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1 INLEIDING

1.1 Over deze handleiding
Deze handleiding helpt u de apparatuur op een veilige en efficiënte manier te bedienen.

Als u de tijd neemt om deze handleiding goed te lezen, wordt schade aan de apparatuur
voorkomen, en kan het personeel bovendien veiliger werken. De apparatuur is veilig als deze
op de correcte wijze wordt gebruikt. Veel mogelijke gevaren ontstaan door onjuist gebruik en
kunnen worden vermeden als u het gevaar herkent en hierop anticipeert.

Deze handleiding maakt u tevens bewust van uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de
apparatuur, en helpt u te verzekeren dat deze gedurende de hele levensduur veilig kan worden
gebruikt.

Deze handleiding beoogt niet de juiste training te vervangen maar geeft aanbevelingen en
methodes voor een veilige en efficiënte bediening en onderhoud. De eigenaar van de
apparatuur moet ervoor zorgen dat de operateurs goed getraind zijn alvorens deze te gebruiken
en moeten altijd aan alle toepasbare en belangrijke veiligheids- en andere normen, regels en
regelgeving voldoen.

1.1.1 Gebruik van de handleiding
Iedereen die met de apparatuur van de fabrikant in aanraking komt, moet voor het bedienen,
repareren en onderhouden van die producten de inhoud van deze handleiding lezen en
begrijpen en zich daar strikt aan houden en zich gedragen volgens en naar de informatie,
aanbevelingen en waarschuwingen die in deze handleiding staan.

LET OP
Bewaar deze instructies op een veilige, toegankelijke plaats voor latere raadpleging door
personeel dat de apparatuur bedient of dat met bediening van de apparatuur te maken
heeft.

WAARSCHUWING! INSTRUCTIEGEVAREN NEGEREN
Als de gegeven instructies niet worden gevolgd, kan dit de dood of ernstig letsel
veroorzaken.
Zorg ervoor dat u de inhoud van deze handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u
het apparaat bedient, repareert en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoert.

De fabrikant geeft absoluut geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van deze
handleiding, expliciet of impliciet, die voortvloeit uit de toepassing van de wet of andere,
inclusief maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel.

1.1.2 Copyright vermelding
Dit document en de daarin vervatte informatie is het exclusieve eigendom van Konecranes Plc
en vertegenwoordigt een niet-openbaar, vertrouwelijk en onder het eigendomsrecht vallend
handelsgeheim dat niet mag worden gereproduceerd, onthuld aan derden, gewijzigd of
anderszins worden gebruikt zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Konecranes
Plc. Copyright © 2016 Konecranes Plc. Alle rechten voorbehouden. Konecranes, Lifting
Businesses en C zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Konecranes Plc.
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1.2 Over dit product

1.2.1 Gebruik van het product
De machine is ontworpen om last te heffen en te vervoeren binnen de grenzen die zijn
aangegeven op de vermogenplaat van de machine. Raadpleeg voor meer informatie
Hefvermogenplaat (pagina 41) .

Neem contact op met de fabrikant of de vertegenwoordiger van de fabrikant in geval van twijfel.

1.2.2 Identificatie van het product
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Figuur 1. Platen en serienummers

1. Hefmastnummer
2. Hefvermogenplaat
3. Vorkdragernummer
4. Aandrijfasnummer

5. Chassisnummer
6. Transmissienummer
7. Motornummer
8. Stuurasnummer
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1.3 Normen en richtlijnen
Dit product is ontworpen en geproduceerd conform de Europese en internationale normen en
richtlijnen. Het product voldoet ook aan de eisen van de volgende normen (indien van
toepassing): CSA, UL, RoHS, OSHA, CCC.

De conformiteitsverklaring en andere certificaten zijn opgenomen in het afleverpakket.

Dit product is ontworpen en geproduceerd conform de volgende richtlijnen:

• Gezondheid en veiligheid: 2006/42/EG, EN 1459
• Geluid: 2005/88/EG
• Trillingen: EN 13059
• Emissies: 2012/46/EG
• EMC: 2004/108/EG

1.4 Contactinformatie
Konecranes Lifttrucks AB

Anders Anderssons väg 13

285 35 Markaryd

Zweden

Tel. +46 433 733 00
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2 VEILIGHEID EN OMGEVING

2.1 Veiligheidsberichten en symbolen

2.1.1 Signaalwoorden
De volgende signaalwoorden en symbolen worden gebruikt om veiligheidsberichten in deze
instructies aan te geven.

Duidt op een aanwezige gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, zal resulteren
in dodelijk of ernstig letsel.

Duidt op een potentieel riskante situatie die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen
resulteren in de dood of ernstig letsel.

Duidt op een potentieel riskante situatie die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen
resulteren in schade aan eigendommen of het milieu.

2.1.2 Gevarensymbolen
Gevarensymbolen worden gebruikt om het type gevaar en de mogelijke gevolgen aan te geven.
Gevarensymbolen worden aangegeven door een gele driehoek met zwart symbolen en een
zwarte driehoekige band met een gele rand er omheen. Al het personeel dat aan of in de
nabijheid van de machine werkt, moet de informatie begrijpen en volgen die in alle
gevarensymbolen wordt aangegeven.

Algemeen gevarensymbool

   

Het algemene gevarensymbool geeft belangrijke veiligheidsberichten aan in deze handleiding.
Wanneer u dit symbool ziet, moet u zorgvuldig de opvolgende boodschap lezen en begrijpen en
de andere gebruikers indien nodig informeren.

BEDIENINGSHANDLEIDING 2 VEILIGHEID EN OMGEVING

10/88
X063532nl / A / 08 Dec 2015
OMFLTB.01 / /

Copyright © (2016) Konecranes Lifttrucks. Alle rechten voorbehouden.



Mechanische gevarensymbolen

Gevaar voor
verbrijzelen van de

voet

Gevaar voor
verbrijzelen van de

hand

Snijdgevaar Gevaar voor
verstrengeling

Gevaar voor vallende
lading

Gevaar voor
handverstrengeling

Gevaar voor vallende
objecten

Gevaar voor vooruit
of achteruit omvallen

Gevaar van vliegende
objecten

Gevaar voor in het
gezicht vliegende

objecten

Gevaar voor
overrijden

Gevaar voor
bewegend voertuig

Gevaar voor gas
onder druk in gezicht

Slipgevaar Valgevaar Gevaar voor zijwaarts
kantelen

Gevaar voor
automatisch

opstarten

Gevaar voor
transportrail

Gevaar voor
verpletteren

Gevaar voor
hangende lading

Gevaar voor injectie
in de huid

Struikelgevaar
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Elektrische gevarensymbolen

Elektrisch gevaar Gevaar voor
bovengrondse

hoogspanningslijnen

  

Materiële gevarensymbolen

Gevaar voor
acculekkage

Explosiegevaar Gevaar voor
milieuvervuiling

Gevaar voor
schadelijke stoffen

Gevaar voor hoge
druk

Ontbrandingsgevaar Gevaar voor
oxiderende stoffen

Gevaar voor gas
onder druk

Gevaar voor
gevaarlijk of giftig

materiaal

Gevaar voor
explosieve atmosfeer

Biologisch gevaar Gevaar voor bijtende
chemische stoffen

Gevaar voor hete
vloeistof

   

Thermische gevarensymbolen

Gevaar voor heet
oppervlak

Gevaar voor gladheid
bij bevriezing
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Gevarensymbolen voor geluid

Geluidsgevaar

   

Gevarensymbolen voor straling

Radioactief gevaar Lasergevaar Lichtgevaar Gevaar voor sterk
magnetisch veld

Ergonomische gevarensymbolen

Tilgevaar
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2.1.3 Verplichte actiesymbolen
Verplichte actiesymbolen geven acties aan die moeten worden genomen om gevaar te
voorkomen. Verplichte acties worden aangegeven met witte symbolen op een blauwe
achtergrond. Al het personeel dat aan of in de nabijheid van de machine werkt, moet de
informatie begrijpen en volgen die in alle verplichte actiesymbolen wordt aangegeven.

Draag goedgekeurde
veiligheidshandschoe

nen

Draag goedgekeurde
gehoorbescherming

Draag goedgekeurde
beschermende

kleding

Draag goedgekeurde
veiligheidsschoenen

Draag een
goedgekeurd

veiligheidsharnas

Draag een
goedgekeurde helm

Draag goedgekeurde
hoge

zichtbaarheidskleding

Draag goedgekeurde
oogbescherming

Sluit apparatuur af
van de voedingsbron

Gebruik een indicator
voor lekkagetest

pengat

Gebruik een krik Alarmhoorn

Schakel apparatuur
uit en vergrendel

deze

Twee personen nodig
voor hanteren

Gebruik voetpad Handen wassen

Handleiding lezen Draag een
goedgekeurd
gasmasker

Draag gordel
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2.1.4 Verboden actiesymbolen
Verboden actiesymbolen geven acties aan die zijn verboden om een gevaar te voorkomen.
Verboden acties worden aangegeven met een rode cirkel en een rode diagonale streep door de
cirkel. De actie die is verboden is altijd zwart. Al het personeel dat aan of in de nabijheid van de
machine werkt, moet de informatie begrijpen en volgen die in alle verboden actiesymbolen
wordt aangegeven.

Algemeen verbod Toegang verboden Niet klimmen Bescherming niet
verwijderen

Niet roken Niet aanpassen Niet testen op
lekkage met handen

Niet aanraken

Pacemaker niet
toegestaan

Niet lassen Geen open vuur Beperkte toegang

2.2 Verantwoordelijkheden van de eigenaar

2.2.1 Werkgerelateerde gevaren voorkomen
De gebruiker moet altijd een plaatselijke risicobeoordeling uitvoeren voor iedere nieuwe taak,
bijvoorbeeld een werkfase of ploegendienst. De beoordeling, ook bekend als een real-time
risicoanalyse, zorgt ervoor dat de gebruiker stopt en bedenkt wat hij/zij moet doen voordat hij/zij
aan het werk begint.

• Stel mogelijke gevaren vast die u, uw collega's, de omgeving, uw product of de werkmethode
kunnen beïnvloeden terwijl u de taak uitvoert.

• Beoordeel de risico's en pas de acties toe die nodig zijn om de risico's te elimineren of te
verminderen

Alleen bevoegde personen mogen de bewerking en andere taken uitvoeren. De werkgever
moet het volgende doen.

• Opleiding en oriëntatie bieden
• Opleidingsmethodes valideren
• Competentie en vaardigheden controleren
• Regelmatig gebruikersprestaties controleren en evalueren
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2.2.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

LET OP
Dit hoofdstuk beschrijft de persoonlijke beschermingsmiddelen om de volledige
veiligheid van de operateur te garanderen. Neem de lokale voorschriften en vereisten met
betrekking tot de werkomgeving in acht. Gebruik alleen goedgekeurde en toegestane
persoonlijke beschermingsmiddelen die met een CE-symbool zijn gemarkeerd.

Voor de veiligheid kan het nodig zijn dat de operateur en anderen in de buurt van het product
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Er zijn verschillende soorten persoonlijke
beschermingsmiddelen beschikbaar. Deze moeten worden geselecteerd op basis van de
vereisten van de werkomgevingen.

Operateurs en iedereen in de buurt van het product MOET goedgekeurde persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen, die bestaan uit maar niet beperkt zijn tot:

• Helm
• Oogbescherming
• Gehoorbescherming
• Veiligheidsschoenen
• Gasmasker
• Veiligheidshandschoenen
• Beschermende kleding
• Veiligheidsharnas wanneer op hoogte wordt gewerkt
• Hoge zichtbaarheidskleding

Draag geen losse kleding of sieraden die vast kunnen komen in de bediening of in bewegende
delen van het product kunnen worden getrokken.

Bind lang haar in een staart. Lang haar kan verstrikt raken.

Kies de geschikte kleding voor iedere taak, bijvoorbeeld:

• Draag vuurbestendige kleding tijdens laswerken, snijbranden of als u een hoekslijper gebruikt.
• Scheurbestendige kleding moet schade van scherpe randen in de staalstructuur voorkomen
• Draag antistatische kleding bij werkzaamheden aan elektrische circuits, zodat componenten

niet door de ontlading van statische elektriciteit kunnen worden beschadigd
• Als er smeermiddelen worden gebruikt, moet de kleding zodanig zijn dat de directe

huidcontact met het smeermiddel vermeden wordt
• Kies kleding met inachtneming van de temperatuur op de werkplaats

2.2.3 Incidenten melden
Productveiligheidskwesties die u moet melden, zijn gebeurtenissen waarin het product van de
fabrikant is betrokken in een ongeval of bijna-incident. Neem contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger van de fabrikant om alle veiligheidsgerelateerde feedback te melden, zoals
ongeoorloofde aanpassingen, ontbrekende handleidingen en veiligheidsetiketten, achterstallig
onderhoud of misbruik. Rapportage is verplicht om veilige werkomstandigheden voor
werknemers te garanderen, om informatie te verstrekken voor het risicobeoordelingsproces en
om productverbeteringen op gang te brengen. Neem contact op met de vertegenwoordiger van
uw fabrikant om productveiligheidskwesties te melden.

