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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 
 

Veiligheidsinstructies staan in deze handleiding door
symbolen aangeduid. De veiligheidsinstructies worden
ingeleid door signaalwoorden die de mate van risico tot
uitdrukking brengen.
Om ongevallen, persoonlijk letsel en materiële schade
te voorkomen de veiligheidsinstructies absoluut naleven
en omzichtig handelen.

GEVAAR!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord verwijst naar een direct gevaarlijke
situatie die tot de dood of tot ernstig letsel
leidt als zij niet wordt voorkomen.

Veiligheidsinstructies

Algemeen
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WAARSCHUWING!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord verwijst naar een mogelijkerwijs
gevaarlijke situatie die tot de dood of tot ern-
stig letsel leidt als zij niet wordt voorkomen.

VOORZICHTIG!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord verwijst naar een mogelijkerwijs
gevaarlijke situatie die tot gering of licht letsel
kan leiden, als zij niet wordt voorkomen.

AANWIJZING!
Deze combinatie van symbool en signaal-
woord verwijst naar een mogelijkerwijs
gevaarlijke situatie die tot materiële of milieu-
schade kan leiden, als zij niet wordt voor-
komen.

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 geeft gevaarlijke situaties door elektri-
sche stroom weer. Bij niet opvolgen van de
veiligheidsaanwijzingen bestaat gevaar voor
ernstige of dodelijke verwondingen.

Om handelingsinstructies, resultaatomschrijvingen,
opsommingen, verwijzingen en andere elementen aan
te duiden worden in deze handleiding de volgende
tekens en accentueringen gebruikt:

Tips en aanbevelingen

Bijzondere veiligheidsaanwij-
zingen

Tekens in deze handleiding
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Tekens Explicatie
Duidt stap-voor-stap handelingsinstructies
aan.

ð Duidt een toestand of een automatische
volgorde als resultaat van een handelings-
stap aan.

Duidt verwijzingen naar hoofdstukken van
deze handleiding aan.

Duidt opsommingen en lijstinvoer zonder
vastgelegde volgorde aan.

[Toets] Duidt namen van toetsen, functievakjes en
andere besturingselementen aan.

1.3   Voorbehoud op aansprakelijkheid 
 

Alle aanwijzingen en opmerkingen uit deze handleiding
zijn opgesteld met in acht name van de geldende
normen en voorschriften, de stand der techniek, als-
mede onze jarenlange inzicht en ervaring.
De fabrikant neemt geen aansprakelijkheid op zich voor
schade ontstaan door:
n Het niet opvolgen van de handleiding
n Toepassing van de machine anders dan waarvoor

deze voorzien is
n Inzet van niet-geïnstrueerd personeel
n Eigenhandige ombouwwerkzaamheden
n Technische aanpassingen
n Toepassing van niet toegelaten reservedelen
Bij speciale uitvoeringen van het apparaat, gebruikma-
king van extra bestelopties of op grond van de nieuwste
technische aanpassingen, is het mogelijk dat de daad-
werkelijke levering afwijkt van de hier weergegeven toe-
lichtingen en beschrijvingen.
Van toepassing zijn de verplichtingen als vermeld in het
leveringscontract, de algemene standaardvoorwaarden
alsmede de leveringsvoorwaarden van de fabrikant en
de wettelijke regelingen geldig ten tijde van het afsluiten
van het contract.

Algemeen
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1.4   Bescherming auteursrecht 
 

Deze handleiding geniet auteursrechtelijke bescher-
ming en is uitsluitende bedoeld voor interne doelen.
Het aan derden overlaten van deze handleiding, het
vermenigvuldigen op enigerlei wijze en in enigerlei vorm
- inclusief het maken van uittreksels - alsmede het
gebruik van en/of het mededelen van de inhoud is, uit-
gezonderd voor interne doeleinden, zonder schriftelijke
toestemming van de fabrikant niet toegestaan.
Overtredingen brengen een verplichting tot schadever-
goeding met zich mee. Overige aanspraken blijven
voorbehouden.

1.5   Garantiebepalingen 
 

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

1.6   Aanwijzingen over 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.

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

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 
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle belangrijke
veiligheidsaspecten voor een optimale bescherming
van het personeel alsmede voor een veilig en storings-
vrij bedrijf van de machine.
Door het niet opvolgen van de bedienings- en veilig-
heidsaanwijzingen in deze handleiding kunnen aanzien-
lijke gevaren ontstaan.

