brandgevaar bevinden. Doet u dit niet, dan kan

er brand ontstaan.

WAARSCHUWING

■ Gebruik altijd het brandstoffilter wanneer u gaat tanken.

■ Draai na het tanken de tankdop vast (met de klok mee) tot deze

niet verder kan; net voor dit punt zal de weerstand minder

worden.

Hierdoor zal er een dampwerende afdichting ontstaan tussen

de tank en de tankdop.

■ Veeg eventueel gemorste brandstof weg voor u de motor start.
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5. BEDRADINGSCHEMA
(MODELLEN MET EEN TREKSTARTER)

(1) Sluit de positieve (+) aansluiting van de magneetschakelaar

met de accukabel aan op de positieve (+) pool van de accu.

BEDRADINGSCHEMA
(MODELLEN MET EEN ELEKTRISCHE STARTMOTOR)

Optionele apparatuur aangegeven met stippellijn.

ACCU

NAAR DE SLEUTELSCHAKELAAR

(AANSLUITING "ST")

MAGNETISCHE SCHAKELAAR

KABEL

MASSA KABEL

4. BEDRADING

OPMERKING

Zet alle bouten en moeren van de aansluitingen goed vast zodat
ze niet los kunnen trillen.

Bougie
Zwart

S
to

p
s
c
h

a
k
e

la
a

r

Ontstekingsspoel

Vliegwiel

Naar LED 
lampje

Olie sensor

Olie-sensor 
stuureenheid

EX27

Naar de accu

LA108

LA408

Bougie
Zwart

+M
-M

ST
B

AC

LA106
LA406

LA306

Olie sensor

Accu

Magneet Ontstekingsspoel

Laadspoel Diode 
gelijkrichter

Sleutel-
schakelaar

Elektrische 
starter

Magnetische 
schakelaar

Naar de sleutelschakelaar (B)
Naar de 
diode gelijkrichter

Naar de 
sleutelschakelaar 

    (ST)

Elektrische 
starter

Olie-sensor 
stuureenheid

Naar LED lampje

(2) Aard de negatieve (-) pool van de accu op het chassis van de

motor of de machine met de aardkabel.

(3) Wanneer u op de machine de contactschakelaar wilt installeren,

dient u deze met het afvoergaatje naar beneden te monteren.

Let zeer goed op de polariteit van de accuaansluitingen. De

accukabel mag in geen geval in contact komen met de negatieve

(-) aansluiting.

Wanneer de accukabel in contact komt met de negatieve (-)

accuaansluiting, zullen in een oogwenk de diode en

gelijkrichterchips doorbranden of beschadigd raken.

LET OP

Wanneer u de snaarpoelie en/of koppeling installeert op een krukas

met spiebaan (aftakas), dient u dit op de juiste manier uit te voeren.

De volgende afbeelding biedt u een overzicht van de correcte

installatie van de betrokken onderdelen.

5. INSTALLATIE SNAARPOELIE OP
KRUKAS MET SPIEBAAN

Poelie

Bout

Tussenring

Aftakas

Spie

3. KABEL VOOR CONTACTSCHAKELAAR

Kabellengte
Kabeldoor-

snee

Draaddikte

AWG

(BS)
BWG JIS

Minder dan 1,5 m 1,5 mm 14 16 AV1,25

1,5 m t/m 3 m 1,9 mm 12 14 AV2

3 m t/m 5 m 2,4 mm 10 13 AV3

Als u een contactschakelaar gebruikt vanaf een andere locatie,

dient u draden met een geschikte doorsnede te gebruiken om deze

schakelaar en de magneetschakelaar van de motor aan te sluiten.
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■ Metrische krukas met spiebaan

Tussenring; Gebruik een tussenring (materiaal: SS41P) met de

hieronder gegeven dikte;

EX13/17/21 EX27

020-00801-40, 
Tussenring

020-00800-20, 
Tussenring

4,5 
28 
8,5

SS41P

4,5 
35
8,5

SS41P

EX35/40

020-01002-20, 
Tussenring

6,0
40

10,5
SS41P

4,5 of meer 6,0 of meer
Dikte 
tussenring

ROBIN origineel 
onderdeel

mm

Dikte;  mm 
Buitendiameter;  mm 
Binnendiameter;  mm
Materiaal; 

Bout; Selecteer de juiste bout en draai deze vast met de

hieronder opgegeven aandraaikracht (koppel);

EX13/17/21 EX27

16 tot 22 18 tot 27

“8T” of hoger

20 - 22
(204 - 224)

Effectieve 
draadlengte

Sterkte

011-00802-50, 
Flensbout 

EX35/40

18 tot 27

40 - 50
(408 - 510)

011-01003-00,
Flensbout 

25 30(Schroeflengte; mm)

ROBIN originele 
onderdelen

Aandraaikracht 
(koppel)

mm

N•m(kgf•cm)

Locatie spiebaan

Wanneer u de snaarpoelie met de verlengde naaf gebruikt, zoals

op de afbeelding, dan moet het tussenstuk zo geplaatst worden

dat de spie in de spiebaan van de krukas blijft aangrijpen.

Tussenstuk

Juist

Spie

De spie moet zich in dit gedeelte bevinden.

Onjuist

Spie

Installatie snaarpoelie

Installeer de snaarpoelie met zo min mogelijk overhang over de

krukas.

Correct

Poelie

Incorrect

Krukas (aftakas)

Poelie

Krukas (aftakas)

Grote overhang

De poelie op de schouder van de aftakas passen

Om ervoor te zorgen dat de poelie netjes past op de schouder van

de aftakas, dient u mogelijk de betreffende rand van de poelie

passend af te ronden.
De poelie kan met een te scherpe, niet goed passende rand op de

schouder van de aftakas worden gezet. In deze incorrecte situatie

zal de bout losraken en kan uiteindelijk de aftakas beschadigd raken.

Afgeronde, goed 
passende rand

Scherpe rand raakt 
maar gedeeltelijk

Juist

Onjuist

Poelie

Krukas (aftakas)

Poelie

Krukas (aftakas)
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1. STARTEN

(1) Open de benzinekraan. (Zie Afb.4-q)

(2) Zet de STOP SCHAKELAAR op “ I ” (aan). (Zie Afb.4-w)

(3) Zet de gashendel ongeveer 1/3 open. (Behalve EX30)

(Zie Afb.4-e)

(4) Zet de chokehendel dicht. (Zie Afb.4-r)

■ Als de motor koud is, of de omgevingstemperatuur laag is,

dient u de chokehendel helemaal dicht te zetten.

■ Als de motor warm is, of de omgevingstemperatuur hoog is, dient

u de chokehendel half open te zetten of helemaal open te houden.

(5) Trek rustig aan de trekstarter tot u weerstand voelt. Dit is het

compressiepunt. Laat de trekstarter terugkeren in de

uitgangspositie en trek vervolgens flink. Trek het koord niet

helemaal uit. Als de motor loopt, dient u de hendel van de

trekstarter vast te houden terwijl u de trekstarter naar de

uitgangspositie laat terugkeren. (Zie Afb. 4-t)

6. BEDIENING VAN UW MOTOR

(Zie Afb. 44444)

2. DE MOTOR LOOPT

(1) Als de motor gestart is, kunt u de gashendel laag (L) zetten en

zo de motor een paar minuten laten opwarmen. (Zie Afb.5-q)

(2) Zet de gashendel geleidelijk aan hoger (naar H toe) tot u het

gewenste toerental heeft bereikt. (Zie Afb.5-w)

■ Wanneer een hoog toerental niet vereist is, kunt u de motor

met de gashendel langzaam (stationair) laten draaien en zo

brandstof besparen en de levensduur van de motor verlengen.

3. DE MOTOR STOPPEN
(1) Zet de gashendel op de laagste stand en laat de motor 1 of 2

minuten met een laag toerental lopen voor u de motor stop zet.

(Zie Afb. 6-q)

(2) Draai de STOP SCHAKELAAR tegen de klok in naar “○○○○○ ” (uit).

(Zie Afb.6-w)

(3) Doe de benzinekraan dicht. (Zie Afb.6-e)

(4) Trek rustig aan de trekstarter en laat de hendel terugkeren naar de

uitgangspositie wanneer u weerstand voelt. Dit is nodig om te

voorkomen dat vocht van buiten kan binnendringen in de

verbrandingskamer. (Zie Afb.6-r)

※※※※※     STOPPEN VAN DE MOTOR MET DE BENZINEKRAAN

Doe de benzinekraan dicht en wacht tot de motor stopt. Zorgervoor

dat er geen brandstof langere tijd achterblijft in de carburateur, want

hierdoor kunnen de openingen in de carburateur verstopt komen te

zitten, hetgeen zal leiden tot storingen.

(6) Nadat u de motor gestart heeft, kunt u de choke geleidelijk aan

open zetten met de chokehendel tot deze weer helemaal open

staat. Zet de choke niet direct helemaal open als de motor koud

of de omgevingstemperatuur laag is, want hierdoor kan de

motor afslaan. (Zie Afb.4-y)

VOOR MODELLEN MET EEN ELEKTRISCHE STARTMOTOR.

steek de sleutel in het contact en zet dit op de “ I ” (aan) stand.

Draai naar rechts (START stand) om de motor te starten.

(Zie Afb.4-t)

■ Laat de elektrische startmotor nooit langer dan 5 seconden

achter elkaar draaien, zelfs als de motor binnen die tijd niet

aanslaat.

■ Als de motor niet start, dient u de sleutel terug te draaien

naar de “ I ” (AAN) stand en dient u ongeveer 10 seconden

te wachten voor u het opnieuw probeert.