2.3 Beperkingen van het product

2.3.1 Verboden gebruik
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR MACHINESTORING
De machine gebruiken buiten de capaciteitsgrenzen of bedrijfsomstandigheden kan
storing van de apparatuur veroorzaken en kan leiden tot de dood, ernstig letsel of
schade aan eigendommen.
Gebruik de machine niet buiten de capaciteitsgrenzen of bedrijfsomstandigheden van
de machine.
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Het oneigenlijke gebruik van de apparatuur omvat, maar is niet beperkt tot:

• Opheffen en vervoeren van mensen
• Passagiers in de cabine
• Rijden op oneffen terrein
• Rijden op hellingen met een helling van meer dan 15%

Raadpleeg Hefvermogenplaat (pagina 41) voor meer informatie. Neem contact op met de
fabrikant of de vertegenwoordiger van de fabrikant in geval van twijfel.

2.3.2 Hellingshoek
WAARSCHUWING! KANTEL- EN BOTSINGSGEVAAR
Als u op hellingen rijdt die steiler zijn dan 15%, kunnen de remmen de machine mogelijk
niet stoppen en kan de machine gaan rollen. Risico op ernstig persoonlijk letsel en
schade aan de machine.
Rijd niet over hellingen die steiler zijn dan 15%.

LET OP Als u de machine over steilere hellingen moet rijden, neemt u contact op met uw erkende
dealer van Konecranes Lifttrucks.

<15%

Figuur 2. Rijd niet over hellingen die steiler zijn dan 15%

2.3.3 Wijzigingen aan het product

 WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR MACHINESTORING
Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan het product kunnen leiden tot de
dood, ernstig letsel of schade aan eigendommen.
Neem altijd contact op met de fabrikant om van tevoren schriftelijke goedkeuring te
krijgen voor een wijziging of aanpassing van een product.

Alle aanpassingen en correcties die niet zijn toegestaan in de producthandleidingen of die het
onderhoud, de bediening, de veiligheid en de beschikbaarheid van het product kunnen
beïnvloeden, moeten schriftelijk worden goedgekeurd door de fabrikant voordat ze worden
uitgevoerd. Goedkeuring vereist risicobeoordeling, waarbij rekening wordt gehouden met
nieuwe risico's die de wijzigingen en aanpassingen met zich mee kunnen brengen.

Wijzigingen en aanpassingen zonder de juiste risicobeoordeling, uitschakeling of vermindering
van risico en zonder de geschikte veiligheidsmaatregelen kan leiden tot de dood, ernstig
persoonlijk letsel of schade aan eigendommen of het milieu. Ongeoorloofde aanpassingen
maken ook de garantie ongeldig.
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Als een bovenstaande aanpassing of correctie is uitgevoerd zonder de toestemming van de
fabrikant, wordt het effect op de garantieaansprakelijkheid per zaak overwogen. Zo kan de
aanvraag voor garantie geheel worden afgewezen. Mocht u een aanpassing of wijziging
noodzakelijk achten, dan moet u contact opnemen met de organisatie die het product heeft
vervaardigd en ontworpen. Aanpassingen zijn niet toegestaan, tenzij u eerst de schriftelijke
goedkeuring verkrijgt van de fabrikant.

U moet de volgende toereikende documenten overhandigen om de aanpassing te kunnen
plannen en uit te voeren.

• Model en type van het product
• Serienummer van het product
• Beschrijving van de aanpassing of correctie
• Gerelateerde blauwdrukken
• Gerelateerde foto's
• En, indien nodig, ander materiaal

2.4 Beschermende maatregelen

2.4.1 Noodstop
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VOORUIT OMVALLEN
Als de noodstop wordt gebruikt terwijl de machine in beweging is, kan de machine
kantelen. Risico op ernstig persoonlijk letsel en schade aan de machine.
Gebruik de noodstop alleen in geval van nood.

Nadat u op de noodstopknop (1) hebt gedrukt, worden alle functies uitgeschakeld, de
parkeerrem wordt geactiveerd en de motor stopt. Gebruik tijdens normaal bedrijf de
noodstopknop niet om de machine te stoppen. Gebruik het rempedaal. Door de noodstopknop
regelmatig te gebruiken zal het product sneller slijten.

Na elk gebruik van de noodstop moet u de conditie van de remschijf en remblokken van de
parkeerrem controleren. Neem contact op met het onderhoudspersoneel van Konecranes
Lifttrucks voor de controle.

1

LET OP Bedien de apparatuur niet tenzij u de locatie van de noodstopknop kent.

2.4.2 Hoofdschakelaar van de accu
LET OP Bedien de machine niet tenzij u de locatie van de hoofdschakelaar van de accu kent.

LET OP
Als de machine een motor heeft die AdBlue gebruikt, wacht na het uitschakelen van het
contact dan voordat u de hoofdschakelaar van de accu uitschakelt. De AdBlue-pomp
heeft enige tijd nodig om de vloeistof in de slangen terug te pompen. De benodigde tijd
varieert afhankelijk van het motormodel.
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WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Ondanks dat er één hoofdschakelaar van de accu is uitgezet, bestaat er nog steeds de
kans dat er spanning staat op enkele onderdelen van de machine. Hierdoor ontstaat het
risico op elektrische schokken, die kunnen leiden tot de fataal of ernstig persoonlijk
letsel.
Let op de functionaliteit van de hoofdschakelaar van de accu.

WAARSCHUWING! GEVAAR VAN VOOROVER VALLEN
Als u de hoofdschakelaar van de accu uitschakelt terwijl de machine in beweging is,
wordt de parkeerrem geactiveerd. De machine kan kantelen, waardoor er risico is van
ernstig persoonlijk letsel en schade aan de machine. Als u de hoofdschakelaar van de
accu uitschakelt terwijl de machine in beweging is, moet u daarna de staat van de
remschijf en remblokken van de parkeerrem controleren.
Schakel de hoofdschakelaar van de accu niet uit terwijl de motor draait, tenzij er sprake
is van een noodsituatie.

U kunt de machine alleen bedienen als de stroom is ingeschakeld. De eigenaar moet de locatie
en functie van de hoofdschakelaar van de accu identificeren en documenteren en deze
informatie aan alle operateurs communiceren.

Figuur 3. Hoofdschakelaar van de accu
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2.4.3 De hydraulische druk aflaten
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR HOGE DRUK
Het hydraulische systeem bevat hydraulische accumulatoren om de remfunctie te
behouden tijdens een mogelijk falen van de motor. Risico op ernstig persoonlijk letsel.
Blijf uit de buurt van de motor en transmissie wanneer de motor draait. Maak nooit
hydraulische slangen los zonder dat u er zeker van bent dat de remdruk is afgelaten.

2.4.4 De luchtdruk verminderen

 GEVAAR
GEVAAR VOOR HOGE DRUK
De banden kunnen exploderen wanneer u deze leeg laat lopen. Als u binnen de
gevarenzone staat tijdens een bandexplosie, kan dit leiden tot de dood.
Sta altijd afzijdig van het wiel wanneer u banden leeg laat lopen of oppompt. Zie de
afbeelding van de gevarenzone voor leeg laten lopen. Gebruik een veiligheidsbril.

120°

50
 m

120°

50 m

Figuur 4. Gevarenzone voor leeglopen

Gebruik altijd goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
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2.4.5 Brandveiligheid

 WAARSCHUWING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Ontstekingsbronnen, zoals roken, open vuur, laswerkzaamheden en vonken kunnen
samen met brandbare stoffen, zoals brandstof, vuur veroorzaken en, indien dit niet
wordt vermeden, de dood of ernstig letsel veroorzaken.
Ontstekingsbronnen zijn verboden in de buurt van de machine.
Tijdens het onderhoud volgt u de geschikte brandpreventie- en
beschermingsmaatregelen, inclusief maar niet beperkt tot opgeleid personeel, de
geschikte brandblusapparatuur en -middelen. Voordat u met onderhoud of reparaties
begint die ontstekingsbronnen vereisen, zoals lassen of snijbranden, voert u een juiste
risicobeoordeling uit om het risico te beheersen.

• Roken en open vuur zijn verboden in de buurt van het product.
• Toegang tot alle brandbestrijdingsmiddelen moet te allen tijde worden verleend, vooral tijdens

onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
• Alle brandbestrijdingsmiddelen moeten regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden

volgens de plaatselijke voorschriften.
• Beschadigde brandbestrijdingsmiddelen en gebruikte brandblussers moeten onmiddellijk

worden vervangen.
• Ken de diverse soorten branden en de passende brandbestrijdingsmethodes. Diverse soorten

branden moeten niet worden geblust met water. In de meeste gevallen zijn speciale
bestrijdingsmiddelen, droge poeders en zuurstofarme middelen vereist.

• Alle personeel moet regelmatig worden getraind in brandbestrijdingsmethodes in
samenwerking met lokale autoriteiten en reddingsorganisaties. Als er een brand is, moet het
brandalarm worden geactiveerd en alle beschikbare personeel moet helpen bij de
brandbestrijding volgens het vooraf bepaalde brandplan van de werkplek.

2.5 Milieu-informatie

2.5.1 Fases van levenscyclus van product
De fases van de levenscyclus van het product zijn als volgt:

• Productie van materialen en onderdelen
• Vervaardiging en assemblage van de apparatuur
• Gebruikersfase, inclusief onderhoud en modernisering
• Afvalmateriaal ontmantelen en recyclen
• Leveringen tussen elke fase

Figuur 5. Fases van levenscyclus van product
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2.5.2 Energieverbruik
Het energieverbruik tijdens de gebruiksfase heeft de grootste impact op het milieu. Voor hijsen,
vervoeren, de verlichting, verwarming, koeling en ander optionele componenten die deel
uitmaken van de machine, is dieselbrandstof nodig.
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3 PRODUCTOMSCHRIJVING

3.1 Technische beschrijving
Specificatie SMV 33-1200 B betekent:

• SMV = productnaam
• 33-1200 = 33-ton hefvermogen op zwaartepuntsafstand van 1200 mm
• B = model B

Motor
De motor is een met water gekoelde, turbo dieselmotor. De motor drijft een transmissie aan met
behulp van een koppelomvormer.

Transmissie
De transmissie is van het type stroom ontkoppelen. De transmissie is uitgerust met een
oliekoeler. Op het rempedaal in de cabine zit een ontkoppelschakelaar. De ontkoppelschakelaar
maakt de transmissie vrij, zodat de operateur de hydraulica kan bedienen terwijl hij een hoog
toerental houdt tijdens stapelmanoeuvres.

Assen
De transmissie maakt gebruik van een universeel geschakelde cardanas om de aandrijfas aan
te drijven.

De as is van het type zware dubbele reductie. De primaire reductie vindt plaats via het hypoïd
kroonwiel en de tandwielset. De tweede reductie wordt bereikt door een planetair tandwielset
die in de wielnaaf is gevestigd. De wielnaven worden gedragen op kegellagers.

De stuuras is gemonteerd in bolvormige elastische lagers waarmee voldoende wielbewegingen
mogelijk zijn voor stabiliteit op een oneffen ondergrond. De parallelle stuurverbindingen
bevinden zich tussen de stuurcilinder en de draaipennen.

Remmen
Een door olie gekoeld nat schijfremsysteem bedient de remmen. De remmen worden bediend
door de klep van de voetrem die de aandrijfas activeert. De parkeerrem wordt elektrisch
bediend en activeert een hydraulische cilinder. De hydraulische cilinder werkt op een remschijf
die tussen de aandrijfas en de cardanas is gemonteerd.

Hydraulisch systeem
Het hydraulische systeem is uitgerust met laadgevoelige variabele zuigerpompen. Het
remsysteem is uitgerust met één of twee tandwielpompen.

Sturen
Sturen is volledig bekrachtigd. Als de motor afslaat, is het nog steeds mogelijk om de machine
zonder stuurbekrachtiging te sturen, ook al loopt de machine dan zwaar.