2.1   Fundamentele gevaren 
 

In de volgende paragraaf worden restrisico's benoemd,
die van de machine kunnen uitgaan en door een risico-
beoordeling vastgesteld werden.
Neem de hier vermelde veiligheidsaanwijzingen en de
veiligheidsaanwijzingen in de verdere hoofdstukken van
deze handleiding in acht om gezondheidsrisico's te
reduceren en gevaarlijke situaties te vermijden.

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

dieselmotorbedrijf altijd voor toevoer 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 55 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
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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 47).

– De maximale scheefstand niet over-
schrijden (Ä Hoofdstuk 3 „Technische
gegevens“ op pagina 47).

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
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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

Veiligheid
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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

Veiligheid
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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

Veiligheid
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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.

Veiligheid
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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.

Kubota-vakpersoneel
Een Kubota-vakman is vanwege zijn vakkundige oplei-
ding, kennis en ervaring alsmede kennis van de betref-
fende bepalingen in staat, om de aan hem overge-
dragen werkzaamheden uit te voeren en mogelijke
gevaren zelfstandig te herkennen en te voorkomen.
Neemt u voor het uitvoeren van de ontstane werkzaam-
heden contact op met de Kubota-klantenservice

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.

Veiligheid
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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.
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29.01.2013Hoogwerker met Fuzzy-IV-besturing Leo30T & Leo36T28



2.5   Persoonlijke beschermende uitrusting 
 

De persoonlijke beschermingsmiddelen dienen ertoe,
het personeel te beschermen tegen gevaren, die tijdens
het werk hun veiligheid of gezondheid nadelig kunnen
beïnvloeden.
Bij het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden
aan en met de machine moet het personeel de per-
soonlijke beschermingsmiddelen dragen. Hierop wordt
in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding
apart gewezen. In het gedeelte hierna worden deze
persoonlijke beschermingsmiddelen verder verklaard:
n De persoonlijke beschermingsmiddelen die in de

afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding
verplicht worden gesteld, moeten te allen tijde voor
aanvang van de betreffende werkzaamheden
worden aangetrokken.

n Op of bij de werkplek aangebrachte aanwijzingen
met betrekking tot de persoonlijke beschermings-
middelen moeten opgevolgd worden.

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.

Omschrijving van de persoon-
lijke beschermingsmiddelen
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Veiligheidsbril
De veiligheidsbril dient als bescherming voor de ogen
tegen rondvliegende delen en rondsproeiende vloei-
stoffen.

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.

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.

Veiligheid
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2.6.1   Positie van de veiligheidsinrichtingen 
 

Afb. 2: Positie van de veiligheidsinrichtingen
1 Dooswaterpas
2 Eindschakelaar "Telescooparmbescher-

ming"
3 Noodstopknop radiobediening
4 Hellingsensor en accuhoofdschakelaar

(bedekt)
5 Eindschakelaar "Stempels" (4x)

6 Kleppen voor noodbedrijf platform-
functie

7 Kleppen voor noodbedrijf ketting-/
stempelfunctie

8 Eindschakelaar "Vergrendelings-
bouten" (4x)

9 Eindschakelaar "Lagerblok" (4x)
10 Eindschakelaar "Afstempelhoogte" (4x)

Aanzicht van links
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Afb. 3: Positie van de veiligheidsinrichtingen
1 Druksensoren
2 Hoeksensoren
3 Eindschakelaar "Telescoop inschuiven"
4 Noodstopknop op de besturingskast

5 Hoeksensoren "Draaien"
6 Eindschakelaar "Snel laten zakken"
7 Ringschakelbuis "Kooiniveau"
8 Eindschakelaar "Kooiarm"

2.6.2   Beschrijving van de geïnstalleerde veiligheidsinrich-
tingen 

 

Door te drukken op de noodstopknop, wordt de
machine door direct uitschakelen van energietoevoer
stilgezet. Nadat de noodstopknop op de besturingskast
is ingedrukt, moet deze door draaien ontgrendeld
worden om de machine weer in te schakelen. De nood-
stopknop van de radiobediening moet door trekken ont-
grendeld worden.