■ Draai in geen geval de sleutel naar de START stand terwijl

de motor loopt.
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Onderhoud

Elke

8 uur

(dagelijks)

Elke

50 uur

(wekelijks)

Elke

200 uur

(maandelijks)

Elke

300

uur

Elke

500

uur

Elke

1000 uur

REINIG DE MOTOR EN CONTROLEER
DE BOUTEN EN MOEREN

● (dagelijks)

CONTROLEER DE MOTOROLIE EN

VUL BIJ

VERVERS DE MOTOROLIE (eerste 20 uur) ●

REINIG DE BOUGIE ●

REINIG HET LUCHTFILTER ●

VERVANG HET LUCHTFILTER-

ELEMENT
●

REINIG HET BRANDSTOF BEZINKKOM ●

REINIG DE BOUGIE EN DE
ELEKTRODES EN STEL DEZE AF

●

CONTROLEER DE KLEPSPELING EN
STEL DEZE AF

●

VERWIJDER KOOLAANSLAG VAN DE
CILINDERKO

●

REINIG DE CARBURATEUR EN STEL

DEZE AF
●

REVISEER DE MOTOR INDIEN NODIG ●

(2) Contoleer de elektrodenafstand. Deze behoort 0,6 tot 0,7 mm

(0,02 - 0,03 inch) te bedragen. Stel de elektrodenafstand indien

nodig bij door de zij-elektrode te verbuigen.

7. ONDERHOUD

(Zie Afb. 77777)

1. DAGELIJKSE INSPECTIE (Zie Afb. 77777-qqqqq)
Voor u de motor opstart, dient u de volgende punten te controleren.

q Losse of kapotte bouten of moeren.

w Reinigen element luchtfilter.

e Hoeveelheid en kwaliteit motorolie

r lekkage van benzine en motorolie

t Hoeveelheid benzine

y Veiligheid omgeving

u Abnormale trillingen, geluiden

2. PERIODIEKE INSPECTIE

Periodiek onderhoud is van vitaal belang voor de veilige en doelmatige

werking van uw motor.

Volg de onderstaande tabel voor de tijdstippen voor periodiek

onderhoud. Als de motor wordt gebruikt onder zeer stoffige

omstandigheden of onder zware belasting, dan moeten de

onderhoudsperiodes worden verkort, één en ander afhankelijk van

de vervuiling van de olie, dichtslibben van filterelementen, slijtage

enzovoort.

3. INSPECTEREN VAN DE BOUGIE (Zie Afb.77777-wwwww)
(1) Verwijder koolaanslag van de elektroden van de bougie met

een bougiereiniger of een staalborstel.

(2) Doe de aftapplug weer terug voor u de nieuwe olie in de

motor doet.

● (Dagelijks bijvullen tot maximum)

(Elke 100 uur)

Wees voorzichtig met hete olie om letsel te voorkomen.

LET OP

(Elke 100 uur)

4. VERVERSEN MOTOROLIE (Zie Afb. 77777-eeeee,rrrrr)

Eerste keer olie verversen : Na 20 bedrijfsuren

Vervolgens : Elke 100 bedrijfsuren

(1) Voor u de olie gaat verversen moet u de motor stoppen en de

aftapplug losdraaien. Tap de oude olie af terwijl de motor nog

warm is. Warme olie zal sneller en vollediger kunnen worden

afgetapt.

Aanbevolen bougie : BR-6HS (NGK)

EX13/17/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6

EX27/30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

EX35/40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2

Oliecapaciteit (Maximum niveau) : (L)

(3) Zie bladzijde 5 voor de aanbevolen olie.

■ Gebruik altijd schone olie van de beste kwaliteit. Vervuilde olie,

olie van slechte kwaliteit of gebrek aan olie kunnen de motor

schade toebrengen en de levensduur van de motor bekorten.
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A. Type met urethaan schuimelement (Zie Afb. 7-y)

Verwijder het element en was dit in schone kerosine of

dieselolie. Laat er vervolgens een mengsel van 3 delen kerosine

of dieselolie en 1 deel motorolie intrekken. Knijp het element

uit om dit mengsel te verwijderen en doe het terug in het

luchtfilter. (Zie Afb. 7-y-q)

B. Type met dubbel element (urethaan schuim en papieren

elementen) (Zie Afb.7-u)

■ Schoonmaken van het urethaanschuim (Zie Afb.7-u-q)

Was en reinig het urethaanschuim met een wasmiddel.

Laat het vervolgens goed drogen.

Reinig het urethaanschuim elke 50 bedrijfsuren.

■ Schoonmaken van het papieren element (Zie Afb.7-u-w)

Reinig dit door er voorzichtig tegen te kloppen om grover vuil

te verwijderen en door te blazen. Gebruik in geen geval olie.

Maak het papieren element elke 50 bedrijfsuren schoon en

vervang de elementenset elke 200 bedrijfsuren.

C. Type met dubbel element (urethaan schuim en textielen

elementen) (Zie Afb.7-u)

■ Haal het urethaanschuim van het textielen element af en maak

het op dezelfde manier schoon als beschreven onder A.

(Zie Afb.7-u-q)

■ Was het element in kerosine en laat dit vervolgens goed

uitlekken. Laat er vervolgens een mengsel van 3 delen kerosine

en 1 deel motorolie intrekken, wring het element uit om het

mengsel eruit te verwijderen en zet het weer terug.

(Zie Afb.7-u-e)

D. Voor generatoren (Zie Afb.7-i)

■ EX17/21 (Zie Afb. 77777-iiiii-q,w)

Maak beide elementen op dezelfde manier schoon als

beschreven onder A Type met urethaan schuimelement.

Verwijder het frame voor u de elementen gaat schoonmaken.

5. REINIGEN BRANDSTOF BEZINKKOM
(Zie Afb. 77777-ttttt)

7. VERVANGEN BRANDSTOFLEIDING
(Zie Afb. 77777-!1!1!1!1!1)

Als het peil van de accuvloeistof onder de minimum niveaulijn is gedaald,

dient u bij te vullen met gedestilleerd water tot aan het maximum niveau.

WAARSCHUWING Open vuur verboden

WAARSCHUWING Open vuur verboden

WAARSCHUWING Open vuur verboden

(1) Inspecteer de bezinkkom voor de brandstofvoorziening op water

en vuil. (Zie Afb.7-t-q)

(2) Om water en vuil te kunnen verwijderen, dient u de

brandstofkraan dicht te doen en de bezinkkom te verwijderen.

(3) Nadat u water en vuil verwijderd heeft, dient u de bezinkkom te

wassen met kerosine of benzine. Zet weer goed vast om lekkage

te voorkomen.

6. REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER
(Zie Afb.77777-yyyyy t/m !0!0!0!0!0)

Een vuil luchtfilter kan startproblemen, verlies van vermogen en

motorstoringen veroorzaken en de levensduur van de motor dramatisch

bekorten. Houd daarom het luchtfilter te allen tijde schoon.

■ EX27 (Zie Afb. 77777-iiiii-e,r)

Verwijder beide elementen en maak ze op dezelfde manier

schoon als beschreven onder B Type met dubbel element

(urethaan schuim en papieren elementen).

E. Type met voorfilter (Zie Afb. 7-o)

Maak de elementen schoon (Afb. 7-o-q en w) op dezelfde

manier als beschreven onder B. Type met dubbel element

(urethaan schuim en papieren elementen). Was de stofvanger

van het voorfilter (Afb. 7-o-e) in water of kerosine en laat

deze goed drogen voor u hem weer terugzet.

F. Type met oliebad (Zie Afb. 7-!0)

Maak het urethaanschuim schoon (Afb. 7-!0-q) op dezelfde

manier zoals beschreven onder A. Type met urethaan

schuimelement. Tap de afgewerkte olie af uit de oliepan (Afb.

7-!0-w) en was deze uit met kerosine. Doe er vervolgens

schone motorolie in tot het aangegeven niveau.

Vervang de brandstofleiding om de 2 jaar. Als u merkt dat er brandstof

lekt uit de brandstofleiding, dient u deze onmiddellijk te vervangen.

8. CONTROLEREN VAN BOUTEN,

MOEREN EN SCHROEVEN
■ Zet losse bouten en moeren weer vast.

■ Controleer op brandstof- of olielekkage.

■ Vervang beschadigde onderdelen door nieuwe.

9. CONTROLEREN VAN DE ACCU

OPMERKING
Reinig en vervang de elementen van het luchtfilter vaker bij gebruik

in een zeer stoffige omgeving. Vervang een element wanneer het

stof of vuil er niet meer uit verwijderd kan worden en/of wanneer
het element vervormd of versleten is.

EX13/17/21 . . . . . . . . . . Ongeveer 55 mL

Inhoud oliebad (oliepan) :

Wees zeer voorzichtig wanneer u een brandstofleiding

vervangt; benzine is zeer licht ontvlambaar.

WAARSCHUWING

OPMERKING
In plaats van met kerosine of dieselolie kunt u het urethaan

schuimelement ook wassen in een oplossing van een mild

wasmiddel en warm water (een sopje).
Spoel het element vervolgens grondig uit met schoon water.

Laat het element heel goed drogen. Drenk het element in schone

motorolie en knijp het teveel aan olie eruit.
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1. AFTAPPEN VAN BRANDSTOF (Zie Afb.88888-qqqqq)

8. VOORBEREIDINGEN VOOR OPSLAG

1. DE FUNCTIE VAN DE OLIE-SENSOR

De motor zal automatisch afslaan wanneer het oliepeil beneden de

eviligheidslimiet daalt. De motor zal niet gestart kunnen worden

voordat het oliepeil boven de voorgeschreven limiet is gebracht.