Regelklep
De machinematen 10-16 zijn uitgerust met één regelklep. De machinematen 18-60 zijn uitgerust
met twee regelkleppen. Deze regelkleppen zijn gemonteerd op het chassis en worden bediend
vanuit de cabine met behulp van bekrachtigde hendels aan de rechterkant van de operateur. De
hendels bedienen de functies voor opheffen van de hefmast, kantelen, opzij schuiven van de
vorkdrager en positionering van de vork en eventuele extra functies.
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Hefmast
De duplex standaard hefmast bestaat uit:

• Één buitenste hefmast
• Één binnenste hefmast
• Één vorkdrager
• Twee hefcilinders
• Twee kantelcilinders

Het binnenste hefmastdeel beweegt langs het buitenste deel met behulp van hefmastwielen en
geleiderollen. De hefmast is gemonteerd op twee assen in het chassis met behulp van lagers.
De vorkdrager is een rollend type met zijbeweging en positionering van de vork.

Bedieningscabine
De bedieningscabine voldoet aan de internationale veiligheidsnormen en is met rubberen
bevestigingen opgehangen om de bestuurder te beschermen tegen trillingen. De ingang naar
de cabine is aan de linkerkant met behulp van de opstap op de machine.

Hydraulische bedieningshendels
Alle hydraulische bedieningshendels voor heffuncties zijn gegroepeerd op de console aan de
rechterkant van de bestuurdersstoel. De versnellingspook, functie- en ruitenwisserhendels
bevinden zich op de stuurkolom. Het beeldscherm, de waarschuwingslichten en de elektrische
schakelaars bevinden zich aan de linkerkant van de console.

Elektrisch systeem
Het elektrisch systeem is 24 V.

BEDIENINGSHANDLEIDING 3 PRODUCTOMSCHRIJVING

24/88
X063532nl / A / 08 Dec 2015
OMFLTB.01 / /

Copyright © (2016) Konecranes Lifttrucks. Alle rechten voorbehouden.



3.2 Machineoverzicht
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Figuur 6. Machineoverzicht

1. Stuuras
2. Contragewicht
3. Motorkap
4. Bedieningscabine
5. Kantelcilinder

6. Hefcilinder
7. Hefmast
8. Vorken
9. Vorkdrager
10. Aandrijfas
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3.3 Bedieningsknoppen en lampjes in de cabine
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Figuur 7. Bedieningsknoppen en lampjes in de cabine

1. Stuurwiel
2. Ruitenwisser
3. Dimlicht of grootlicht
4. Claxon
5. Functieschakelaar
6. Ruitenwisser
7. Aanpassingshendel stuurwiel
8. Bedieningshendels hydraulica
9. Gaspedaal
10. Rempedaal

11. Ontkoppelen
12. Koeling (AC)
13. Recirculatie
14. Verwarmingsregeling
15. Ventilator
16. Console en schakelaars
17. Contactslot
18. Noodstop
19. Display
20. Versnellingspook

Locatie van bedieningsknoppen kan verschillen van machine tot machine, afhankelijk van de
klantopdracht.
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3.4 Dashboard
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Figuur 8. Dashboard

1. Werklichten voor hefmast
2. Werklichten voor dak
3. Extra werklicht
4. Rijverlichting
5. Parkeerrem
6. Ruitenwisser
7. Ruitenwisser dak
8. Ruitenwisser achter
9. Gevaar
10. Zwaailichten

11. Hendelbesturing (optioneel)
12. Automatisch smeersysteem (optioneel)
13. Automatisch smeersysteem (optioneel)
14. Contactslot
15. Noodstop
16. Richtingaanwijzer
17. Lampje voor grootlicht
18. Display
19. Waarschuwingslampje

Locatie van bedieningsknoppen kan verschillen van machine tot machine, afhankelijk van de
klantopdracht.
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3.5 MD3-display
Het doel van het scherm is om het hydraulische systeem en de aandrijflijn te bedienen door
zowel analoge als digitale signalen van verschillende sensoren te gebruiken. De operateur heeft
een volledig overzicht van de activiteiten van de machine tijdens de bediening.

3.5.1 Startpagina
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Figuur 9. Hoofdpagina

1. Hendelbesturing actief (optioneel)
2. Laag koelvloeistofpeil (optioneel)
3. Waarschuwing, laag brandstofpeil
4. Waarschuwing, lage accuspanning
5. Waarschuwing, lage druk motorolie
6. Parkeerrem
7. Lage remdruk
8. Twistlock indicatielampje
9. Lastbegrenzer als schaal, percentage en in

ton (optioneel)
10. Bevestigt keuze
11. Motortemperatuur

12. Brandstofpeil
13. Hoofdmenu
14. Vorige pagina
15. Informatiepagina
16. Pagina voor hydraulica
17. Transmissiepagina
18. Motorpagina
19. Pagina ECO-rijden
20. Motortoerental
21. Klok
22. Stand versnelling
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3.5.2 Motorpagina
Druk op de Startpagina op F1 om naar de
Motorpagina te gaan.

De Motorpagina toont de volgende informatie:

• Motortoerental
• Motortemperatuur
• Accuspanning
• Druk motorolie
• Motortoerental is vereist door transmissie
• Vereist motortoerental in percentage van

maximaal autotoerental
• Bedieningsuren van motor
• AdBlue-peil (indien van toepassing)
• Scania: Motordiagnose, foutcode licht

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

Druk op F2 om naar de pagina Eco-rijden te
gaan.

Druk op F3 om de motor te stoppen.

Scania: Druk op F4 om foutcodes te openen.

%

3.5.3 Pagina ECO-rijden
Druk op F2 op de Motorpagina om naar de
pagina Eco-rijden te gaan.

De pagina Eco-rijden toont de volgende
informatie:

• Huidig brandstofverbruik in % van maximaal
brandstofverbruik

• Huidig brandstofverbruik (liter/uur)
• Gemiddeld brandstofverbruik (liter/uur)
• Bedieningstijd sinds laatste reset
• Verwacht brandstofverbruik, F4 (liter)
• Totale hoeveelheid verbruikte brandstof in

liter sinds de motor is opgestart

Druk op F1 om terug te keren naar de
Startpagina.

Druk op F3 om de waarden te resetten. De
totale verbruikte brandstof is de enige waarde
die niet wordt gereset.

Druk op F4 om het verwachte
brandstofverbruik (in liter) te berekenen.

Figuur 10. Pagina ECO-rijden
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3.5.4 Pagina DANA-transmissie
Druk op F2 op de Hoofdpagina om naar de
Transmissiepagina te gaan.

De transmissiepagina toont de volgende
informatie:

• Rijsnelheid
• Stand van het gaspedaal 0%–100%
• Toerental invoer transmissie
• Temperatuur van transmissieolie
• Rijtijd
• Remtemperatuur, aandrijfas
• Geselecteerde versnelling, 1-4
• Rijrichting F/R
• Transmissie foutcode

Druk op F1 om terug te keren naar de
Startpagina.

Druk op F2 en voer de service PIN-code in
om in de eerste versnelling te beginnen.

Druk op F3 om handmatig van versnelling
wisselen te activeren. Automatisch van
versnelling wisselen wordt standaard
geselecteerd.

Druk op F4 om de foutcodes van de
transmissie te bekijken.

Gear #

F/R
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3.5.5 ZF-transmissiepagina
Druk op F2 op de Startpagina om naar de
Transmissiepagina te gaan.

De transmissiepagina toont de volgende
informatie:

• Rijsnelheid
• Stand van het gaspedaal 0%–100%
• Toerental invoer transmissie
• Temperatuuromzetter
• Temperatuur oliebak
• Remtemperatuur, aandrijfas
• Geselecteerde versnelling, 0-4
• Rijrichting F/R
• Transmissiestatus
• Rijtijd

Druk op F1 om terug te keren naar de
Startpagina.

Druk op F2 en voer de service PIN-code in
om in de eerste versnelling te beginnen.

Druk op F3 om handmatig van versnelling
wisselen te activeren. Automatisch van
versnelling wisselen wordt standaard
geselecteerd.

Druk op F4 om naar de pagina Diagnostiek te
gaan.

3.5.6 Pagina voor hydraulica
Druk op F3 op de Startpagina om naar de
pagina voor Hydraulica te gaan.

De pagina voor Hydraulica toont de volgende
informatie:

• Druk van hefcilinder
• Kantelhoek
• Indicatielampje voor hoogte
• Gewicht
• Laatst toegevoegde gewicht
• Totaal toegevoegde gewicht
• Gewichtskalibratie zonder last
• Gewichtskalibratie met bekende last

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

Druk op F3 om gewicht toe te voegen aan het
totaal toegevoegde gewicht.

Druk op F4 om de metingen te resetten.

Figuur 11. Pagina voor hydraulica

3 PRODUCTOMSCHRIJVING BEDIENINGSHANDLEIDING

31/88
X063532nl / A / 08 Dec 2015
OMFLTB.01 / /

Copyright © (2016) Konecranes Lifttrucks. Alle rechten voorbehouden.



3.5.7 Informatiepagina
Druk op F4 op de Startpagina om naar de
Informatiepagina te gaan.

De Informatiepagina toont de volgende
informatie:

• Machinespecificaties
• Machinenummer
• Containerteller. Deze waarde kan niet op

nul worden gezet.
• Container dagteller. Druk op F4 om op nul

te zetten.
• Teller bedieningsuren.
• Dagteller bediening. Druk op F3 om op nul

te zetten.

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

Druk op F3 om de teller bedieningsuren te
resetten.

Druk op F4 om de containerteller te resetten.

Figuur 12. Informatiepagina

3.5.8 Hoofdmenu
Druk op  op de Startpagina om naar het
Hoofdmenu te gaan.

• Druk op F1 om naar de Aanpassingspagina
te gaan.

• Druk op F2 om naar de Meetpagina te
gaan.

• Druk op F3 om naar de Voorkeurspagina te
gaan.

• Druk op F4 om naar de Informatiepagina te
gaan.

Druk op  om te annuleren.

Druk op  om naar de vorige pagina te gaan. Figuur 13. Hoofdmenu

3.5.9 Voorkeurspagina
Druk op F3 in het Hoofdmenu om naar de
Voorkeurspagina te gaan.

• Druk op F1 om Scherminstellingen te
selecteren

• Druk op F2 om Datum- en Tijdinstellingen
te selecteren

• Druk op F3 om Taalinstellingen te
selecteren.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op  om naar het Hoofdmenu te gaan.

Figuur 14. Voorkeurspagina
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Scherminstellingen:

• Druk op F1 om terug te keren naar de
Startpagina.

• Druk op F2 om de achtergrondverlichting in
te stellen.

• Druk op F3 om de schermbeveiliging in te
stellen.

• Druk op de pijltjesknoppen om te bladeren.
• Druk op OK om op te slaan.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op  om naar het Hoofdmenu te gaan.

Backlight
Screen Saver

100
Off

Figuur 15. Scherminstellingen

Taal:

1. Druk op de pijltjesknoppen om een taal
te selecteren.

2. Druk op de OK om de geselecteerde taal
op te slaan.

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op  om naar het Hoofdmenu te gaan.

Figuur 16. Taalinstellingen

3.5.10 Foutbericht
Er wordt een foutbericht getoond als een
invoerwaarde, die niet binnen de ingestelde
limieten valt, wordt geregistreerd. Het
foutbericht toont de volgende aspecten:

• Welke stuurinrichting het signaal ontvangt
• PIN-nummer
• Beschrijving van de fout

Foutberichten hebben een rode titelbalk.

• Druk op F2 om het bericht te bevestigen.
Het bericht verdwijnt van het scherm, maar
de fout blijft in de machine.

• Druk op F3 om meer dan één foutbericht
weer te geven.

Druk op  om naar het Hoofdmenu te gaan.

Figuur 17. Foutbericht

3.6 MD2-display
Het doel van het scherm is om het hydraulische systeem en de aandrijflijn te bedienen door
zowel analoge als digitale signalen van verschillende sensoren te gebruiken. De operateur heeft
een volledig overzicht van de activiteiten tijdens de bediening.
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3.6.1 Startpagina

20 19 17 1618 15 14 13 12

11

98 107654321

21

N
Weight     0.0     ton

P

RPM
0
x1000

13:30:44
Clock

1
2 3

4 F

E

H

C

Figuur 18. Startpagina

1. Stand versnelling
2. Waarschuwing, laag koelvloeistofpeil
3. Waarschuwing, laag brandstofpeil
4. Waarschuwing, lage accuspanning
5. Waarschuwing, lage druk motorolie
6. Parkeerrem
7. Lage remdruk
8. Lastbegrenzer als schaal, percentage en in

ton (optioneel)
9. Papierverwerkingsindicatie
10. Motortemperatuur

11. Hoofdmenu
12. Muiswiel
13. Vorig menu
14. Informatiepagina
15. Papierverwerkingspagina
16. Brandstofpeil
17. Pagina voor hydraulica
18. Motor RPM
19. Transmissiepagina
20. Motorpagina
21. Sturen met joystick is geactiveerd

BEDIENINGSHANDLEIDING 3 PRODUCTOMSCHRIJVING

34/88
X063532nl / A / 08 Dec 2015
OMFLTB.01 / /

Copyright © (2016) Konecranes Lifttrucks. Alle rechten voorbehouden.