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 noodstopknop 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.

De batterijhoofdschakelaar bevindt zich altijd in de buurt
van de batterij. Met behulp hiervaan kan de batterij van
het boordnet worden gescheiden. Dit is bijv. voor lan-
gere opslag van de machine zinvol.

Eindschakelaar

Afb. 5: Eindschakelaar

Batterijhoofdschakelaar

Afb. 6: Batterijhoofdschakelaar
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Bij de automatische afstempeling wordt de hoogwerker
met behulp van de hellingssensor (Afb. 7) automatisch
horizontaal uitgelijnd. De maximaal toegestane scheef-
stand bedraagt 1° en moet visueel met behulp van de
dooswaterpas (Afb. 8) worden gecontroleerd.

Bij uitval van de elektriciteitsvoorziening resp. voor
onderhoudsdoeleinden kan de hoogwerker in noodbe-
drijf resp. servicemodus worden gebruikt. Via diverse
kleppen (Afb. 9) kunnen de overeenkomstige modules
zonder elektriciteitsvoorziening worden aangesproken
en bewogen.

Hellingssensor en dooswa-
terpas

Afb. 7: Hellingssensor

Afb. 8: Dooswaterpas

Kleppen voor noodbedrijf en
servicemodus

Afb. 9: Voorbeeld kleppenblok
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De functies „Omhoogheffen“  en „Uitschuiven“  zijn door
een magneetopvraag via reed-contact beschermd.
D.w.z. deze functies kunnen alleen uitgevoerd worden,
als de radiobediening (Afb. 10) zich in de houder in de
werkkooi bevindt.

De momentmeetvoorziening dient voor het berekenen
van de zijwaartse reikwijdte. De momentmeetvoorzie-
ning bestaat uit hoeksensoren en druksensoren.
Hoeksensoren registreren de hoekpositie van de tele-
scooparm.
Druksensoren meten de druk in de telescooparmci-
linder.
Uit de meetwaarden wordt de zijwaartse reikwijdte
begrensd. Als de lastgrens bereikt is, zijn alleen "onkriti-
sche" bewegingen mogelijk (stabiliteit).

De ringschakelbuis bewaakt het werkkooiniveau en
stopt evt. de platformbewegingen.

2.7   Symbolen op de machine 
 

De volgende symbolen en waarschuwingsbordjes
bevinden zich op de machine.

Magneetopvraag

Afb. 10: Radiobediening

Momentmeetvoorziening

Ringschakelbuis
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3   Technische gegevens 
 

3.1   Maatbladen 
 

3.1.1   Hoofdafmetingen Leo30T 
 

Afb. 16: Hoofdafmetingen Leo30T

Technische gegevens
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3.1.2   Hoofdafmetingen Leo36T 
 

Afb. 17: Hoofdafmetingen Leo36T
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3.1.3   Werkdiagram Leo30T 
 

Afb. 18: Werkdiagram
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3.1.4   Werkdiagram Leo36T 
 

Afb. 19: Werkdiagram (brede en smalle afstempeling)

3.2   Machine 
 

3.2.1   Machine Leo30T 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Bouwlengte met werkkooi (min.) 7,20 m

Bouwbreedte (min.) 1,58 m

Bouwhoogte (min.) 1,98 m

Bodemdruk in rijstand 3,7 kN/m2

Oppervlakbelasting in stan-
daard werkstand

2,0 kN/m2

Technische gegevens
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Informatie Waarde Een-
heid

Toegestane aantal personen op
het werkplatform

2

Stuurspanning 24 V

Reikwijdte van de radiobedie-
ning

ca. 100 m

Totaalgewicht* 4300 kg

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

stalleerde onderdelen

3.2.2   Machine Leo36T 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Bouwlengte met werkkooi (min.) 8,18 m

Bouwbreedte (min.) 1,58 m

Bouwhoogte (min.) 1,98 m

Bodemdruk in rijstand 3,75 kN/m2

Oppervlakbelasting in stan-
daard werkstand

2,4 kN/m2

Toegestane aantal personen op
het werkplatform

2

Stuurspanning 24 V

Reikwijdte van de radiobedie-
ning

ca. 100 m

Totaalgewicht* 4900 kg

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

stalleerde onderdelen
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3.3   Afstempeling 
 

3.3.1   Afstempeling Leo30T 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Afstempelbreedte (min.) 4,75 m

Afstempelbreedte enkelzijdig
smal (min.)