(Zie Afb.2-w)

2. OPNIEUW STARTEN

(1) Vul het carter met olie tot het juiste niveau.

(2) Raadpleeg het hoofdstuk “6. BEDIENING VAN UW MOTOR”

op bladzijde 8 voor het opnieuw starten en verder bedienen

van de motor.

■ Controleer de draad die van de motor komt. Deze moet correct

zijn aangesloten op de draad van de olie-sensor.

■ Raadpleeg bladzijde 5 voor de aanbevolen olie wanneer u de

motorolie moet kiezen.

10. EENVOUDIGE PROBLEMEN
OPLOSSEN

WAARSCHUWING Open vuur verboden

Als u de motor langer dan 1 maand niet zult gebruiken, dient u de

brandstof af te tappen om te voorkomen dat het brandstofsysteem

en de carburateur verstopt raken.

■ Verwijder de bezinkkom, plaats de opening boven een

opvangtank en zet de brandstofkraan open zodat de brandstof

uit de tank loopt.

■ Verwijder de aftapschroef van de vlotterkamer van de

carburateur en tap de brandstof af.

2. MOTOROLIE
■ Ververs de motorolie.

■ Verwijder de bougie, doe ongeveer 5 cc motorolie in de cilinder,

trek rustig 2 of 3 keer aan de trekstarter en doe dan de bougie

weer op zijn plaats.

3. REINIGEN EN OPSLAAN
■ Trek rustig aan de trekstarter tot u weerstand voelt en laat de

motor in deze positie staan.

■ Reinig de motor zorgvuldig met een doek met wat olie, doe de

kap op zijn plaats en bewaar de motor binnen in een goed

geventileerde ruimte met een lage vochtigheid.

4. OPLADEN VAN DE ACCU

ALS DE MOTOR NIET WIL STARTEN :

Controleer het volgende voor u uw motor naar uw Robin dealer

brengt. Als u nog steeds problemen ondervindt nadat u de volgende

controles heeft uitgevoerd, dient u de motor naar uw dichtst bijzijnde

Robin dealer te brengen.

1. Geeft de bougie een krachtige vonk?

(1) Staat de STOP schakelaar op “ I ” (aan)?

(2) Verwijder en inspecteer de bougie.

Als de elektroden vervuild zijn, dient u deze schoon te maken

of de bougie te vervangen.

(3) Haal de bougie uit de cilinderkop en stop hem weer in de

boegiedop. Trek aan de trekstarter twerijl u de bougie aardt

tegen de motor. Probeer ook een nieuwe bougie om te zien of

de vonk te zwak is of afwezig.

Er is iets mis met het ontstekingssysteem wanneer ook een

nieuwe bougie geen vonk geeft.

■ Veeg eerst eventueel gemorste brandstof op voor u de

bougie gaat testen. Houd de bougie zo ver mogelijk

van het bougiegat vandaan.

■ Houd de bougie niet in uw hand wanneer u aan de

trekstarter trekt.

WAARSCHUWING

2. Is er voldoende compressie?

Trek rustig aan de trekstarter en controleer of u weerstand voelt.

Als u nauwelijks kracht hoeft te zetten om de trekstarter door de

weerstand te trekken, dient u allereerst te controlerenof de bougie

goed vast zit. Zet de bougie vast als deze los zat.

3. Is de bougie nat van de benzine?

(1) Staat de benzinekraan wel open?

(2) Sluit de choke (met de chokehendel) en trek vijf of zes keer

aan de trekstarter. Verwijder de bougie en controleer of de

elektroden nat zijn. Als de elektroden nat zijn, krijgt de

verbrandingskamer wel brandstof toegevoerd.

(3) Als de elektroden droog zijn, dient u na te gaan waar de

brandstoftoevoer stokt. (Controleer de brandstofinlaat van de

carburateur.)

(4) Als de motor toch niet wil starten alhoewel de brandstoftoevoer

in orde is, kunt het opnieuw proberen met verse brandstof.

4. Is de accu wel goed opgeladen?

Als de accu voor de startmotor leeg is, zal de motor niet starten.

OPMERKING

Een motor met een olie-sensor zal automatisch afslaan wanneer

het oliepeil beneden de vastgestelde limiet daalt.

Als het oliepeil niet boven de vastgestelde limiet gebracht wordt,

zal de motor direct weer stilvallen als deze opnieuw gestart wordt.

■ Ook wanneer deze niet is aangesloten zal de accu langzaam

leeglopen, daarom moet de accu één keer per maand worden

opgeladen.

WAARSCHUWING Open vuur verboden

9. OLIE-SENSOR INSTRUCTIES
(OPTIE)
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11. TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL

mL (cc)

kW/tpm 

(pk/tpm)

kW/tpm 

(pk/tpm)

Liter

Liter

kg

EX27DEX21DEX17DEX13D

Luchtgekoelde, 4-takt benzinemotor met een enkele cilinder en bovenliggende nokkenas

126 169 211 265

5,1/3600

(7,0/3600)

2,2/3600

(3,0/3600)

2,9/3600

(4,0/3600)

3,7/3600

(5,0/3600)

6,6/4000

(9,0/4000)

3,2/4000

(4,3/4000)

4,2/4000

(5,7/4000)

5,1/4000

(7,0/4000)

Tegen de klok in, gezien vanaf de zijde van de aandrijfas

Zelfreinigende auto-motorolie (Klasse API/SE of hoger, SAE/10W-30 enz.)

0,6 1,0

Autobenzine (loodvrij)

2,7 3,6 6,1

NGK BR-6HS

Trekstarter Trekstarter / Elektrische starter

14

297 x 341 x 318

15

304 x 354 x 335

16

311 x 366 x 335

21

355 x 420 x 410

Type

Verplaatsing

Continu vermogen

Maximum vermogen

Draairichting

Smering

Oliecapaciteit

Afmetingen (l x b x h) mm

Droog gewicht

Startsysteem

Bougie

Capaciteit 
brandstoftank

Brandstof

MODEL

mL (cc)

kW/tpm 

(pk/tpm)

kW/tpm 

(pk/tpm)

Liter

Liter

Type

Verplaatsing

Continu vermogen

Maximum vermogen

Draairichting

Smering

Oliecapaciteit

Capaciteit 
brandstoftank

Brandstof

Afmetingen (l x b x h) mm

Droog gewicht

Startsysteem

Bougie

kg

Trekstarter / Elektrische starter

8,8/3600

(12,0/3600)

7,0/3600

(9,5/3600)

EX40D

389 x 450 x 443

33

NGK BR-6HS

7,0

Autobenzine (loodvrij)

1,0 1,2

Zelfreinigende auto-motorolie (Klasse API/SE of hoger, SAE/10W-30 enz.)

Tegen de klok in, gezien vanaf de zijde van de aandrijfas

7,4/3600

(10,0/3600)

10,3/3600

(14,0/3600)

8,8/3600

(12,0/3600)

NettoNetto BrutoBruto

6,3/3600

(8,5/3600)

404

Luchtgekoelde, 4-takt benzinemotor met een enkele cilinder en bovenliggende nokkenas

EX35D

415 x 424 x 319

21

-

6,6/4000

(9,0/4000)

5,5/3600

(7,5/3600)

287

EX30D

• Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

• Koude en vochtige weersomstandigheden kunnen soms problemen geven met motoren. 
De prestaties van uw motor in koud weer kunnen worden verbeterd met de los verkrijgbare "Cold Weather Kit". 
Vraag hiernaar bij uw ROBIN dealer of verkooppunt.

• De volgende los verkrijgbare onderdelen zijn eveneens verkrijgbaar bij uw ROBIN verkooppunt en/of dealer;
1. Luchtfilter; Oliebadtype, Voorfiltertype enz.
2. Stroomgenerator voor verlichting: 12 V – 15 W/40 W/200 W
3. Brandstoftank met brandstofmeter
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A.2 Dieselmotor Hatz 1B30 (optioneel)
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Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken

Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door de producent van de 
machine is ingebouwd en getest, bestemd. ieder ander gebruik kan schade aan o.a. de machine of
motor veroorzaken. Voor de hieruit onstaane gevaren en risico’s kan HATZ geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Deze aansprakelijkheid ligt bij de gebruiker of bediener.
Bij een verantwoord gebruik van de motor hoort ook het uitvoeren van het periodiek onderhoud en re-
paraties op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Het nalaten of niet volledig uitvoeren 
hiervan leidt tot motorschade.
Lees, vóór de eerste start, deze handleiding door. Daarmee voorkomt U onnodige ongevallen. Boven-
dien zal het doorlezen van de handleiding U helpen de motor op de juiste manier te bedienen, te
onderhouden en daardoor langdurig inzetbaar te houden.
Geef deze handleiding aan iedere gebruiker of bediener ter inzage en aan de volgende eigenaar van de
motor als deze, of de machine verkocht wordt.

Om U met raad en daad ter zijde te staan, heeft HATZ een wereldwijde HATZ service organisatie op-
gebouwd. De dichtstbijzijnde HATZ vestiging vindt U in het bijgaande service-adressen boekje.

Gebruik alleen originele HATZ onderdelen. Alleen deze onderdelen voldoen aan de fabrieksspecificaties
en kwaliteit. De bestelnummers kunt U vinden in het bijgaande onderdelenboekje. Let daarbij op de
onderdelen- en pakkingsets van tabel M00. 

Veranderingen voorbehouden.