3.6.2 Motorpagina
Druk op de Startpagina op F1 om naar de
Motorpagina te gaan.

De Motorpagina toont de volgende informatie:

• Motortoerental
• Motortemperatuur
• Accuspanning
• Druk motorolie
• Vereiste motor RPM
• Bedieningsuren van motor

Druk op B om naar de pagina ECO-rijden te
gaan.

Druk op  om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op F4 om de motor te stoppen.

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

P
RPM 819

128

24

0

ºC

V

Bar

TSC1

Engine

Stop Error

0

0.0 h

Figuur 19. Motorpagina

3.6.3 Pagina ECO-rijden
• Motortype
• Schaal geeft het brandstofverbruik in % aan

Druk 5 seconden op knop B om de
gemiddelde waarde en tijd te resetten.

Druk op C om het brandstofverbruik te
berekenen.

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

P

62.50%

Fuel Rate
Average
Time Elapsed

Total Fuel Used

12.50
15.53

0.27
=    4.13

585

l/h
l/h
h
l

l

DI/DC 12 54

Reset

Calculate

Figuur 20. Pagina ECO-rijden
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3.6.4 Pagina DANA-transmissie
Druk op F2 op de Startpagina om naar de
Transmissiepagina te gaan.

De transmissiepagina toont de volgende
informatie:

• Rijsnelheid
• Temperatuur van transmissieolie
• Stand van het gaspedaal 0%–100%
• Toerental invoer transmissie
• Remtemperatuur, aandrijfas
• Geselecteerde versnelling, 1-4
• Rijrichting F/R
• Transmissie foutcode

Druk op C om handmatig van versnelling te
wisselen. Automatisch van versnelling
wisselen wordt standaard geselecteerd.

Druk op D en voer de service PIN-code in om
in de eerste versnelling te starten.

Druk op  om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

 

3.6.5 Transmissiepagina (ZF)
Druk op F2 op de Startpagina om naar de
Transmissiepagina te gaan.

De transmissiepagina toont de volgende
informatie:

• Rijsnelheid
• Stand van het gaspedaal 0%–100%
• Toerental invoer transmissie
• Temperatuuromzetter
• Temperatuur van transmissieolie
• Remtemperatuur, aandrijfas
• Geselecteerde versnelling, 1-4
• Rijrichting F/R
• Transmissiestatus
• Rijtijd

Druk op C om handmatig van versnelling te
wisselen. Automatisch van versnelling
wisselen wordt standaard geselecteerd.

Druk op D en voer de service PIN-code in om
in de eerste versnelling te starten.

Druk op  om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.
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3.6.6 Pagina voor hydraulica
Druk op F3 op de Startpagina om naar de
pagina voor Hydraulica te gaan.

De pagina voor Hydraulica toont de volgende
informatie:

• Gasklepstand
• Systeemdruk
• Gemeten gewicht
• Laatst toegevoegde gewicht
• Als u op B drukt, voegt u gewichtsmetingen

(Totaal gewicht) toe en voegt u er een toe
om de som af te drukken (zie hoeveelheid
boven F4).

• Knoppen F3 en F4 drukken de hoeveelheid
gewichtsmetingen af die erboven worden
getoond, wanneer u daar op drukt.

• Druk op de scrollknop om de hoeveelheid
laatste metingen te selecteren (1-50). De
geselecteerde hoeveelheid boven de knop
F4 zal veranderen.

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

P

0

0
0.0

0.0

0.0

bar

Add total

ResetWeight

Weight (t)

Last weight

Total weight

%

Print
1

Print ∑
0

Figuur 21. Pagina voor hydraulica

3.6.7 Papierverwerkingspagina
Druk op F4 op de Startpagina om naar de
Papierverwerkingspagina te gaan.

De Papierverwerkingspagina toont de
volgende informatie:

• Gekozen drukniveau
• Druk in de linkerklem
• Druk in de rechterklem

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

P

162 [bar]
500 [bar]
120 [bar]

Pressure right:
Pressure left:
Pressure level:

Figuur 22. Papierverwerkingspagina

3.6.8 Informatiepagina
Druk op F5 op de Startpagina om naar de
Informatiepagina te gaan.

De Informatiepagina toont de volgende
informatie:

• Machinespecificaties
• Teller bedieningsuren
• Dagteller bediening. Druk op F4 om op nul

te zetten.

Druk op  om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op F1 om naar de Startpagina te gaan.

P
Model:

S/N:

Del date:

SMV 16-1200 B

12200 / M7000

07-05

Service hour 5.2 494.8

Reset

1

Figuur 23. Informatiepagina
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3.6.9 Hoofdmenu
Druk op  op de Startpagina om naar het
Hoofdmenu te gaan.

• Druk op F1 om naar de Aanpassingspagina
te gaan.

• Druk op F2 om naar de Meetpagina te
gaan.

• Druk op F3 om naar de Voorkeurspagina te
gaan.

• Druk op F4 om naar de Informatiepagina te
gaan.

Druk op  om naar de Startpagina te gaan.

Main

Adjust Measure Settings Info

Figuur 24. Hoofdmenu

3.6.10 Afstellingspagina
Druk op F1 in het Hoofdmenu om naar de
Afstellingspagina te gaan.

• Blader omhoog en omlaag door de pagina
door aan het muiswiel te draaien. De
geselecteerde menuregel wordt in groen
gemarkeerd. Druk op het wiel om het item
te selecteren.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op F1 om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op  om naar de Startpagina te gaan.

Adjust

Gearbox set-up
Joystick/Inputs calib.
Outputs calib.
Other calib.
Engine Autostop
Weight
Electrical steering
Autobrake

Main

Figuur 25. Afstellingspagina

Nadat u een item hebt geselecteerd, kunt u
worden gevraagd om extra informatie.

Als u bijvoorbeeld de joystick wilt kalibreren,
moet u de PIN-code invoeren. Selecteer het
juiste cijfer door aan het muiswiel te draaien.
Druk daarna op het muiswiel. Na het invoeren
van de viercijferige PIN-code drukt u op OK.

Adjust

Gearbox set-up
Joystick/Inputs calib.
Outputs calib.
Other calib.
Engine Autostop
Weight
Electrical steering
Autobrake

Main

PIN code

OK

Use the encoder to input PIN code

* * **

Figuur 26. Voorbeeld kalibratie van joystick
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Druk op het muiswiel om een optie te
selecteren. De pagina voor de geselecteerde
optie wordt geopend. Joystick/Inputs calib.

JS Lift [%]
JS Tilt [%]
JS Sideshift [%]
JS Spread [%]
JS Option [%]
Tilt angle

Main

Min
505

Max
4487

Reset

Figuur 27. Kalibratie van joystick/ingangen

• Druk op A om de minimale waarde te
selecteren.

• Druk op B om de maximale waarde te
selecteren.

• Kies een instelling door het muiswiel te
draaien totdat de juiste waarde wordt
weergegeven onder 'Werkelijke waarde'.
Druk op het wiel om de waarde op te slaan.

Wanneer u uitlijnt, moet u ervoor zorgen dat
de sensor fysiek in de min/max-stand staat.
De giek moet bijvoorbeeld volledig omlaag of
omhoog staan. Anders geeft de sensor niet
de juiste waarden aan.

JS Lift [%] -100-100%

Main

Min
505

0 5000 mV

Min

Max
4487

Reset

Joystick/Inputs calib.
Raw value [mV]
1

Actual value [%]
0.00

Figuur 28. Kalibratie van joysticklift

3.6.11 Meetpagina
Druk op F2 in het Hoofdmenu om naar de
Meetpagina te gaan.

• Draai aan het muiswiel om omhoog en
omlaag te bewegen op het scherm.

• Druk op het muiswiel om naar de
geselecteerde pagina te gaan.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op F1 om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op  om naar de Startpagina te gaan.

Measure

Engine diag.
Gearbox diag.
Gearbox status
Lift / Tilt
Spread
Sideshift
Option
Pressure lift

Main

Figuur 29. Meetpagina

• Kanalen in de lijst worden gevolgd door de
geschikte eenheden.

De stand van de gieklengte (lengtesensor)
geeft de waarde bijvoorbeeld weer in mm.

Selecteer A om de spanningswaarde in mV
voor het betreffende kanaal weer te geven.
(Bereik 0-5000 mV).

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op F1 om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op  om naar de Startpagina te gaan.

Engine diag.

Actual engine speed
Requested engine speed TSC1
Engine temperature
Oil pressure
Machine hour
Engine start request

819 rpm

Raw value

0.00 rpm
128 ºC
0.00 bar
6.06 h
False

Main

Figuur 30. Meetpagina, voorbeeld
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3.6.12 Voorkeurspagina
Druk op F3 in het Hoofdmenu om naar de
Voorkeurspagina te gaan.

• Druk op A om datum- en tijdinstellingen te
selecteren.

• Druk op B om scherminstellingen te
selecteren.

• Druk op C om taalinstellingen te selecteren.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op F1 om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op  om naar de Startpagina te gaan.

Preferences Date/Time

Display

Language

Main

Figuur 31. Voorkeurspagina

Datum- en tijdinstellingen:

• Druk op A om de datum in te stellen.
• Druk op B om de tijd in te stellen.
• Draai aan het muiswiel om de gewenste

waarde te selecteren.
• Druk op het muiswiel om de geselecteerde

waarde op te slaan.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op F1 om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op  om naar de Startpagina te gaan.

Date/Time Date

Date
Time

Time

08/05/07

10:42:40

Main

Figuur 32. Datum- en tijdinstellingen

Scherminstellingen:

• Druk op de knoppen A-D om instellingen te
selecteren.

• Draai aan het muiswiel om de instellingen
te wijzigen.

• Druk op het muiswiel om de geselecteerde
instellingen op te slaan.

Let op dat de schermbeveiliging is
ingesteld op UIT wanneer het scherm
wordt geleverd.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op F1 om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op  om naar de Startpagina te gaan.

Display Backlight
100

Regular

Encoder

Screen saver
Dimmed

Timeout
5

Dimmed light
90

Main

Figuur 33. Scherminstellingen
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Taalinstellingen:

• Draai aan het muiswiel om een taal te
selecteren.

• Druk op het muiswiel om de geselecteerde
taal op te slaan.

Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Druk op F1 om naar het Hoofdmenu te gaan.

Druk op  om naar de Startpagina te gaan.

Language

ENGLISH
DUTCH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWEDISH
GERMAN
POLISH
FRENCH

Main

Figuur 34. Taalinstellingen

3.6.13 Foutbericht
Er wordt een foutbericht getoond als een
invoerwaarde, die niet binnen de ingestelde
limieten valt, wordt geregistreerd. Het
foutbericht toont de volgende aspecten:

• Welke stuurinrichting het signaal ontvangt
• PIN-nummer
• Beschrijving van de fout

Foutberichten hebben een rode titelbalk.

• Druk op F2 om het bericht te bevestigen.
Het bericht verdwijnt van het scherm, maar
de fout blijft in de machine.

• Druk op F3 om meer dan één foutbericht
weer te geven.

N
Weight     45.6     ton

P

13:30:
Clock

OK

2 3

Error Master
Pin C1:35

Fuel Level
Low error

4 F H

C

Figuur 35. Foutbericht

3.6.14 Alarmbericht
Het alarmbericht toont de oorzaak van het
alarm. Alarmberichten hebben een gele
titelbalk.

• Druk op F2 om het bericht te bevestigen.
Het bericht verdwijnt van het scherm, maar
het alarm blijft in de machine.

• Druk op F3 om meer dan één alarmbericht
weer te geven.

N
Weight     45.6     ton

P

13:30:
Clock

OK

2 3

Alarm
Low engine coolant level

4 F H

C

Figuur 36. Alarmbericht

3.7 Lasten hijsen

3.7.1 Hefvermogenplaat
WAARSCHUWING! GEVAAR BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE MACHINE
Onjuist heffen van een last kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan de
machine.
Controleer of de last midden tussen de lepels ligt. Controleer of de vork in goede staat
is.
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WAARSCHUWING! GEVAAR BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE MACHINE
Wanneer u de maximale lading overschrijdt, heeft dit invloed op de stabiliteits- en
veiligheidsmarges van de machine.
Gebruik de machine niet voor een grotere belasting dan de belasting die staat vermeld
op de hefvermogenplaat.