3,85 m

Afstempelbreedte aan beide
kanten smal (min.)

3,00 m

Afstempellengte (min.) 4,89 m

Afstempellengte (max.) 6,22 m

Afstempelbaar tot een terrein-
helling van

30 %

3.3.2   Afstempeling Leo36T 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Afstempelbreedte (min.) 4,75 m

Afstempelbreedte enkelzijdig
smal (max.):

3,85 m

Afstempellengte (min.) 4,89 m

Afstempellengte (max.) 6,22 m

Afstempelbaar tot een terrein-
helling van

30 %

3.4   Platformsysteem 
 

3.4.1   Platformsysteem Leo30T 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Werkhoogte 30 m
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Informatie Waarde Een-
heid

Zijwaartse reikwijdte bij 80 kg 15,70 m

Zijwaartse reikwijdte bij 200 kg 14,00 m

Max. kooibelasting 200 kg

Werkkooi zwenkbereik 180 °

Kooiarmbeweging 180 °

Werkkooi (LxBxH) 1.2 x 0.8 x
1,1

m

Max. zwenkbereik 450 °

Zwenkbereik aan één kant smal 220 °

Zwenkbereik aan beide kanten
smal

2 x 20 °

3.4.2   Platformsysteem Leo36T 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Werkhoogte 35,50 m

Werkhoogte bij instelling op 29-
m-werkplatform

29,00 m

Zijwaartse reikwijdte bij 80 kg 15,60 m

Zijwaartse reikwijdte bij 200 kg 13,90 m

Max. kooibelasting 200 kg

Werkkooi zwenkbereik 180 °

Kooiarmbeweging 180 °

Werkkooi (LxBxH) 1.2 x 0.8 x
1,1

m

Max. zwenkbereik 450 °

Zwenkbereik aan één kant smal 220 °
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3.5   Loopwerk 
 

3.5.1   Loopwerk Leo30T 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Hoogteverstelling 0,22 m

Stijgvermogen 16,7/30 °/%

Hellingshoek 16,7/30 °/%

Ketting (LxB) 192 x 25 cm

Rijsnelheid max. 3 km/h

Max. afstand van de grond 31 cm

3.5.2   Loopwerk Leo36T 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Hoogteverstelling 0,22 m

Stijgvermogen 30 %

Hellingshoek 30 %

Ketting (LxB) 192 x 25 cm

Rijsnelheid max. 3 km/h

Max. afstand van de grond 31 cm

3.6   Aandrijfmotoren 
 

3.6.1   Dieselmotor 
 

Watergekoelde 2-cilinder-4-takt-dieselmotor

Informatie Waarde Een-
heid

Cilinderinhoud 898 cm3

Vermogen 16,1 (21,9) kW (pk)

Dieselmotor Kubota D-902

Technische gegevens
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Informatie Waarde Een-
heid

Soort brandstof Diesel-
brandstof

Tankinhoud ca. 40 l

Geluidsemissiewaarde ca. 89 dB(A)

3.6.2   Elektromotor 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Nominale ingangsspanning 210–230 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   Bedrijfsomstandigheden 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Maximaal toegestane windsnel-
heid in bedrijf

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

Temperatuurbereik -15 tot +40 °C

Elektromotor EBS 90 L X 4

Kabellengtes
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3.8   Hydraulisch systeem 
 

Informatie Waarde Een-
heid

Platformfuncties (max.) 210 bar

Stempelfuncties (max.) 210 bar

Kettingloopwerk (max.) 210 bar

Informatie Waarde Een-
heid

Tankinhoud van het hydraulisch
systeem

ca. 90 l

Tankinhoud van de hydrauli-
sche tank

ca. 75 l

Tankinhoud tussen min. en
max.