Motorenfabriek HATZ GmbH & Co K.G.
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Inhoud

Dit symbool staat voor belangrijke punten betreffende de veiligheid.
Neem hier goede nota van om mens, machine en omgeving niet in gevaar te brengen.
Uiteraard gelden ook de wetten betreffende veiligheid en omgeving van de overheid.



1. Tips voor het veilig bedienen van de motor

HATZ dieselmotoren zijn economisch, robuust, hebben een lange levensduur en zijn universeel inzet-
baar. De fabrikant van het produkt waarvan de motor een deel geworden is, zal eventuele voorschrif-
ten ter beveiliging van zijn produkt naleven. De motor is een deel van zijn produkt. Desondanks ter
aanvulling enige aanwijzingen tot een nog betere beveiliging.
Al naar gelang de toepassingen en de inbouw van de motor kan het voor de fabrikant en de bediener
nodig zijn om beveiligingen aan te bouwen om ongelukken bij ondeskundig gebruik te voorkomen.
B.V.:

– Onderdelen van het uitlaatsysteem almede de buitenkant van de motor worden tijdens het gebruik
vanzelfsprekend heet, en mogen tijdens het gebruik en het afkoelen na het gebruik niet aangeraakt
worden.

– Verkeerde bedrading resp. verkeerde bediening van de elektrische inrichting kan vonken veroorza-
ken en moet worden vermeden.

– Draaiende delen moeten na inbouw van de motor in installaties tegen aanraking beschermd worden.

– Vóór de in bedrijfstelling van de motor dienen de aanwijzigingen in de handleiding voor het starten
opgevolgd te worden, in het bijzonder het starten met de repeteerstarter.

– Mechanische startinrichtingen horen niet door kinderen of niet voldoende krachtige personen be-
diend te worden.

– Vóór de start controleren, of alle beveiligingen aangebracht zijn.

– De motor mag alleen door personen bediend, onderhouden en gerepareerd worden, die daartoe ge-
schoold zijn.

– Contactsleutels tegen onbevoegd gebruik beschermen.

– Laat de motor nooit in een afgesloten, of slecht geventileerde ruimte lopen. 
Uitlaatgas niet inademen! Kans op vergiftiging!

– Brandstoffen en Smeermiddelen kunnen giftige bestanddelen bevatten. Zie hiervoor de voorschriften
van de producent hiervan.

3



Tips voor het veilig bedienen van de motor

– Onderhoud-, schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden alleen bij afgezette motor uitvoeren.

– Tanken alleen bij afgezette motor. 
Bij open vuur of vonken of tijdens het roken nooit tanken, of brandstof overgieten of morsen.

– Lichtontvlambare stoffen uit de buurt van de motor houden omdat de uitlaat tijdens het lopen van
de motor erg warm wordt.

– Bij werkzaamheden aan een draaiende motor alléén goed passende werkkleding dragen.
Draag geen halskettingen, armbanden of anderszins wat tegen bewegende (motor)onderdelen aan
zou kunnen komen, of zich hier omheen wikkelen.

– Let op de op de motor aangebrachte instructie- en waarschuwingsstickers en zorg dat deze in 
leesbare toestand zijn. Indien de stickers ontbreken of niet meer leesbaar zijn, bestel dan nieuwe 
bij uw Hatz dealer.

Voor iedere ondeskundige wijziging aan de motor en daaruit voortvloeiende schade kunnen wij niet
verantwoordelijk gesteld worden.

Alleen regelmatig onderhoud, overeenkomstig de aanwijzigingen in de handleiding, garandeert een 
betrouwbare inzet van de motor.
In twijfelgevallen, vóór het in bedrijf nemen, contact opnemen met de dichtstbijzijnde HATZ-vestiging.

4



2. Beschrijving

5

1 Typeplaatje
2 Klepdeksel
3 Uitlaatdemper
4 Uitlaatmondstuk (Zeef)
5 Oliedrukschakelaar
6 Startmotor
7 Spanningsregelaar
8 Krachtafname krukas
9 Olieaftapplug

10 Toerenverstelhefboom
11 Bevestiging oliefilter
12 Motorvoeten

13 Contactslot
14 Controlelampjes
15 Aanzuigopening, koel-, en

verbrandingslucht
16 Olievuldop en peilstok
17 Repeteerstarter
18 Stopstift
19 Droog luchtfilter
20 Hijsband (Zie ook afb. 41, Pos. 1)
21 Tankvuldop
22 Motorafdekplaat

2
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3. Algemene beschrijving

3.1. Technische gegevens

1) Deze waarde als indicatie gebruiken. De „max“ Markering op de peilstok is maatgevend, Afb. 7.
2) Afhankelijk van de uitvoering (zie onderhoudsschema Hfdst. 5.1.)
3) Overschrijding van deze waardes leidt tot schade aan de motor.

Aanhaalmomenten

Aanduiding Nm

Olieaftapplug 50

Type 1B20 1B27 1B30 1B40 1B50

Soort Luchtgekoelde viertakt dieselmotor

Verbrandingssysteem Directe inspuiting

Aantal cilinders 1 1 1 1 1

Boring / slag mm 69 / 62 74 / 62 80 / 69 88 / 76 93 / 76

Slagvolume cm3 232 267 347 462 517

Carterinhoud smeerolie 
zonder carterpan
met carterpan

ca. Ltr.
ca. Ltr.

0,9 1)

2,6 1)

0,9 1)

–
1,1 1)

2,8 1)

1,5 1)

3,2 1)

1,5 1)

–

Verschil tussen „min“ en
„max“ markering peilstok
zonder carterpan
met carterpan

ca. Ltr.
ca. Ltr.

0,5 1)

1,6 1)

0,5 1)

–
0,5 1)

1,8 1)

0,8 1)

2,2 1)

0,8 1)

–

Smeerolieverbruik
(na de inlopperiode)

max.
1 % van het ,

brandstofverbruik bij vollast

Smeeroliedruk
bij olietemperatuur 100 °C ca. 2,5 bar bij 3000 omw/min

Draairichting (uitgaande as) links, tegen de klok in

Klepspeling bij 10 - 30 °C
Inlaat / Uitlaat mm 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10

of zelfstellend 2)

Maximale hellinghoek 
continu

Vliegwielzijde diep 25° 3)

Andere richtingen 35° 3)

Massa (incl. tank, luchtfilter,
uitlaatdemper, repeteerstarter en
electrische start) ca. kg 33 34 40 55 56

Accucapaciteit max. Ah 12V / 60 Ah



3.2. Transport

De hijsband „20“ is alleen geschikt
voor transport van de motor met alle

door „HATZ“ leverbare extra componenten. 
Zie hfdst. 2. Het hijsband is niet geschikt voor
het ophijsen van komplete machines.

3.3. Het inbouwen

De „Leidraad voor motorkeuze en inbouw“ bevat
alle noodzakelijke aanwijzingen voor het geval
dat de door U gekozen motor nog nooit in een
dergelijke machine ingebouwd werd.
Deze leidraad is bij Uw dichtstbijzijnde HATZ ver-
tegenwoordiging verkrijgbaar.

2

Bij de toerenverstelling en stopknop
dienen de maximaal toelaatbare krach-

ten en momenten niet overschreden te worden,
dit kan tot schade aan de aanslagen aan de re-
gulateur in de motor leiden.

F < 15 N STOP

76.5°

STOP START

F 30 N

M 2.3 Nm

<

<

3.4. Belasting van de motor

Het gebruik van de motor waarbij gedurende lan-
gere tijd geen belasting wordt afgenomen kan op
het lopen van de motor een negatieve invloed
hebben. Wij bevelen daarom aan om als minima-
le motorbelasting 15 % aan te houden. Na zulk
laagbelast gebruik is het beter de motor voor het
stopzetten nog gedurende een korte tijd behoor-
lijk zwaar te belasten.

3.5. Typeplaatje

3

Het typeplaatje is op de motorafdekplaat aange-
bracht (Afb. 1, pos. 1) hierop zijn de volgende
motorgegevens ingeslagen:
➀ Type
➁ Stuklijstnummer, bij een in specifieke uitvoe-

ring gebouwde motor.
➂ Motornummer (tevens op het motorblok in-

geslagen, afb. 4)
➃ Maximaal ingesteld motortoerental

Zorg als U met vragen heeft of onderdelen wilt
bestellen dat U deze gegevens bij de hand heeft.
(zie ook het onderdelenboekje, blz. 1)

MOTORENFABRIK HATZ KG

D-94099 RUHSTORF

GMBH

CO+
GMBH

CO+

TYP KENNZ.

MOTOR/FABRIK NO. ABE/AUSF.

MIN NH PV CM

MADE IN GERMANY

-1 3

7



4

Motornummer ingeslagen in het cilinderblok.

4. Bediening

4.1. Voorbereiding voor de eerste
start

Alle motoren worden zonder brandstof en
smeerolie geleverd.

4.1.1. Smeerolie

Oliekwaliteit
Geschikt zijn alle merkolieën die tenminste aan
de volgende specificaties voldoen:

ACEA - B2 / E2 of hoogwaardiger
API - CD / CE / CF / CF-4 / CG-4 of 
hoogwaardiger

Indien motorolie van een mindere kwaliteit toe-
gepast wordt dient het olieverversinterval tot
150 bedrijfsuren teruggebracht te worden.

Viscositeit

5

Uitgaande van de omgevingstemperatuur bij het
starten, kiest men een olie uit de aanbevolen
classificatie.
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Bij het vullen van smeerolie resp. bij controle
oliepeil dient de motor horizontaal te staan.

6

– Oliepeilstok losdraaien en smeerolie vullen.
Smeerolieinhoud zie hfdst. 3.1.