WAARSCHUWING! GEVAAR BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE MACHINE

Konecranes is verantwoordelijk voor de veiligheid van de machine en de garantie is
alleen van toepassing wanneer de machine binnen de beperkingsgebieden wordt
gebruikt die duidelijk worden gemaakt op de machineplaat en de EC-verzekering.

Figuur 37. Hefvermogenplaat

  

De hefvermogenplaat bevindt zich aan de linkerzijde van de cabine. Als er een aanvullende unit
is gemonteerd, lees dan de informatie omtrent het hefvermogen op het typeplaatje van de
aanvullende unit. De waarden die worden aangeduid op de hefvermogenplaat zijn geldig voor
compacte en regelmatige belasting. Als de waarden worden overschreden, bestaat een risico
voor de stabiliteit en de treksterkte van de vork en de hefmast. Het maximale vermogen hangt
af van de hefhoogte en de afstand tot het lastzwaartepunt (LC ofwel load center). LC is de
afstand tussen de voorkant van de vorksteel en het lastzwaartepunt.

Hierna volgt een voorbeeld van waarden voor het belangrijkste hefvermogen en de alternatieve
hefvermogens, die worden aangeduid op de hefvermogenplaat.
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Belangrijkste hefvermogen
Het hefvermogen is 33 t bij een hefhoogte van 4.000 mm (157,5 inch, imperiale maateenheid)
en het lastzwaartepunt is 1.200 mm (47,2 inch, imperiale maateenheid) (afhankelijk van model).

Alternatieve hefvermogens
Het hefvermogen neemt af terwijl het lastzwaartepunt en de hefhoogte toenemen volgens de
volgende voorbeelden:

Het hefvermogen is 22 t bij een hefhoogte van 4.500 mm (177,2 inch, imperiale maateenheid)
en het lastzwaartepunt is 1.500 mm (59 inch, imperiale maateenheid) (afhankelijk van model).

Het hefvermogen is 19,5 t bij een hefhoogte van 4.500 mm (177,2 inch, imperiale maateenheid)
en het lastzwaartepunt is 1.800 mm (70,9 inch, imperiale maateenheid) (afhankelijk van model).
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3.7.2 De hefmast manoeuvreren

 WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR MACHINESTORING
Onjuist heffen van een last kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan de
machine. De machine buiten het toepassingsgebied gebruiken kan leiden tot
overbelasting en instabiliteit.
Gebruik de hefmast en de extra apparatuur alleen voor goedgekeurd werk. De
operateur moet zijn opgeleid om de machine en de apparatuur te gebruiken.

• Beweeg de hendels altijd voorzichtig en
langzaam

• De snelheid van de hydraulische functies
hangt af van de beweging van de hendel

• De hendel keert automatisch terug naar de
oorspronkelijke stand wanneer u deze
loslaat

• De hydraulische hendels bevinden zich op
de console aan de rechterkant van de
bestuurdersstoel

1

Figuur 38. Locatie hefmasthendel

WAARSCHUWING! GEVAAR BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE MACHINE
Een aanbouwdeel monteren dat niet geschikt is voor de machine kan ertoe leiden dat
het aanbouwdeel loskomt. Risico op ernstig persoonlijk letsel en schade aan de
machine.
Optionele apparatuur die niet bij de machine is geleverd, mag alleen worden gebruikt
als een erkende dealer heeft verzekerd dat een veilige werking kan worden
gegarandeerd met betrekking tot hefvermogen en stabiliteit.

LET OP Besteed extra aandacht aan de bedieningssymbolen en de richtingspijlen.

• Trek de hendel (1) naar achteren om de
vorkdrager omhoog te bewegen.

• Beweeg de hendel (1) naar voren om de
vorkdrager te laten zakken.

• Trek de hendel (2) naar achteren om de
vorkdrager naar achteren te kantelen.

• Beweeg de hendel (2) naar voren om de
vorkdrager naar voren te kantelen.

• Trek de hendel (3) naar achteren om de
vork naar rechts te bewegen.

• Beweeg de hendel (3) naar voren om de
vork naar links te bewegen.

• Trek de hendel (4) naar achteren om de
afstand tussen de lepels te verkleinen.

• Beweeg de hendel (4) naar voren om de
afstand tussen de lepels te vergroten.

• Optionele functies (5).

1 2 3 4 5

Figuur 39. Hendelfuncties
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4 INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

4.1 Vóór u gaat rijden

4.1.1 Dagelijks onderhoud vóór bediening
1. Controleer de hoofdschakelaar van de accu.
2. Controleer de bandenspanning, de staat van de banden en de wielmoeren.
3. Controleer het motoroliepeil.
4. Controleer het transmissieoliepeil.
5. Controleer het koelvloeistofpeil.
6. Controleer het hydraulische oliepeil.
7. Controleer het koeloliepeil van de rem (indien van toepassing).
8. Controleer de luchtfilterindicator (luchtfilter van de motor).
9. Maak de grofafscheider van het luchtfilter van de motor schoon.
10. Controleer het ruitensproeiervloeistofpeil.
11. Controleer het brandstofpeil.
12. Controleer het AdBlue-peil (indien van toepassing).
13. Controleer de werking van het remsysteem.
14. Controleer de werking van het stuursysteem.
15. Controleer de werking van het hydraulische systeem.
16. Controleer de verlichting en de claxon.
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4.1.2 De hoofdschakelaar van de accu inschakelen en uitschakelen
WAARSCHUWING!  ELEKTRISCH GEVAAR
De hoofdschakelaar schakelt niet de voeding uit naar de wisselstroomdynamo.
Verwijder altijd sieraden en geleidend materiaal voordat u aan een elektrisch systeem
werkt om het risico op elektrische schokken of lichamelijk letsel te verminderen.
Ontkoppel altijd de aardingskabel (min) bij de accu wanneer u dicht bij of aan de
wisselstroomdynamo werkt.

WAARSCHUWING! GEVAAR VAN VOOROVER VALLEN
Risico op ernstig persoonlijk letsel en schade aan de machine.
Wanneer u de hoofdschakelaar van de accu uitschakelt terwijl de machine in beweging
is, kan de machine kantelen. Schakel de hoofdschakelaar van de accu niet uit terwijl de
motor draait, behalve in een noodsituatie.

WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR
Kortsluiting van de accu kan brand of explosies veroorzaken, die een risico vormen
voor ernstig letsel of de dood.
Verwijder altijd sieraden en geleidend materiaal voordat u aan een elektrisch systeem
werkt om het risico op elektrische schokken of lichamelijk letsel te verminderen.

WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR
Accu's genereren explosieve waterstof wanneer ze worden opgeladen, wat een risico
kan vormen op ernstig letsel of de dood.
Gebruik altijd de vereiste beschermende apparatuur. Zorg ervoor dat er een goede
ventilatie is en vermijd vonken.

Figuur 40. Hoofdschakelaar van de accu

1. Voordat u de machine bedient, zet u de hoofdschakelaar van de accu aan.
Draai de hoofdschakelaar van de accu rechtsom.

2. Nadat u de machine hebt bediend, zet u de hoofdschakelaar van de accu uit.
Draai de hoofdschakelaar van de accu linksom.
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4.1.3 De staat en druk van de banden controleren

 WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR HOGE DRUK
Het ontsnappen van perslucht kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.
Ga voorzichtig te werk wanneer u met persluchtsystemen werkt. Gebruik
goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen. Volg alle veiligheidseisen.

 GEVAAR
GEVAAR VOOR HOGE DRUK
De banden kunnen exploderen wanneer deze worden opgepompt. Als u binnen de
gevarenzone staat tijdens een bandexplosie, kan dit leiden tot de dood.
Sta altijd afzijdig van het wiel wanneer u banden leeg laat lopen of oppompt. Zie de
afbeelding van de gevarenzone voor leeg laten lopen. Gebruik een veiligheidsbril.

120°

50
 m

120°

50 m

Figuur 41. Gevarenzone voor leeglopen

DRAIN OIL LEVEL

Figuur 42. Aandrijfasbanden
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Figuur 43. Stuurasbanden

1. Controleer of de banden niet zijn beschadigd of te erg versleten zijn.

2. Verwijder eventuele afzettingen van het loopvlak.

3. Controleer of de banden de juiste druk hebben volgens de aanbevelingen van de
bandenfabrikant.

4. Pomp de banden op volgens de relevante regels.

5. Controleer of er geen wielmoeren ontbreken.
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4.1.4 Het motoroliepeil controleren
LET OP Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld voordat u het motoroliepeil gaat controleren.

1

2

Figuur 44. Het motoroliepeil controleren

1. Open het luik voor de peilstokken en olie opvullen.

2. Verwijder de peilstok (1) en droog de stok af met een schone doek.

3. Steek de peilstok volledig terug en verwijder opnieuw.
Het oliepeil moet zich tussen de merktekens voor het minimum- en maximumniveau
bevinden (bij een bedrijfstemperatuur van minimaal 65°C).

4. Indien nodig verwijdert u de vuldop (2) en vult u de olie bij.

5. Vul bij met de aanbevolen olie.
Zorg ervoor dat het oliepeil zich tussen de merktekens voor het minimum- en
maximumniveau op de peilstok bevindt. Vul niet bij tot boven het maximale oliepeil.

Raadpleeg de onderhoudsgegevens voor de hoeveelheid.
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4.1.5 Het DANA-transmissieoliepeil controleren

1 2

Figuur 45. Transmissieoliepeil

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR HETE VLOEISTOF
Risico op ernstig persoonlijk letsel.
Mors geen hete olie en raak geen hete oppervlakken aan.

1. Start de motor en laat deze draaien tot de olie de bedrijfstemperatuur heeft bereikt
(minimaal 65°C).

2. Open het luik voor de peilstokken en olie opvullen.

3. Verwijder de peilstok (1) en droog de stok af met een schone doek.

4. Duw de peilstok helemaal naar binnen en verwijder deze weer.
Het oliepeil moet tussen het minimale en maximale merkteken zijn.

5. Indien nodig verwijdert u de vuldop (2) en vult u de olie bij.

LET OP Schakel de motor uit voordat u olie bijvult.

Zorg ervoor dat het oliepeil zich tussen de merktekens voor het minimum- en
maximumniveau op de peilstok bevindt. Vul niet bij tot boven het maximale oliepeil.

Raadpleeg onderhoudsgegevens voor het volume.
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4.1.6 Het ZF-transmissieoliepeil controleren

1

2

Figuur 46. Het ZF-transmissieoliepeil controleren

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR HETE VLOEISTOF
Risico op ernstig persoonlijk letsel.
Mors geen hete olie en raak geen hete oppervlakken aan.

1. Start de motor en laat deze draaien tot de olie de bedrijfstemperatuur heeft bereikt
(minimaal 65°C).

2. Verwijder de peilstok (1) en droog de stok af met een schone doek.

3. Steek de peilstok volledig terug en verwijder deze opnieuw.
Het oliepeil moet tussen het minimale en maximale merkteken zijn.

4. Indien nodig vult u de olie op via de vuldop (2) en vult u de olie bij.

LET OP Schakel de motor uit voordat u olie bijvult.

Zorg ervoor dat het oliepeil zich tussen de merktekens voor het minimum- en
maximumniveau op de peilstok bevindt. Vul niet bij tot boven het maximale oliepeil.

Raadpleeg onderhoudsgegevens voor het volume.
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4.1.7 Het koelvloeistofpeil controleren
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR HETE VLOEISTOF
Hete koelvloeistof kan uit de olietank sproeien, wat gevaar op ernstig letsel kan
opleveren.
Laat de motor afkoelen en de druk verminderen voordat u de vuldop opent.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR HOGE DRUK
Het systeem kan onder druk staan, ook als het geen hogedruktype is. De koelvloeistof
kan onder druk staan en heet zijn, wat ernstig letsel kan veroorzaken.
Open de vuldop langzaam.

1. Open de vuldop van het expansievat (1).
Open eerst met een kwart slag om ervoor
te zorgen dat het systeem niet onder druk
staat.

1

2. Controleer het koelvloeistofpeil.
Het peil moet ter hoogte zijn van het maximale niveaustreepje van het expansievat. Vul de
tank zo nodig bij.

LET OP Raadpleeg Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen (pagina 77) om na te gaan of
groene of gele koelvloeistof nodig is. Meng nooit verschillende soorten koelvloeistof!

LET OP Vul de tank niet bij door de radiator of open de schroefdop van de radiator niet.
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4.1.8 Het hydraulische oliepeil controleren
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR HETE VLOEISTOF
Hete hydraulische olie kan uit de olietank spatten, wat een risico kan vormen op ernstig
persoonlijk letsel.
Open de vuldop niet terwijl de motor draait.

Voordat u het hydraulische oliepeil gaat controleren, zorgt u ervoor dat de hefmast is
neergelaten en ingetrokken.

1. Controleer of het oliepeil zich tussen de
merktekens voor het minimum- en
maximumniveau bevindt op de zijkant van
de tank voor hydraulische olie. High

Low

2. Indien nodig schroeft u de vuldop los en
vult u de olie bij.

LET OP

Om te voorkomen dat de tank
overstroomt, mag deze niet in een keer
helemaal worden gevuld. Het duurt
ongeveer 5 minuten voordat de olie
door de filters is gelopen, vul de tank
daarom geleidelijk bij.

3. Vul bij met de aanbevolen hydraulische olie. Zorg ervoor dat het oliepeil zich tussen de
merktekens voor het minimum- en maximumniveau bevindt. Vul niet bij tot boven het
maximale oliepeil.

4. Schroef de vuldop weer terug.

4.1.9 Het koeloliepeil van de rem controleren

LET OP
Dit gedeelte is alleen van toepassing op machines die koelolie gebruiken voor de
remmen.
Koelolie voor de remmen is een optie.
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1. Controleer of het koeloliepeil van de rem zich tussen de merktekens voor het minimum- en
maximumniveau bevindt aan de zijkant van de tank voor remkoelolie.

2. Indien nodig schroeft u het ademfilter (1)
los en vult u de koelolie van de rem bij.

1

3. Vul bij met de aanbevolen koelolie voor remmen. Zorg ervoor dat het oliepeil zich tussen de
merktekens voor het minimum- en maximumniveau bevindt. Vul niet bij tot boven het
maximale oliepeil.

4. Schroef de ademfilters weer terug.

4.1.10 De luchtfilterindicator controleren

2

1

Figuur 47. Luchtfilterindicator

1. Controleer de indicator (1).

2. Als de indicator ROOD is, reset u de indicator door op de knop (2) onder de eenheid te
drukken.

3. Start de motor. Als de indicator nog steeds rood is, stopt u de motor en maakt u het
luchtfilter van de motor schoon of u vervangt dit filter.
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4.1.11 De grofafscheider van het luchtfilter van de motor schoonmaken
1. Verwijder de aansluiting (1) van de

grofafscheider . 1

2. Verwijder de grofafscheider.

3. Verwijder deeltjes en droog de grofafscheider met een doek af.

4. Bevestig de grofafscheider weer en schroef het luik op zijn plek.

4.1.12 Het ruitensproeiervloeistofpeil controleren

1

Figuur 48. Ruitensproeiervloeistoftank

1. Controleer het ruitensproeiervloeistofpeil in de ruitensproeiervloeistoftank (1).

2. Vul de ruitensproeiervloeistoftank zo nodig bij.
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4.1.13 Brandstof toevoegen
WAARSCHUWING! ONTBRANDINGSGEVAAR
Brandstof morsen kan brand veroorzaken, dat ernstig letsel of de dood en schade aan
de machine kan veroorzaken.
Mors geen brandstof.

LET OP
Als er lucht in het brandstofsysteem komt, stopt de motor. Laat de machine nooit draaien
totdat de brandstoftank leeg is om te voorkomen dat er lucht in het brandstofsysteem
wordt gezogen. Ontlucht het brandstofsysteem als er lucht in het systeem komt.

Figuur 49. Brandstof toevoegen

1. Open de vuldop op de brandstoftank.

2. Vul de tank met aanbevolen brandstof.
Raadpleeg onderhoudsgegevens voor het volume.

3. Schroef de vuldop op de tank.
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4.1.14 Het AdBlue-peil controleren
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR SCHADELIJKE STOFFEN
Dit veroorzaakt irritatie bij huid- of oogcontact.
Ga er voorzichtig mee om. Vermijd contact met huid en ogen. Als u AdBlue-oplossing
op uw huid of in uw ogen krijgt, moet u dit snel met water en zeep af- of uitwassen.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR BIJTENDE STOFFEN
De AdBlue-oplossing kan bepaalde metalen aantasten die worden gebruikt in
harnassen, kabels en aansluitingen, zoals koper en aluminium.
Laat de AdBlue-oplossing met geen enkel onderdeel dat gemaakt is van koper of
aluminium, in contact komen. De aantasting begint en ontwikkelt zich snel.

LET OP Het AdBlue-peil mag niet lager zijn dan 10%.

LET OP Bij temperaturen onder -11°C bevriest de AdBlue-oplossing. Bewaar niet bij een
temperatuur lager dan -11°C.

1. Draai de sleutel naar stand I.

2. Wacht totdat het scherm de hoofdpagina
weergeeft en druk op F1.
Op het scherm staat het AdBlue-peil (1) als
percentage van de totale tankinhoud.

1

%

3. Als het niveau te laag is, open dan het luik voor toegang tot de AdBlue-tank.

4. Open de tankdop van AdBlue (2) en vul bij
met de aanbevolen AdBlue-oplossing.
Raadpleeg onderhoudsgegevens voor het
volume.

2

5. Bevestig de tankdop voor AdBlue weer.

6. Sluit het luikje voor AdBlue.
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4.1.15 De bedieningsstoel aanpassen

WAARSCHUWING! GEVAAR OP ONGECONTROLEERDE BEWEGING
Het niet dragen van een gordel kan bij een ongeluk tot ernstig persoonlijk letsel of de
dood leiden.
Maak altijd eerst de gordel vast voordat u wegrijdt.

1

5

8 7 6

4

2

3

Figuur 50. Verstelmogelijkheden van de bestuurdersstoel

1. Verstelbare neksteun, 4-standen (optie)
2. Geïntegreerde 3-punts veiligheidsgordel
3. Hendel om de hoogte-instelling te vergrendelen tijdens het vervoer
4. Instelling lendesteun
5. Instelling van de rugleuning
6. Instelling van de hoek van het zitkussen
7. Hoogte-instelling
8. Lengte-instelling 160 mm (6,30 inch)
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Voor optimale veiligheid moet de stoel altijd goed worden ingesteld, afhankelijk van uw
persoonlijke voorkeuren en lichaamsbouw, voordat u de machine start.

4.1.16 Het stuur aanpassen

1

Figuur 51. Hendel

1. Trek de hendel (1) omhoog om de hoogte af te stellen.

2. Druk de hendel (1) omlaag om de kanteling af te stellen.
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4.1.17 De cabineventilatie gebruiken
A = Verwarming

1. Verwarming
2. Ventilator

B = AC

1. Verwarming
2. Ventilator
3. Recirculatie
4. Airconditioning

C = ACC

1. Verwarming
2. Ventilator
3. Recirculatie
4. Airconditioning

B C

A

21

3 43 4

21

21

Figuur 52. Cabineventilatiesystemen

1. Warm weer en normale luchtvochtigheid
1.1 Open de frisse luchtinlaat.
1.2 Schakel de verwarming uit.
1.3 Schakel de airconditioning in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Zeer warm weer en hoge luchtvochtigheid
2.1 Sluit de frisse luchtinlaat.
2.2 Schakel de verwarming uit.
2.3 Schakel de airconditioning in en stel de gewenste temperatuur in.

3. Koel weer en hoge luchtvochtigheid.
3.1 Schakel de airconditioning in.
3.2 Open de frisse luchtinlaat.
3.3 Open een raam voor luchtcirculatie. Verhoog zo nodig de warmte.

4. Koud weer
4.1 Open de frisse luchtinlaat en schakel de airconditioning uit.
4.2 Stel de gewenste temperatuur in.

5. Zeer koud weer en lage luchtvochtigheid
5.1 Sluit de frisse luchtinlaat.
5.2 Schakel de airconditioning uit.
5.3 Pas de temperatuur aan.

6. Koude en droge periodes en weinig gebruik
6.1 Schakel de airconditioning in, laat de compressor een paar minuten werken, zodat de

koppelingen, pakkingen en dergelijke worden gesmeerd.
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4.2 Op de machine klimmen of eraf komen
WAARSCHUWING! SLIPGEVAAR
Het is heel belangrijk om altijd op drie punten contact te houden. Doet u dat niet, dan
kan dit tot persoonlijk letsel of de dood leiden.
Houd bij het klimmen of eraf komen altijd op drie punten contact: ofwel met twee
handen en één voet of met twee voeten en één hand.

LET OP Klim er alleen op en af als de machine stationair loopt.

1. Bij het in- en uitstappen moet het gezicht altijd naar de cabine zijn gericht.

2. Blijf op drie punten contact houden totdat u in de cabine of op de grond bent:

4.3 Sturen en remmen

4.3.1 Sturen
Draai alleen aan het stuur wanneer de machine in beweging is om onnodige slijtage aan de
banden te minimaliseren.
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4.3.2 De ontkoppeling activeren

3 2 1

Figuur 53. De ontkoppeling activeren

De ontkoppelschakelaar maakt de transmissie vrij, zodat de operateur de hydraulica kan
bedienen terwijl hij een hoog toerental houdt tijdens stapelmanoeuvres.

1. Druk op de ontkoppeling (2) om de koppeling te activeren.
Als de ontkoppelingsschakelaar tegelijkertijd met het rempedaal (3) wordt ingedrukt, worden
de remmen toegepast. Wanneer u remt met alleen het rempedaal (1), wordt de
ontkoppeling niet geactiveerd.

4.3.3 De parkeerrem activeren
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VOORUIT OMVALLEN
De machine kan omvallen als de parkeerrem wordt gebruikt terwijl de machine in
beweging is. Risico op ernstig letsel en schade aan de machine.
Gebruik de parkeerrem niet om de machine te stoppen, behalve in noodgevallen.

1

Figuur 54. Parkeerrem

Als de operator de stoel verlaat zonder geactiveerde parkeerrem, wordt er een geluidssignaal
geactiveerd.

LET OP
Gebruik de parkeerrem alleen om de machine te stoppen in geval van nood. Na het
gebruik van de parkeerrem in een dergelijke noodsituatie, moeten de parkeerrem en
remschijf worden gecontroleerd en afgesteld. Vervang indien nodig de remblokken en de
remschijf van de parkeerrem. Controleer dagelijks de werking van de parkeerrem.

1. Laat de machine stoppen.

2. Druk op (1) om de parkeerrem in te schakelen.
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4.3.4 Parkeren
Voordat u de machine parkeert, controleert u de volgende aspecten:
• De hefmast is volledig neergelaten
• De vork is naar voren gekanteld en de vorkpunten raken de grond

Zorg ervoor dat na parkeren de hoofdschakelaar van de accu is uitgeschakeld.

4.4 Noodstop
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VOORUIT OMVALLEN
Als de noodstop wordt gebruikt terwijl de machine in beweging is, kan de machine
kantelen. Risico op ernstig persoonlijk letsel en schade aan de machine.
Gebruik de noodstop alleen in geval van nood.

Nadat u op de noodstopknop (1) hebt gedrukt, worden alle functies uitgeschakeld, de
parkeerrem wordt geactiveerd en de motor stopt. Gebruik tijdens normaal bedrijf de
noodstopknop niet om de machine te stoppen. Gebruik het rempedaal. Door de noodstopknop
regelmatig te gebruiken zal het product sneller slijten.

Na elk gebruik van de noodstop moet u de conditie van de remschijf en remblokken van de
parkeerrem controleren. Neem contact op met het onderhoudspersoneel van Konecranes
Lifttrucks voor de controle.

1

LET OP Bedien de apparatuur niet tenzij u de locatie van de noodstopknop kent.
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4.5 Bedienen

4.5.1 De motor starten
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR GIFTIGE STOFFEN
Uitlaatgassen zijn schadelijk en kunnen ernstig persoonlijk letsel of de dood
veroorzaken.
Draai de motor nooit op ongeventileerde plekken. Gebruik rookafzuiginstallaties.

1. Ga in de bedieningsstoel zitten.

2. Zet de versnellingspook in de neutrale stand.

3. Steek de sleutel in het contactslot, stand P.

4. Draai de sleutel naar stand I.
Het elektrische systeem is nu ingeschakeld. Controleer of het scherm is verlicht.

5. Draai de sleutel naar stand III. De motor start. Laat de sleutel los zodra de motor is
opgestart.
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4.5.2 De motor stoppen

LET OP Gebruik de noodstop alleen in geval van nood. Raadpleeg Noodstop (pagina 18) voor
meer informatie.