7

– Om het oliepeil te controleren de peilstok
schoonmaken en met de hand vastdraaien 
en weer losdraaien. Controleer het oliepeil
en zonodig tot het „max“ niveau bijvullen.

max.

4.1.2. Uitvoering met oliebadluchtfilter

8

9

– Oliereservoir „1“ demonteren en tot het merk-
teken met motorolie vullen (Afb. 8 en 9).

– Filterelement met het lange uiteinde „2“ in het
oliereservoir schuiven (Afb 8).

– Oliereservoir monteren en daarbij opletten dat
afdichtring „3“ goed gelijkmatig aanligt en
klemmen „4“ goed gesloten zijn.

2444 / 5

2440 / 10

9



4.1.3. Brandstof

Alleen bij stilstaande motor brandstof
bijvullen. Bij open vuur of vonken of

tijdens het roken nooit tanken, of brandstof
overgieten of morsen. Alleen schone brandstof
en schone trechter/jerrycan gebruiken. Morsen
van brandstof dient voorkomen te worden.

Dieselolie die aan één van de onderstaande eisen
voldoet, kan toegepast worden.

EN 590 of
BS 2869 A1 / A2 of
ASTM D 975 -1D / 2D

10

– Tankdop openen.

11

2439 / 12

– Vul de tank helemaal vol, voor de eerste start
of bij geheel leeggedraaide tank, met dieselolie
(Afb. 11). 
Het brandstofsysteem ontlucht zich daardoor
automatisch.

Let op !
Als de motor is voorzien van een dubbelfilter
(Hfdst. 5.4.1), wacht enige tijd na het bijvullen
van brandstof (ong. 1-2 minuten) om de
motor zichzelf te laten ontluchten.

12

– Tankdop weer dicht doen.

Bij lage temperaturen tijdig petroleum bij de 
dieselolie mengen.

Laagste omgevings-
temperatuur bij het

starten in °C

Percentage petroleum

zomer- winter-
brandstof brandstof

0 tot –10 20 % –
–10 tot –15 30 % –
–15 tot –20 50 % 20 %
–20 tot –30 – 50 %

2439 / 16

10



4.2. Starten

Laat de motor nooit in een afgesloten,
of siecht geventileerde ruimte lopen.

Vergiftigingsgevaar! Voor het starten controle-
ren dat niemand zich in het gevarengebied van
de motor resp. machine bevindt. controleren of
alle beveiligingen bevestigd zijn.

4.2.1. Startvoorbereiding

Motor, indien mogelijk, van de machine waar
deze is opgebouwd loskoppelen. Schakel de 
machine op onbelast.

– Toerenverstelling eerst in de STOP stand zet-
ten. (Afb.13 en 14.) Zet deze vervolgens in de
startstand.

Toerenverstelling in de standa

13

– Zet de toerenverstelhefboom „1“ in de START
stand, of indien gewenst halverwege in de
START stand. 
Hoe lager het toerental is ingesteld, hoe min-
der startrook ontwikkeld zal worden.

Vertande toerenverstelling

14

– Toerenverstelling in de „Start / Run“ positie
zetten.

– De motor is nu klaar om te starten. 

15

Nooit startsprays toepassen!

050 145 00

11



Let op!
Laat na langdurige stilstand (6 maanden of lan-
ger) of bij de eerste start van de motor deze
eerst gedurende ongeveer 20 seconden met een
laag toerental en zonder belasting lopen. Hier-
door wordt de smeerolie goed rondgepompt en
is de motor voorbereid op belasting en wordt
een slechte smering voorkomen.

4.2.2. Omkeerstart (tot -6°C)

– Bereid de start voor als beschreven in 
hoofdstuk 4.2.1.

Startprocedure

16

– Handgreep van het startkoord langzaam uit-
trekken tot het wat zwaarder gaat en weer-
stand voelbaar wordt.

– Laat het startkoord weer geheel oprollen. 

– Lichte of niet stabiel staande machines met de
voet tegenhouden tijdens het starten.

17

– Neem de handgreep van het startkoord in
beide handen.

18

– Trek met toenemende kracht het startkoord uit,
(niet rukken) tot de motor aanspringt. 

NB!
Als er na meerdere mislukte startpogingen witte
rook uit de uitlaat komt, zet dan de toerenver-
stelhefboom in de STOP positie, en trek het
startkoord 5 maal geheel uit. 
Herhaal hierna de startprocedure als beschreven
in hoofdstuk 4.2.1.

12



4.2.3. Electrische start

– Bereid de start voor als beschreven in 
hoofdstuk 4.2.1.

19

20

– Contactsleutel tot de aanslag in het slot 
steken en naar positie I draaien. (Afb. 19 en
afb. 20).

Afhankelijk van de gekozen uitvoering gaan het
laadstroomcontrolelampje „2“ en het oliedruk-
lampje „3“.
Het temperatuurcontrolelampje „4“ (optioneel)
gaat branden zodra de cilinderkoptemperatuur te
hoog wordt. De motor moet dan direct stop
gezet worden om na te gaan wat de oorzaak
hiervan is en deze te verhelpen, hfdst. 6.

�

�

�

�

�

– Draai de contactsleutel in stand II.

– Zodra motor loopt, sleutel loslaten. 
De contactsleutel moet uit zichzelf in stand I
terugspringen, en daar tijdens het draaien van
de motor blijven staan.

– De lampjes en moeten direkt na het starten 
uitgaan.
Lampje „1“ gaat nu branden en geeft daarmee
aan dat de motor in bedrijf is.

– Voor iedere start de contactsleutel in stand 0
terugdraaien. 
Het contactslot beveiligt de startmotor tegen
starten in lopende motor, waardoor deze be-
schadigen kan.

Voorgloeiinstallatie (optie)

Als een voorgloeiinstallatie gemonteerd is gaat
lampje „5“ branden (afb. 19 en afb. 20).

– Als lampje „5“ uitgaat de motor direct starten.

13



Brandstofafsluitklep, stopmagneet (optie)

21

Zodra de startsleutel op stand I staat, wordt de
afsluitklep „1“ elektrisch ontgrendeld.
De brandstoftoevoer naar de inspuitpomp is vrij-
gegeven, de motor is startklaar.
Bij een draaiende motor wordt door de startsleu-
tel op de stand 0 te zetten de afsluitklep uitge-
schakeld en daardoor de brandstoftoevoer naar
de inspuitpomp geblokkeerd, de motor schakelt
uit, hoofdst. 4.3.
Deze afsluitklep wordt ook in combinatie met de
elektrische uitschakelautomaat gebruikt.

Noodstart
Als de afsluitklep als gevolg van een elektrisch
defect de brandstoftoevoer blokkeert en als de
motor daarom niet start, dan kan een noodstart
uitgevoerd worden.
Ga hiervoor als volgt te werk:

22

– Voor noodstart met de repeteerstarter dient de
bedrijfsmagneet overbrugd te worden. Draai
hefboom „1“ 90 graden tegen de klok in met
een geschikte tang. De verzegelingsdraad
wordt dan verbroken.

– Zodra de noodstarthendel in startstand staat,
kan de motor met een elektrostarter of met de
omkeerstarter, hoofdst. 4.2.2. in gebruik geno-
men worden.
In elk geval moet nog voor de noodstart het
oliepeil gecontroleerd worden, omdat een te
lage oliedruk binnen de kortste tijd de motor
volledig kan vernietigen.

De motor kan tijdens het noodgebruik
enkel met de startsleutel afgezet worden

als voordien de noodstarthendel naar rechts tot
aan de aanslag teruggedraaid wordt.

Onmiddellijk na het noodgebruik de oorzaak van
de storing opsporen en de storing verhelpen,
hoofdst. 6. 
Noodstarthendel door de HATZ-service van een
nieuw loodje laten voorzien.

14



Bij het in de noodstart stand zetten van de stop-
magneet door de gebruiker wordt de gebruiker
ook verantwoordelijk voor eventueel hieraan ver-
bonden risico’s en gevaren. (Motorenfabrik Hatz
kan geen garantieaanspraken accepteren voor
de gevolgen van het op noodstart zetten van
stopmagneet) 
Neem zonodig contact op met de dichtstbijzijnde
Hatz- servicedienst.

Elektrische uitschakelautomaat
(optie)

Uitvoering met storingsgeheugen
Dit model is te herkennen aan het kort oplichten
van de controlelampjes nadat het contactslot in
stand 1 gezet (fig. 19 en 20).

Belangrijk!
Als de Motor na het aanslaan direct weer af slaat
of tijdens het bedrijf zelfstandig af slaat, kan dat
een indicatie zijn dat de beveiliging reageert op
een stoorsignaal vanuit de motorbeveiliging. Dit
is dan aan het oplichten van het desbetreffende
controlelampje te herkennen. (Afb. 20 pos 2-4).
Na het stoppen van de motor blijft dit controle-
lampje nog ca. 12 seconden branden. 
Daarna schakelt de electrische installatie auto-
matisch af. 
Als het contactslot in stand 0 terug gezet 
wordt en daarna direct weer in stand 1 gedraaid
gaat het betreffende controlelampje opnieuw
branden. 
Voor verdere startpogingen eerst onderzoe-
ken wat er aan de hand is aan de hand van 
Hfdst. 6.2. „storingen“.
Het controlelampje gaat bij de volgende start uit.

Uitvoering zonder storingsgeheugen
Dit model is niet specifiek aan uiterlijke kenmer-
ken te herkennen. In geval de motor direct na
het starten weer stopt, duidt dit op een stoorsig-
naal waarop de motorbeveiliging geactiveerd
wordt. Onderzoek waar dit stoorsignaal vandaan
komt voordat nieuwe startpogingen gedaan wor-
den (Hfdst. 6.2).