1

43

2

Figuur 55. De motor stoppen

1. Laat het gaspedaal (1) los.

2. Gebruik de remmen (2) en stop de machine.

3. Activeer de parkeerrem (3).

4. Zet de versnellingspook in neutraal (4).

OPMER
KING

RISICO OP SCHADE AAN DE MACHINE
Als u de motor niet laat afkoelen voordat u deze uitschakelt, is er een risico op
turboschade en oververhitting.
Laat de motor een paar minuten stationair draaien.

5. Draai de contactsleutel naar stand P.

6. Verwijder de sleutel uit het contactslot wanneer u de machine verlaat.

7. Als u de machine zonder toezicht verlaat, schakelt de hoofdschakelaar van de accu uit.
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4.5.3 De machine bedienen
WAARSCHUWING! GEVAAR OP ZIJWAARTS KANTELEN
Rijden op oneffen terrein kan de machine beschadigen. Rijden op oppervlakken met
onvoldoende steun kan ervoor zorgen dat de machine gaat rollen of wegzakt. Risico op
ernstig persoonlijk letsel en schade aan de machine.
Rijd de machine alleen over een vlakke ondergrond die bedoeld is voor het totale
gewicht en de bodemdruk van de machine.

Figuur 56. Rijd niet op oneffen terrein

WAARSCHUWING! GEVAAR OP BEPERKT ZICHT
Het werkbereik van de machine is groot en het zicht vanuit de cabine is beperkt. Risico
op ernstig persoonlijk letsel en schade aan de machine.
Voordat u de machine in beweging zet, controleert u of de weg voor u vrij is en of u
goed zicht hebt.

WAARSCHUWING! KANTEL- EN BOTSINGSGEVAAR
Als u op hellingen rijdt die steiler zijn dan 15%, kunnen de remmen de machine mogelijk
niet stoppen en kan de machine gaan rollen. Risico op ernstig persoonlijk letsel en
schade aan de machine.
Rijd niet over hellingen die steiler zijn dan 15%.

LET OP Als u de machine over steilere hellingen moet rijden, neemt u contact op met uw erkende
dealer van Konecranes Lifttrucks.

<15%

Figuur 57. Rijd niet over hellingen die steiler zijn dan 15%
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• De machine is niet bedoeld om off-road te rijden.
• De machine is niet uitgerust met wielophanging.
• Pas uw manier van rijden altijd aan de staat van de weg (drempels en dergelijke), aan

gevaren binnen het werkgebied en aan de last aan.
• Het klimvermogen van de machine dat staat aangegeven op het informatieblad is gebaseerd

op de trekkracht van de machine. Het klimvermogen is alleen van toepassing om over
obstakels en kleine onregelmatigheden in de grond te rijden.

1. Start de motor.

2. Hijs net voldoende om nog een goed zicht boven de lading te houden.
Als de lading zo groot is dat deze uw zicht belemmert, rij dan achteruit met de machine
zodat u beter zicht hebt.

3. Houd het stuur stabiel. Gebruik altijd uw hele hand om de stuurknop vast te houden.

4.5.4 Vooruit rijden

4

32

1

Figuur 58. Rijbedieningen

1. Druk op het rempedaal (1).

LET OP Start altijd in de eerste of tweede versnelling om schade en oververhitting van de
transmissie te vermijden.

2. Laat de parkeerrem (2) los.

3. Kies vooruit (3).

4. Laat het rempedaal (1) los.

5. Druk het gaspedaal (4) langzaam in.

LET OP Wanneer u wegrijdt op een helling, houdt u de machine stil met behulp van het
rempedaal (4), totdat u genoeg trekkracht hebt.
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4.5.5 De machine stoppen

1

43

2

Figuur 59. Rijbedieningen

1. Haal uw voet van het gaspedaal (1).

2. Druk het rempedaal (2) in en stop de machine op een zachte, gecontroleerde manier.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VOORUIT OMVALLEN
Plotseling remmen en gas geven kan ervoor zorgen dat de machine gaat rollen of
kantelt. Risico op ernstig persoonlijk letsel en schade aan de machine.
Vermijd agressief gas geven en remmen.

OPMER
KING

RISICO OP SCHADE AAN EIGENDOMMEN

Gebruik de transmissie niet als een rem.

3. Wanneer de machine is gestopt, activeert u de parkeerrem (3) voordat u het rempedaal
loslaat.

4. Kies de neutrale versnelling (4).
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4.5.6 Achteruit rijden

4

32

1

Figuur 60. Rijbedieningen

1. Druk op het rempedaal (1).

LET OP Start altijd in de eerste of tweede versnelling om schade en oververhitting van de
transmissie te vermijden.

2. Laat de parkeerrem (2) los.

3. Kies achteruit (3).

4. Laat het rempedaal (1) los.

5. Druk het gaspedaal (4) langzaam in.

LET OP Wanneer u wegrijdt op een helling, houdt u de machine stil met behulp van het
rempedaal (4), totdat u genoeg trekkracht hebt.

4.6 De cabinedeur afsluiten

Figuur 61. Vergrendelingssysteem van de cabinedeur

1. Als u de cabinedeur wilt vergrendelen naar een geopende stand, opent u de cabinedeur en
drukt u deze in het slot.

2. Als u de cabinedeur wilt ontgrendelen uit een geopende stand, draait u het handvat aan de
binnenkant van de cabinedeur.

4.7 Inlopen
U kunt vanaf het begin op volle snelheid met de machine rijden. U moet echter een langdurige
maximale belasting van het hydraulische systeem en de transmissie gedurende de eerste 50
bedrijfsuren voorkomen.
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Na de eerste 150 uur voert u het eerste onderhoud uit. Raadpleeg de onderhoudshandleiding
voor meer informatie.

4.8 Hijsen en rijden met last

4.8.1 Een last hijsen
1. Rijd vooruit naar de last.

Wanneer u de last nadert, controleert u of
het midden van de machine is uitgelijnd
met het midden van de last.

2. Laat de vork naar de juiste hoogte stijgen
of zakken.

3. Plaats de hefmast in de verticale stand.

4. Duw voorzichtig de vork onder de last
totdat de vorkbuizen de last raken.

5. Verhoog de hefmast totdat de last op de
vork rust, maar slechts in zoverre dat de
last vrij van het onderoppervlak ligt.
Controleer of de last midden tussen de
lepels ligt.
A = 20–40cm (8–16inch, imperiale
maateenheid). A
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6. Kantel de hefmast naar achteren.

B

7. Rijd de machine naar achteren totdat de last vrij staat van de voorkant van de stapel. B =
20–40cm (8–16inch, imperiale maateenheid).

8. Laat de last zakken tot de transportstand.
Klaar om de last te vervoeren.
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4.8.2 Een last vervoeren

 WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VALLENDE LADING
De last en aanbouwdeel kunnen vallen en leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de
dood.
Sta niet toe dat iemand onder het verhoogde deel van de machine staat of loopt, of
deze nu leeg is of geladen. Parkeer of verlaat de machine nooit met opgeheven last
zonder toezicht.

• Rijd niet met een last die zijwaarts verplaatst (bijvoorbeeld als u opzij manoeuvreert).

• Vervoer de last dicht bij de grond.

• Vermijd het rijden over hellingen of oneffen ondergrond wanneer u een last vervoert.
• Rijd altijd met de last naar boven gericht op een helling. Rijd nooit overdwars en keer niet om

op een helling.
• Rijd nooit met opgeheven vork of een opgeheven last.
• Als het uitzicht wordt verminderd, vraagt u iemand om u te begeleiden.
• Als de last zo hoog is opgestapeld dat u niet vooruit kunt kijken, rijdt u de machine naar

achteren.
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4.8.3 Noodfunctie voor dalen

 GEVAAR
GEVAAR VOOR VALLENDE LADING
Gevaar voor ernstig persoonlijk letsel of schade aan het voertuig.
Zorg ervoor dat de vorkdrager en de hefmast zonder belemmering kunnen zakken.
Vergewis u zich ervan dat er geen mensen of items onder of vlakbij de last aanwezig
zijn.

De machine is uitgerust met hydraulische hulp (optioneel elektrische en hydraulische hulp). Als
de motor stopt of als er een storing optreedt in de hydraulica, waardoor de hulp niet meer werkt,
kunt u de vorkdrager en hefmast niet laten zakken met behulp van de manoeuvreerhendels.

De richtingregelklep is daarom uitgerust met een mechanische bediening waarmee u handmatig
kunt laten zakken.

1. Kantel de cabine omhoog.

2. Voor SMV 10-16: duw de hendel (1) naar
voren.

1

3. Voor SMV 18-60: draai de hendel (1)
omhoog.

1
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4.8.4 Een last lossen

 WAARSCHUWING
BOTSINGSGEVAAR
Rijden met de vork of een last in opgeheven stand kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel of de dood.
Rijd nooit met opgeheven vork of een opgeheven last.

1. Rijd zo precies mogelijk naar de stapel of
eenheid waarop u wilt lossen.

2. Verhoog de vorkdrager naar de juiste
hoogte.

3. Plaats de hefmast in de verticale stand.

4. Rijd voorzichtig naar de stapel.

A
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5. Laat de last zakken.

6. Rijd voorzichtig achteruit van de stapel.
Zorg ervoor dat de vork vrij is.

7. Laat de vork zakken tot de transportstand.
Kantel de hefmast naar achteren.
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BIJLAGE I: AANBEVELINGEN BRANDSTOF EN OLIE

Kwaliteit van de motorolie
De motorolie moet voldoen aan de volgende olieclassificaties:

• ACEA E7
• API CH-4
• API CI-4
• Volvo VDS-3
• Volvo VDS-4

Controleer met uw olieleverancier of uw olie aan deze eisen voldoet.

Voor motoren die geen gebruikmaken van brandstof met een laag zwavelgehalte moet de TBN
(Total Base Number)-waarde ten minste 12 zijn volgens ASTM 2896. Controleer bij uw
olieleverancier of uw olie aan deze eisen voldoet.

Aangezien de olieslijtage afhankelijk is van de bedrijfsomstandigheden en de kwaliteit van de
olie en brandstof, kunnen de intervallen tussen het verversen van de olie van lengte verschillen.

De motorolie moet worden ververst na een maximaal gebruik van één jaar.

De viscositeit van de olie varieert afhankelijk van de temperatuur. Daarom is de
omgevingstemperatuur essentieel voor de keuze van het viscositeitsbereik van de motorolie
(zie onderstaande afbeelding).

Als u gebruik maakt van multigrade olie, hoeft de olie bij het wisselen van de seizoenen niet te
worden ververst. De opgegeven intervallen om de olie te verversen gelden ook voor multigrade
olie.

LET OP Er mogen geen olieadditieven worden toegevoegd aan de aanbevolen olie. Gebruik van
dergelijke additieven kan de garantie van de motor ongeldig maken.

Vermijd het vermengen van verschillende merken olie.

Het temperatuurbereik voor aangrenzende SAE-klasses overlapt, dus hoeft u de olie niet te
verversen wanneer zich temperatuurveranderingen op korte termijn voordoen.

LET OP Kies een SAE-klasse volgens de omgevingstemperatuur om probleemloze koude starten
te garanderen.

Figuur 62. Olietemperatuurbereik
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Verlengde olieverversingsinterval
De levensduur van de olie kan worden verlengd wanneer u synthetische vloeistoffen gebruikt.
Voor elke motor moeten geschikte verversingsintervallen worden bepaald door olieoxidatie en
slijtage van metalen in de tijd te meten om een uitgangswaarde te bepalen. De analyse van
slijtage van metalen kan nuttige informatie geven, maar een motor mag niet uit de dienst
worden verwijderd uitsluitend op basis van deze analyse.

Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen
Dieselbrandstof
De dieselbrandstof moet voldoen aan de volgende classificaties:

• EN 590
• ASTM D 975 No 1-D en 2-D

LET OP
Als de omgevingstemperatuur daalt, worden de vloei-eigenschappen van de
dieselbrandstof slechter en begint de paraffine neer te slaan. Gebruik de juiste
dieselkwaliteit aan de hand van de omgevingstemperatuur.

LET OP Additieven gebruiken om de vloei te verbeteren, wordt niet aanbevolen. Additieven
kunnen het vermogen verminderen om koud op te starten.

Biodiesel (vetzuurmethylester)
Esters uit plantaardige olie (vetzuurmethylester), ook wel 'biodiesel' genoemd, zijn in
toenemende mate beschikbaar als een mengcomponent in dieselbrandstoffen.

De motorfabrikant accepteert hetzelfde vetzuurmethylestergehalte als in grote wegbrandstoffen
EN590 en ASTM D975. Het maximale vetzuurmethylestergehalte is 7% zonder specifieke extra
onderhoudseisen. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de motor.