Ondanks automatische stopinrichting elke 
8 tot 15 draaiuren oliepeil kontroleren, 
Hoofdst. 5.2.1.

15



4.3. Stoppen van de motor

Toerenverstelling standaard uitvoering

23

– Toerenverstelling „1“ tot aanslag STOP terug-
stellen.

Aanwijzing:
Motoren waarbij het laag stationair toerental is
ingesteld kunnen niet met de toerenverstelling
stop gezet worden. Zie hiervoor de Alinea 
„Verdere mogelijkheden de motor te stoppen“.

Vertande toerenverstelling ( Optie)

24

– Toerenverstelling in „STOP“ stand zetten en zo
lang ingedrukt houden tot de motor stil staat. 

Verdere mogelijkheden de motor te stoppen

1. Stopmagneet (optie)

25

26

– Contactslot in stand O zetten. De motor stopt.
(afb. 25 en afb. 26)

�

�

�

�

�
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2. Stopstift (Optie)

27

– Druk de stop knop net zo lang in tot de motor
stil staat, zie oof fig. 23 pos 2.

– Na het stoppen van de motor stopstift „2“ los-
laten en controleren dat deze weer in zijn oor-
spronkelijke stand terugkomt.

Laadstroomcontrolelampje „2“ en oliedruklampje
„3“, indien gemonteerd, gaan nu branden 
(afb. 25 en afb. 26).

– Contactsleutel in stand 0 zetten en uitnemen.
Alle controlelampjes moeten nu uit zijn 
(afb. 25 en afb. 26).

Aanwijzing:
Als de contactsleutel niet in positie „0“ terugge-
draaid wordt, bestaat het gevaar dat de accu zich
geheel ontlaadt.

Na het stoppen van de motor resp. 
na werktijd contactsleutel verwijderen
en buiten bereik van onbevoegden hou-
den.

05221301
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5. Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden alleen bij stilstaande motor uitvoeren.
Voor de verwijdering van smeerolie, filters en reinigingsmiddelen dienen de geldende

wettelijke voorschriften in acht genomen te worden.
De contactsleutel buiten bereik van onbevoegden houden.
Bij motoren met elektrostart de massapool (-) van de accu losmaken.
Na beëindiging van onderhoudswerkzaamheden controleren of al het gereedschap verwijderd is
en alle beschermingen weer zijn aangebracht.
Vóór het starten dient men zich ervan te overtuigen, dat niemand zich in de gevarenzone van de
machine bevindt.

5.1. Onderhoudsoverzicht

18

Onderhoudsinterval Onderhoudswerkzaamheden Hfdst.

Elke 8 – 15 uur
resp. dagelijks vóór het

starten

Oliepeil controleren.
Controleer het reservoir van het oliebadluchtfilter op

een correct olieniveau en vervuiling.

Ververs zonodig de vervuilde olie.
Indien het oliebadluchtfilter van een voorafscheider

voorzien is dient deze schoongemaakt te worden.

Omgeving van de luchtaanzuigopeningen op de
repeteerstarter controleren op vervuiling.

Luchtfiltervervuilingsindicator controleren.

Water afscheider controleren.

5.2.1.

4.1.2.

5.3.1.

5.3.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Elke 250 uur

Onderhoud aan het oliebadluchtfilter.

Smeerolie verversen.
Klepspeling controleren, zonodig afstellen.

Dit is niet noodzakelijk bij motoruitvoeringen met

zelfinstellende klepspeling, zie volgende bladzijde.
Koellucht toe-en afvoer reinigen.

Boutverbindingen controleren.

Uitlaatzeef reinigen.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Elke 500 uur
Brandstoffilter vervangen.

Droog Luchtfilter vervangen.

5.4.1.

5.4.2.

Elke 1000 uur Smeeroliefilter reinigen. 5.5.1.

8-15

250

500

1000



Afhankelijk ervan of de motor voorzien is van
zelfstellende kleppen, wordt één van de boven
afgebeelde Onderhoudsvoorschrift stickers 
meegeleverd.
Deze dient op een goed zichtbare plaats op de
motor, of de machine waarop de motor gemon-
teerd is, opgeplakt te worden. Bij tegenstrijdig-
heden in het onderhoudsschema is hoofdstuk 5
van de handleiding maatgevend.

Bij nieuwe of gereviseerde motoren moeten na
de eerste 25 uren altijd de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd te worden:
– Smeerolie verversen. (Zie hfdst. 5.3.2.)

– Klepspeling controleren en zonodig afstellen.
(Zie hfdst. 5.3.3.)

– Boutverbindingen kontroleren, 
hoofdstuk 5.3.5.
Cilinderkopbouten niet natrekken.

Indien de motor slechts zeer weinig gebruikt
wordt dient de smeerolie, onafhankelijk van het
aantal uren, na maximaal 12 maanden ververst
te worden.

19
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5.2. Onderhoud na iedere 8-15 uur

5.2.1. Oliepeil controleren

Bij controle van het oliepeil moet de motor hori-
zontaal staan en afgezet zijn.

– Ontdoe de motor rondom de peilstok van stof
en vuil.

– Draai de peilstok los, neem deze uit en veeg
deze schoon.

28

– Draai de peilstok vervolgens met de hand weer
vast en schroef deze vervolgens weer los. 

– Oliepeil op de peilstok controleren en zonodig
tot aan „max“ markering bijvullen.
(zie hfdst. 4.1.1.).

5.2.2. Omgeving aanzuigopeningen
koellucht en verbrandingslucht 
controleren.

Sterke vervuiling duidt er op dat door extreme
stof- en vuilbelasting het onderhoudsinterval
verkort moet worden (zie hfdst. 5.3.1., 5.3.4. en
5.4.2.)

max.

29

– Aanzuigopeningen op grove vervuiling, zoals
bladeren, stro, gras en stofophopingen contro-
leren, zonodig schoonmaken.

30

– Voor uitvoeringen met een luchtfiltercycloon,
controlleer eveneens of de omgeving bij punt
„1“ schoon is. Controlleer eveneens of de vuil-
uittredeopening schoon en niet verstopt is  en
maak deze zonodig schoon.

20



31

– Indien de motor voorzien is van een oliebad-
luchtfilter controleer dan tevens of het filter bij
het aanzuigpunt „2“ schoon is, en reinig dit zo-
nodig.

5.2.3. Luchtfiltervervuilingsschakelaar 
(optie) controleren 

Mechanische vervuilingsschakelaar

32

– Laat de motor kort lopen op het maximaal toe-
rental.  Als de rubberbalg hierbij inklapt en de
groene ring „1“ niet meer zichtbaar is, dient
onderhoud uitgevoerd te worden, Hfdst. 5.4.2. 
Bij gebruik in zeer stoffige omstandigheden
dient de rubberbalg meermals per dag gecon-
troleerd te worden.

1

2440 / 13

5.2.4. Waterafscheider kontroleren

Afhankelijk van de brandstofkwaliteit en het al
dan niet zorgvuldig vullen van de brandstoftank,
dient regelmatig gekontroleerd te worden of zich
water in de brandstoftank bevindt.

33

– Zeskantbout „1“ ca. 3-4 omwentelingen 
oplossen.

– De daarbij uittredende brandstof in een door-
zichtig reservoir (glas) opvangen.
Daar water zwaarder is dan dieselolie, zal eerst
het zich in de brandstof bevindende water uit-
lekken en daarna de dieselolie. Dit is aan een
duidelijke scheidingslijn vast te stellen.

– Lekt alleen nog brandstof uit de tank, dan kan
bout „1“ weer vastgedraaid worden.

21



Indien onder aan de tank een buitenliggende wa-
terafscheider is gemonteerd, controleer dan da-
gelijks, gelijk bij het controleren van de smeero-
liestand in het carter of er geen water in de wa-
terafscheider gekomen is. 
Eventueel water in de waterafscheider is herken-
baar door een heldere scheiding tussen brand-
stof en water.

34

– Aftapstop „1“ openen en water in een daarvoor
bestemd reservoir aftappen.

– Wanneer aftapstop slecht toegankelijk is, kan
de stop uitgevoerd worden met een aftapslang.

1

5.3. Onderhoud na iedere 250 uur

5.3.1. Onderhoud van het 
oliebadluchtfilter

35

Afgewerkte olie op een milieuvriende-
lijke manier verwerken, of naar een op-
vangdepot brengen.

– Oliereservoir „1“ demonteren.

– Tap vervuilde olie en sludge af en reinig het
oliereservoir.

– Was het filterelement „2“ in dieselolie goed
schoon en laat dit uitdruipen/opdrogen alvo-
rens het weer te monteren.

– Bij sterke vervuiling filterhuis „3“ reinigen.

Indien het oliebadluchtfilter defect is probeer dit
niet te lassen of te solderen aangezien dit in een
totale motorschade kan resulteren. Vervang het
filter.

– Bouw het filter na het met olie gevuld te heb-
ben, om het filter weer bedrijfsklaar te maken,
weer samen (hfdst. 4.1.2.).

2444 / 3
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Uitvoering met voorafscheider

36

– Demonteer vuilreservoir „1“ maak het leeg en
schoon.

– Maak aanzuigopening „2“ eveneens schoon en
droog.

BELANGRIJK!
Vul nooit olie via het vuilreservoir. 

– Voorafscheider monteren en met vleugelmoer
vastzetten.

5.3.2. Smeerolie verversen

De Motor moet horizontaal staan en afgezet zijn.
Smeerolie bij warme motor aftappen.

Pas op voor verbranding, temperatuur
van de smeerolie kan 100 °C bedragen.

Afgewerkte olie opvangen en milieuvriendelijk
afvoeren.

2440 / 13

37

38

– Carterplug „1“ losdraaien en smeerolie zo
volledig mogelijk aftappen, afb. 37 zonder 
carterpan, afb. 38 met carterpan.

– Carterplug „1“ reinigen en met nieuwe afdicht-
ring „2“ monteren, en vasttrekken.
Aanhaalmoment: 50 Nm.

– Smeerolie vullen (Hoofdst. 4.1.1.).

2445 / 3
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5.3.3. Klepspeling controleren 
en afstellen

NB:
Bij motoren met zelfstellende kleppen zijn de 
volgende genoemde werkzaamheden niet nood-
zakelijk. Ziwe hiervoor het onderhoudsschema
Hfdst. 5.1.

Afstellen alleen bij koude motor (10 - 30 °C).

39

– Verwijder het deksel van het luchtfilterhuis.

40

– Verwijder de  motorafdekplaat.

2443 / 12

41

– Bij uitvoeringen met een oliebadluchtfilter bout
„2“ oplossen en de dekplaat met motorafdek-
plaat wegnemen.

– Omgeving van het kleppendeksel reinigen en
aangehecht vuil verwijderen.

42

– Bouten „1“ demonteren en het klepdeksel met
pakking „2“ verwijderen.

1

2

2442 / 18
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43

– Verwijder de rubber stop uit het kijkgat in het
ventilatorhuis.

– Torn de motor in draairichting tot de uitlaatklep
nog open staat en de inlaatklep begint te tui-
melen.

– Torn de motor inde draairichting 360 o (één
hele omwenteling) door en zet deze precies op
het bovenste dode punt merkteken. Dit merk-
teken wordt aangegeven met O.T. 

44

– Controleer de klepspeling met voelermaat „1“.

1

23

2

3

– Bij verkeerde klepspeling bout „2“ losdraaien
en zeskantmoer „3“ zo verdraaien, dat na het
vastdraaien van bout „2“ voelermaat „1“ met
net voelbare weerstand tussen klep en tuime-
laar kan worden doorgetrokken.

– Klepdeksel met een nieuwe pakking monteren
en gelijkmatig aanhalen.

– Motor weer samenbouwen.
NIET VERGETEN: Rubber stop weer in het kijk-
gat van het ventilatorhuis doen. 

– Motor enige minuten laten draaien en daarbij
klepdekselpakking op lekkage controleren.

5.3.4. Koelluchtopeningen 
schoonmaken

Om deze te reinigen moet de motor stil
staan en afgekoeld zijn.

– Bij sterke vervuiling de koelribben van het mo-
torblok en de cilinderkop alsmede de vinnen
van de koelluchtventilator reinigen. 
Raadpleeg zonodig uw HATZ dealer.

5.3.5. Boutverbindingen controleren

– Voor zover in het onderhoudsschema beschre-
ven boutverbinding nazien op het vastgedraaid
zijn en zonodig natrekken. 
Cilinderkopbouten niet natrekken.
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45

De bouten en moeren van de brand-
stofinspuitpomp en regulateur welke

aangeduid zijn op afb. 45, zijn met zegellak
verzegeld. Deze bouten en moeren mogen niet
verdraaid of nagetrokken worden.

5.3.6. Uitlaatzeef schoonmaken

Delen van het uitlaatsysteem zijn van-
zelfsprekend heet en moeten tijdens

het bedrijf en tijdens het afkoelen na het stop-
zetten van de motor niet aangeraakt worden.

46

– Zeskantmoer losdraaien en uitlaatzeef 
verwijderen.

2442 / 6

– Maak de uitlaatzeef met een geschikte
(staal)borstel schoon.

– Controleer de uitlaatzeef op scheurvorming of
defecten en vervang deze indien nodig.

47

– Zeskantmoer „1“ ca. één omwenteling vast-
draaien.

48

– Uitlaatzeef met haak „1“ in het gat haken en
aansluitend naar buiten trekken, zodat de haak
zich niet meer kan loswerken.

– Zeskantmoer vastdraaien.

2441 / 12

26



5.4. Onderhoud na iedere 500 uur

5.4.1. Brandstoffilter vervangen

Het onderhoudsinterval van het brandstoffilter
hangt af van de kwaliteit van de getankte brand-
stof. Indien nodig moet het interval verkort wor-
den tot 250 uur.

Bij werkzaamheden aan het brandstof-
systeem: Geen open vuur, niet roken.

N.B.
Met zorg te werk gaan opdat geen vuil in de
brandstofleiding komt.
Vuildeeltjes in de brandstof kunnen het injec-
tiesysteem beschadigen.

Uitvoering met dubbel brandstof filter

49

Dit systeem bestaat uit een onderhoudsvrij ex-
tern filter „1“ (fig. 49) alsmede een brandstoffil-
terelement wat vervangen wordt en zich in de
brandstoftank bevind. (fig. 50) Het voordeel van
dit systeem is dat vuildeeltjes die bij het ver-
wisselen van het filterelement in het brandstof-
systeem komen, in het externe filter vastgehou-
den worden en het injectiesysteem niet kunnen
beschadigen.

NB !
Het externe filter niet vervangen, vervang uit-
sluitend het filter in de tank !

Uitvoering met brandstoffilter in de tank

50

– Tankdeksel openen en brandstoffilter met het
snoer uit de tank trekken.

51

– rek het brandstoffilter van brandstofleiding „1“
af en monteer een nieuw filterelement.

– Brandstoffilter terugstoppen in de tank en de
tankdop sluiten. Het brandstofsysteem ont-
lucht zich zelf.

2441 / 8
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Uitvoering met externe brandstoffilter
(geen brandstoffilter in de tank)

– Brandstoftank legen. Hiervoor de schroef „1“
losdraaien, afb. 33 resp. afb. 34 en de brand-
stof in een propere bak laten lopen. De brand-
stof kan dan later opnieuw gebruikt worden.

52

– Brandstoffilter van de houder schroeven.

– Een geschikte bak onder de filter plaatsen om
de resterende brandstof op te vangen.

53

– Brandstoftoevoerleiding „1“ aan beide zijden
van de brandstoffilter „2“ aftrekken en een
nieuwe filter plaatsen.

– De brandstoffilter moet vervangen worden. 
Op de doorstromingsrichting (pijlen) letten.

– Filter aan de houder bevestigen.

– Brandstoftank met dieselbrandstof vullen,
hoofdst. 4.1.3.
Het brandstofsysteem wordt automatisch 
ontlucht.

– Brandstoffilter en leidingen na een korte proe-
frun op dichtheid controleren.

5.4.2. Onderhoud droog luchtfilter

Het is eigenlijk alleen nodig het luchtfilterelement
te reinigen als bij het hoogste toerental de ver-
vuilingsindicator dat aangeeft, hfdst. 5.2.3. 
In ieder geval moet het filterelement na iedere
500 uur vervangen worden.

54

– Demonteer de luchtfilterkap.

2443 / 12
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55

– Kunststofmoer „1“ losdraaien en het luchtfil-
terelement „2“ demonteren.

– Maak het filterhuis en het deksl goed schoon,
om te voorkomen dat bij montage vuil in het
inwendige van de motor kan komen.

56

– Controleer bij uitvoering met een mechanische
luchtfilter vervuilingsschakelaar of het rubber
ventielplaatje „1“ schoon en niet defect is.

– Het luchtfilterelement wordt vervangen of in-
dien slechts beperkt vervuild als volgt gecon-
troleerd en schoongemaakt.

1

2442 / 3

Reinigen van het filterelement

Droge vervuiling, stof

57

– Filterelement met droge perslucht, van binnen-
uit naar buiten zo lang uitblazen, tot er geen
stof en vuil meer uitkomt.

BELANGRIJK!
De druk van de perslucht mag niet meer bedra-
gen dan 5 bar.

Tijdens werkzaamheden met perslucht
veiligheidsbril dragen.

Vochtige resp. olieachtige vervuiling
Vervang het filterelement.

Luchtfilterelement controleren
– Controleer afdichtvlak „1“ van het filterelement

op beschadigingen (afb. 57).

– Houdt het filterelement schuin tegen tegen-
licht, of schijn er met een lamp in, en contro-
leer het filterpapier op beschadigingen en
scheurvorming.

BELANGRIJK!
Indien het filter op een van deze punten maar
de geringste beschadiging vertoont moet het
ten alle tijden vervangen worden.

– De samenbouw van het luchtfilter gaat in om-
gekeerde volgorde.

2444 / 10
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5.5. Onderhoud na iedere 1000 uur

5.5.1. Smeeroliefilter reinigen

Als het smeeroliefilter gereinigd wordt dan dient
tevens de smeerolie ververst te worden omdat
bij demontage van het filter olie uit de motor
loopt.

De motor moet horizontaal staan en afgezet zijn.

Pas op ! Hete uitstromende olie kan
verbrandingsgevaar obleveren. 

Afgewerkte olie opvangen en milieuvriendelijk
afvoeren en verwerken.

58

– Bout „1“ ca. 5 draadgangen losdraaien. 

59

– Oliefilter uit het huis nemen.

60

– Blaas het filter met perslucht van binnen naar
buiten toe schoon.

Tijdens werkzaamheden met perslucht
veiligheidsbril dragen.

2445 / 10

30



61

– Controleer afdichtingsring „1“ op beschadigin-
gen en vervang deze zonodig.

– Controleer afdichtingsring „2“ op beschadigin-
gen en goede klemming in het afdichtvlak en
vervang indien noodzakelijk het oliefilter.