LET OP
Een hogere vetzuurmethylester combineert de negatieve invloed op prestaties, uitstoot
en brandstofverbruik. Het vetzuurmethylester beïnvloedt de functie van de SCR-
motoruitlaat na een behandelingssysteem ook negatief.

AdBlue-oplossing
Gebruik alleen een AdBlue-oplossing die voldoet aan de norm ISO 22241. De AdBlue-oplossing
bestaat uit gedeïoniseerd water dat is vermengd met 32,5% ureum.

Tabel 1. Motoren met AdBlue-oplossing

Motorfamilie Motor

VOLVO VOLVO TAD 560, 561, 762 VE

 VOLVO TAD 1360, 1361 VE

SCANIA SCANIA DC13 - 77A, 81A

 SCANIA DC13 - 084-384A, 087-387A

Transmissieolie
DANA-transmissie: ATF Dexron III

ZF-transmissie: Motorolie gebaseerd op minerale olie (API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/CH-4/
CI-4/SF/SG/SH/SJ/SL of ACEA, categorieën A, B, E). Viscositeitsgraden: SAE 20W-20 / 30 /
10W-30 / 10W-40 / 15W-30 / 15W-40 / 20W-40. Raadpleeg de voor ZF aanbevolen olielijst TE-
ML 03 voor meer informatie.
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Olieverversingsinterval
Giet het systeem af en vul het elke 1000 uur weer bij voor gemiddelde omgevings- en
dienstcyclusomstandigheden. Een ernstige of aanhoudende hoge bedrijfstemperatuur of
stoffige omgevingen veroorzaken een versnelde verslechtering of verontreiniging. Gebruik uw
verstand om de vereiste verversingsintervallen te bepalen voor extreme omstandigheden.

Aandrijfasolie
API GL.5 SAE 80 W-140

LET OP De bovenstaande eisen zijn puur aanbevelingen. Als u twijfelt, neemt u voor advies
contact op met uw erkende dealer van Konecranes Lifttrucks.

Koelolie voor de rem
Universele tractor transmissieolie (UTTO)

De olie moet voldoen aan de volgende classificaties:

• John Deere: JD20C
• Massey Ferguson: MF1141/MF1135/ MF1143
• ZF: TE-ML 03E/TE-ML 05F/TE-ML 06K

Het is ook mogelijk om een hydraulische olie te gebruiken volgens de onderstaande
specificaties met extra 1,5% Lubrizol.

Hydraulische olie
DIN 51524 Deel 2 HLP en Deel 3 HVLP

Gebruik hydraulische olie van een bekend oliebedrijf voor mobiele toepassingen.

Viscositeit Temperatuurbereik

SHS 32 -30°C...+10°C (-22°F...+50°F)

SHS 46 -20°C...+50°C (-4°F...+122°F)

SHS 68 ±0°C...+50°C (+32°F...+122°F)

Smeervet
Multipurpose type E.P. volgens NLGI Klasse 2.
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Koelvloeistof
Gebruik alleen koelvloeistoffen op basis van ethyleen-glycol met een additief dat corrosie
voorkomt. Meng geen verschillende soorten koelvloeistof met elkaar. Meng het koelvloeistof
niet met antivries dat ethanolamine bevat.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR SCHADELIJKE STOFFEN
Het gebruik van verkeerde koelvloeistof kan schade aan de machine veroorzaken.
Gebruik de aanbevolen koelvloeistof en meng nooit verschillende koelvloeistoffen door
elkaar.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR GIFTIGE STOFFEN
Het is zeer gevaarlijk om ethyleen-glycol te drinken. Deze stof kan huidirritatie en
beschadiging van het oog veroorzaken.
Drink geen ethyleen-glycol en vermijd contact met de huid.

Tabel 2. Koelvloeistoffen voor Volvo motoren

Motor Koelvloeistof

VOLVO TAD 560, 561, 762
VE

Havoline Extended Life Antifreeze Coolant (groen)

VOLVO TAD 620, 722, 660,
760 VE

Havoline Extended Life Antifreeze Coolant (groen)

VOLVO TAD 1340 VE Havoline Extended Life Antifreeze Coolant (groen)

VOLVO TAD 1360, 1361 VE Havoline Extended Life Antifreeze Coolant (groen)

VOLVO TAD 541 VE Volvo Penta koelvloeistof VCS en VCS Ready Mixed (geel)

VOLVO TAD 841 VE Volvo Penta koelvloeistof VCS en VCS Ready Mixed (geel)

VOLVO TAD 851 VE Volvo Penta koelvloeistof VCS en VCS Ready Mixed (geel)

VOLVO TAD 1141, 1151 VE Volvo Penta koelvloeistof VCS en VCS Ready Mixed (geel)

Tabel 3. Koelvloeistoffen voor Scania motoren

Motor Koelvloeistof

SCANIA DC13 - 74A, 76A Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
(groen)

SCANIA, AdBlue DC13 - 77A, 81A Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
(groen)

SCANIA, AdBlue DC13 - 084-384A,
087-387A

Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
(groen)

Tabel 4. Koelvloeistoffen voor Cummins motoren

Motor Koelvloeistof

CUMMINS QSB 6,7-C260 Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
(groen)

CUMMINS QSM 11-C335 Havoline Extended Life Antifreeze Coolant
(groen)
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Vloeibare antivries op
de laagste temperatuur

Percentage van het volume
van het mengsel vloeibare
antivries

Mengsel van antivries en water

-12°C (10,4°F) 25 1:3

-18°C (-0,4°F) 30 1:2

-25°C (-13°F) 40 1:1.5

-37°C (-34,6°F) 50 1:1

-60°C (-76°F) 66 2:1
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BIJLAGE II: ZEKERINGEN EN RELAIS

Zekeringen
Zekeringen bevinden zich aan de linkerkant onder de console en in het accucompartiment aan
de rechterkant van de machine.

Figuur 63. Locatie van zekeringen

1 9 17 25 33

8 16 24 32 40

Figuur 64. Nummervolgorde van de zekeringen

Tabel 5. Zekeringen en hun functie. Opties zijn in cursief.

Nummer Maat Functie

F1 10 A Elektronische motorregelaar, oplaadindicator wisselstroomdynamo,
regeling werklichten

F2 7,5 A Remlichten, zijmarkeringslichten, binnenverlichting,
schakelaarverlichting

F3 15 A Verwarming, ventilatie, airconditioning

F4 5 A Magneetventiel voor onderbreking brandstoftoevoer, centrale
smeerpomp, parkeerremzoemer

F5 7,5 A Condensor ventilatiemotoren

F6 7,5 A Wegverlichting, grootlicht

F7 7,5 A Wegverlichting, dimlicht
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Nummer Maat Functie

F8 10 A IQAN-display

F9 10 A IQAN-XS2-A0, cabineoptie

F10 10 A IQAN-XA2-B0, chassisoptie

F11 10 A IQAN-XA2-B1, optie papierverwerking

F12 7,5 A Gevaar en verwarming, ventilatie, airconditioning

F13 7,5 A Contactslot voeding

F14 15 A Voeding naar schakelaar wegverlichting

F15 7,5 A Toegangsverlichting

F16 10 A Ruitenwisser, ruitensproeier en claxon

F17 7,5 A Richtingaanwijzers, stoelverwarming

F18 10 A Stoelophanging luchtcompressor

F19 7,5 A Werklichten extra

F20 7,5 A Baken, verwarming achteruitkijkspiegel, kaartlicht en zoeklicht

F21 7,5 A Achteruitrijverlichting, achteruitrijalarm

F22 7,5 A Omvormer 24/12 V, achteruitrijcamera, communicatieradio

F23 15 A 24 V-stopcontact

F24 3 A IQAN-display (+RTC), timer voor voorgloeien diesel

F25 3 A Linkerzijde markeerlicht

F26 3 A Rechterzijde markeerlicht

F27 7,5 A Werklichten hefmast, rechts

F28 7,5 A Werklichten hefmast, links

F29 5 A Werklichten dak

F30 5 A Werklichten dak

F31 10 A Elme-aanbouwdeel

F32 5 A Verwarming achteruitkijkspiegel

F33 - Extra

F34 - Extra

F35 - Extra

F36 - Extra

F37 10 A Klantapparatuur

F38 10 A Klantapparatuur

F39 15 A Gereserveerd voor luchtcompressor stoel

F40 3 A Achteruitrijcamera 12 V
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Zekeringen en relais in het accucompartiment
WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR
Kortsluiting van de accu kan brand of explosies veroorzaken, die een risico vormen
voor ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR BIJTENDE STOFFEN
De accu bevat bijtend zuur dat een risico vormt op ernstig letsel of de dood.
Gebruik altijd de vereiste beschermende apparatuur.

WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR
Accu's genereren explosieve waterstof wanneer ze worden opgeladen, wat een risico
kan vormen op ernstig letsel of de dood.
Gebruik altijd de vereiste beschermende apparatuur. Zorg ervoor dat er een goede
ventilatie is en vermijd vonken.

WAARSCHUWING!  ELEKTRISCH GEVAAR
De hoofdschakelaar schakelt niet de voeding uit naar de wisselstroomdynamo.
Verwijder altijd sieraden en geleidend materiaal voordat u aan een elektrisch systeem
werkt om het risico op elektrische schokken of lichamelijk letsel te verminderen.
Ontkoppel altijd de aardingskabel (min) bij de accu wanneer u dicht bij of aan de
wisselstroomdynamo werkt.

WAARSCHUWING! GEVAAR VAN VOOROVER VALLEN
Als u de hoofdschakelaar van de accu uitschakelt terwijl de machine in beweging is,
wordt de parkeerrem gebruikt en kan de machine kantelen. De software in de
stuurinrichting kan beschadigd raken.
Schakel de schakelaar niet uit terwijl de motor draait.

Zekeringen F51–F78 en relais K31, K32, K33 en K35 bevinden zich in het accucompartiment
aan de rechterkant van de machine.
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1. Relais K33
2. Relais K31
3. Relais K32

4. Relais K35
5. Zekeringen F51–

F78

1 2 3 4 5

Figuur 65. Locatie van zekeringen

51 61 71

58 68 78

Figuur 66. Nummervolgorde van de zekeringen

Tabel 6. Zekeringen en hun functie. Opties zijn in cursief.

Nummer Maat Functie

F51 10 A Hoofdzekering voor zekeringen F12, F13 en F24

F52 - Extra (relais K31, startrelais Volvo 620/722)

F53 - Extra

F54 15 A Voorverwarmer diesel

F55 15 A Voorverwarmer diesel

F56 7,5 A Transmissie ECU

F57 15 A Motor ECU

F58 15 A Motor ECU
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Nummer Maat Functie

F61 100 A Hoofdzekering KL. 15 (na starten)

F62 60 A Hoofdzekering KL. 30 (accuvermogen)

F71 10 A Elme-aanbouwdeel

F72 10 A Extra, ventiel brandstofafsluiter

F73 10 A Extra

F74 10 A Motor ECU

F75 7,5 A Transmissie ECU

F76 30 A Extra, ventilator voor oliekoeler

F77 - Extra

F78 - Extra

F80 70 A Startrelais Cummins-voeding
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Relais
K1–K14 zijn gemonteerd in het elektrische hoofdcompartiment. K31, K32, K33, K34 en K35 zijn
gemonteerd naast de hoofdzekeringen in het accucompartiment.

1
14

Figuur 67. Locatie relais

Tabel 7. Relaisfuncties. Opties zijn in cursief.

Nummer Functie

K1 -

K2 -

K3 -

K4 Werklichten hefmast

K5 Werklichten dak

K6 Werklichten extra

K7 Achteruitrijverlichting, achteruitrijalarm

K8 Voeding voor richtingaanwijzer (hendelbesturing)

K9 -

K10 Intermitterende ruitenwisser achter

K11 Intermitterende ruitenwisser dak

K12 Intermitterende ruitenwisser voor

K13 Richtingaanwijzers

K14 -

K15 Schakelend controlelampje, draaiende operatorstoel

K16 Schakelend remlicht, achteruitrijwaarschuwing, draaiende operatorstoel

K17 Schakelende wegverlichting, achteruitrijverlichting, draaiende operatorstoel

K19 Relais uitschakelen voor hoofdrelais K32 in geval van automatisch uitschakelen
van de motor

K20 Claxon

K31 K31 startrelais Volvo 620, 722
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Nummer Functie

K32 Hoofdrelais

K33 Relais vasthouden voor K31 bij opstarten

K35 Startrelais Cummins QSB 6.7 en QSM 11
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