– Voor montage moeten beide afdichtringen met
motorolie ingesmeerd worden.

62

– Oliefilter in het huis schuiven en tot de aanslag
aandrukken.

– Voor het vastdraaien van de bout controleren
of de veerplaat met de beide uiteinden „1“
tegen het filter element aan liggen.

– Oliepeil controleren en zonodig tot het „max.“
niveau bijvullen, Hoofdstuk 4.1.1.
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6. Storingen – Oorzaken – Verhelpen

Storing Mogelijke oorzaak Verhelpen door Hfdst.

32

6.1. 
Motor start niet of
niet direkt. Is ech-
ter wel rond te
draaien.

Bij lage 
temperaturen.

Toerenverstelhefboom staat op
stop. Stophefboom staat op
stop of stationair.

Stopknop staat in STOP positie.

Geen brandstof aan de brand-
stofpomp.

Niet voldoende kompressie:
- Klepspeling niet juist.

- Cilinder en / of zuigerveren
versleten.

Verstuiver werkt niet.

Starttemperatuur te laag.

Koppeling niet uitgeschakeld.

Voorgloei-installatie (optie)
defekt.

Dieselolie uitgevlokt.

Hefboom in START stand zetten 

Door licht trekken in de loop-
stand zetten

Brandstoftank vullen.
Brandstofsysteem controleren.
Wanneer geen resultaat:
- controleer brandstoftoevoer 

slang
- controleer brandstoffilter

Klepspeling controleren en zono-
dig afstellen.

Zie werkplaatsboek.

Zie werkplaatsboek

Voorgloei-installatie (optie) 
gebruiken.

Koppeling, indien aanwezig uit-
schakelen.

Zie werkplaatsboek.

Controleren of aan brandstof-
pomp heldere dus geen troebele
brandstof uitstroomt.
Bij troebele brandstof totale
motor opwarmen of gehele
brandstofsysteem aftappen en
vervangen door juiste mengsel
dieselolie petroleum.

4.2.1.

4.3.

4.1.3.

5.4.1.

5.3.3.

4.2.3.

4.1.3.
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Storing Mogelijke oorzaak Verhelpen door Hfdst.

Bij lage
temperaturen.

Bij de uitrusting
met stopmagneet
resp. elektrische
uitschakelautomaat
(optie)

6.2.
Motor start wel
maar slaat weer af.

Bij automatische
stop (optie) 
installatie.

6.3.
Startmotor scha-
kelt niet in, resp.
motor draait niet.

Te laag starttoerental onder 
400 omw/min
- Te dikke olie.

- Accu leeg.

Magneetklep defect en / of fout
in de electrische installatie.

Toerenverstelhefboom onvol-
doende in de „START“ positie.

Motor nog gekoppeld.

Brandstoffilter verstopt.

Sensors welke het stop signaal
geven (zie hfdst. 6.4.)

Storing in elektrisch systeem.
- Accu en/of andere kabel ver-

bindingen onjuist aangesloten.
- Kabelverbindingen los en/of

geoxideerd.
- Accu defekt en/of niet geladen.
- Startmotor defekt.
- Defekte relais, sensors, enz.

Smeerolie verversen met olie
met de juiste viscositeit.

Accu controleren, opladen, of
laten nakijken in een werkplaats.

Zie werkplaatsboek.

Toerenverstelhefboom in START
positie zetten.

Motor indien mogelijk ontkoppe-
len.

Brandstoffilter vervangen.

Aard van het stop signaal onder-
zoeken en de fout herstellen of
met de HATZ organisatie contact
opnemen.

Elektrisch systeem controleren
(Zie werkplaatsboek) of contact
opnemen met de HATZ organisa-
tie.

5.3.2.
4.1.1.

7.

4.2.1.

5.4.1.

7.



Storing Mogelijke oorzaak Verhelpen door Hfdst.

34

Brandstoftoevoer onderbroken.
- Tank leeg.
- Brandstoffilter verstopt.
- Tankontluchting verstopt.
- Lucht in het brandstofsysteem.

Mechanisch defekt.

Stopsignaal van sensor(en) voor
automatische stop.

Bewakingselement voor:
- Te lage oliedruk.
- Te hoge motortemperatuur.

- defecte wisselstroom-
generator.

Brandstoftoevoer niet in orde:
- Tank leeg.
- Brandstoffilter verstopt.
- Tankontluchting verstopt.
- Lucht in het brandstofsysteem.

- Toerenverstelhefboom loopt
terug.

Luchtfilter verstopt.

Klepspeling niet juist.

Verstuiver niet in orde.

Tank vullen.
Filter vervangen.
Tankontluchting controleren.
Brandstofsysteem op lucht-
toevoer controleren en ont-
luchtingsklep testen.
HATZ organisatie inschakelen.

Onderzoeken welke sensor een
stoorsignaal geeft, of met de
HATZ organisatie contact opne-
men.

Smeeroliepeil controleren.
Vervuiling van het koelluchtcir-
cuit en het koelsysteem contro-
leren.

Zie werkplaatsboek.

Tank vullen.
Brandstoffilter vervangen.
Tankontluchting controleren.
Brandstofsysteem op lucht-
toevoer controleren en ont-
luchtingsklep testen.
Toerenverstelhefboom vastdraai-
en of blokkeren.

Luchtfilter schoonmaken, zono-
dig vervangen.

Kleppen afstellen.

Zie werkplaatsboek.

4.1.3.
5.4.1.

5.2.1.

5.3.4.

4.1.3.
5.4.1.

5.3.1.
5.4.2.

5.3.3.

6.4.
Motor stopt tijdens
gebruik.

Bij automatische
stop (optie) 
installatie.

6.5.
Motorvermogen en
toerental lopen
terug.

6.6.
Motorvermogen en
toerental lopen
terug. 
Uitlaat rookt zwart.
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6.7.
Motor wordt zeer
heet.
Controlelampje 
cilinderkoptempe-
ratuur (optie)
brandt.

6.8.
Er loopt olieachtige
condens uit de uit-
laat

Oliepeil te hoog.

Slechte koeling:
- Door vervuiling van het 

koelsysteem.

- Niet goed gemonteerde, of
ontbrekende koelluchtgeleidin-
gen.

Motor wordt langdurig te laag
belast.

Olie aftappen tot MAX markering
op de peilstok.

Koelsysteem schoonmaken.

Koelluchtbeplating controleren
op aanwezigheid en afdichting.

De motor op een belasting van
ca 70 % zo lang laten lopen tot
de uitlaatmond weer droog is.

5.3.2.

5.3.4.



7. Elektrische uitrusting

Accu’s ontwikkelen explosieve gassen.
Houdt open vuur en vonkvorming op 

afstand. Niet roken. 
Ogen, huid en kleding beschermen tegen bij-
tend accuzuur. Gemorst of gelekt zuur direct
met overvloedig kraanwater wegspoelen en
verdunnen. Raadpleeg in noodgevallen een
arts. Leg geen gereedschap op de accu.

Bij werkzaamheden aan de elektrische instal-
latie altijd de massa (-) pool van de accu los-
maken.

– Plus(+) en min(–) pool aan accu niet ver-
wisselen.

– Bij montage van de accu eerst (+) kabel mon-
teren, daarna (–) kabel monteren.
Minpool aan massa = motor(voet).

– Bij demontage van de accu eerst (–) kabel de-
monteren, daarna (+) kabel demonteren.

– Kortsluitingen en massakontakten van
stroomvoerende kabels absoluut vermijden.

– Bij storingen eerst kabelaansluitingen contro-
leren.

– Defecte controlelampjes onmiddellijk
vervangen.

– Contactsleutel tijdens bedrijf niet verwijderen.

– Maak nooit de accupolen los bij lopende
motor. Er treden dan piekspanningen op die
schade aan de electrische installatie kunnen
aanrichten. 

– In geval van van nood-handstart, laat dan de
accukabels (zelfs als de accu geheel ontladen
is) aangesloten aan de motor.

– Voor het nood handstarten zonder accu, ga
dan als volgt te werk:
- Bij uitvoeringen met een instrumentenpaneel

op de motor (afb. 25) de stekker van de
spanningsregelaas los maken en de contact-
sleutel in stand 0 zetten en uit het slot halen.

- Bij uitvoeringen met een externe schakelkast
(Afb. 26) de stekkerverbinding aan het einde
van de kabelboom met de motor losmaken.

– Onderdelen van de elektrische installatie nooit
met een waterstraal of hogedrukreiniger af-
spuiten tijdens het schoon maken van de
motor.

– Bij laswerkzaamheden aan motor of machine
massakabel van lasaggregaat zo dicht mogelijk
bij het laswerk aanbrengen.
Accukabels verwijderen. Maak de stekkeraan-
sluitingen van de spanningsregelaar los.

De bijbehorende schakelschema’s worden bij
motoren met elektrische startinrichtingen altijd
meegeleverd.
Extra schakelschema’s kunnen, wanneer noodza-
kelijk, bijbesteld worden.
Hiervoor contact opnemen met de HATZ organi-
satie in uw omgeving.

Elektrische startinrichtingen, die niet volgens
„HATZ“ schakelschema’s uitgevoerd zijn, vallen
buiten verantwoording van HATZ.

8. Conservering

Een nieuwe motor kan normaal tot één jaar op-
geslagen worden.
Bij zeer hoge vochtigheid en bij opslag in de
buurt van de kust (zeelucht) geldt een tijdsduur
van een half jaar.
Voor opslag voor langere tijd kunt U contact op-
nemen met de HATZ organisatie.
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