21 l

3.9   Brandstoffen 
 

Brandstof Type TEUPEN-artikelnummer Tankin-
houd

Eenheid

Transmissie-
olie

- 3917/0122 * max. 1 l

Hydraulische
olie

Plantohyd 32-S 3917/0066 * 90 l

Multipurpose
vet

- 3917/0095 (patroon) 0,5 kg

Motorolie Titan 15W-40 3917/0049 3,7 l

Koelwater - - 3,1 l

Dieselbrand-
stof

- - 40 l

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

Aanspreekdruk van de drukbe-
grenzingskleppen

Tankinhoud

Technische gegevens
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De hydraulische installatie van de hoogwerker is in de
fabriek gevuld met bovengenoemde 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

3.10   Typeplaatje 
 

Het typeplaatje bevindt zich op het chassis (in rijrichting
links) 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
n Maximale elektrische aansluitwaarden
n Maximaal toegestane scheefstand
n Tijdstip van de jaarlijkse controle
n CE-teken

Aanbevolen olie

Afb. 20: Voorbeeld typeplaatje

Technische gegevens
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Technische gegevens
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4   Opbouw en werking 
 

4.1   Overzicht 
 

Afb. 21: Overzicht
1 Zender radiobediening en grafisch dis-

play
2 230-V-stopcontact
3 Telescooparmuitschuiving
4 Telescooparm
5 Stempel 3
6 Kleppen voor platformfunctie
7 Kleppen voor ketting-/stempelfunctie
8 Hydraulische tank
9 Draaikrans

10 Elektromotor
11 Afdekkap dieselmotor
12 Linker kettingloopwerk
13 Telescooparmhouder (onderstel)
14 Stempel 4
15 Documentenbox
16 Werkkooi
17 Zwenktransmissie
18 Ontvanger radiobediening (bedekt)

Aanzicht van links
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Afb. 22: Overzicht
1 Stempel 2
2 Kooiarm
3 Stempel 1
4 Rechter kettingloopwerk

5 Opbergbox
6 FI-veiligheidsschakelaar
7 Besturingskast

4.1.1   Korte beschrijving 
 

De hoogwerker dient voor het uitvoeren van werkzaam-
heden op hoger gelegen plaatsen. De besturing gebeurt
via de radiobediening (Afb. 21/1) vanuit de werkkooi
(Afb. 21/16) of vanaf de grond. Als de radiobediening
(Afb. 21/1) zich niet in de houder in de werkkooi
(Afb. 21/16) bevindt, zijn de functies „Optillen“  en
„Uitschuiven“  buiten werking.
Om de hoogwerker in werkstand te brengen, wordt het
chassis met behulp van de stempels 1 t/m 4 (Afb. 21/5,
14 en Afb. 22/1, 3) via de automatische afstempeling
resp. handmatig opgetild. Pas wanneer het chassis cor-
rect is genivelleerd (visuele controle via de dooswa-
terpas), kan er worden begonnen met de platform-
modus.
De afstempelingen kunnen onafhankelijk van elkaar in
verschillende afstempelposities worden ingesteld:
n Leo30 T: smal, breed en aan één kant smal/breed
n Leo30 T: breed en aan één kant smal/breed

Aanzicht van rechts
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Het linker (Afb. 21/12) en rechter (Afb. 22/4) ketting-
loopwerk zijn onafhankelijk van elkaar hydraulisch in
hoogte verstelbaar.
De werkkooi (Afb. 21/16) wordt door een hydrostatisch
differentieel steeds horizontaal geleid. Om de doorrij-
breedte te verkleinen of om moeilijk toegankelijke
plekken te bereiken, kan de werkkooi (Afb. 21/16)
gezwenkt of verwijderd worden.
De elektriciteitsvoorziening komt of van het stroomnet
(voedingspunt op bouwplek) met gebruik van een ver-
lengsnoer of van de standaard dieselmotor.

4.2   Modulenbeschrijving 
 

4.2.1   Platform 
 

Afb. 23: Platform
Het werkplatform bestaat in feite uit de uitschuivingen
(Afb. 23/1), de telescooparm (Afb. 23/2), de hefboom-
houder (Afb. 23/3) en de draaikrans (Afb. 23/4).
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4.2.2   Stempels 
 

Afb. 24: Stempels
Met behulp van de stempels (Afb. 24/1 t/m 4) wordt het
chassis opgetild en wordt de hoogwerker in werkstand
gebracht. De stempels zijn overeenkomstig de positie-
nummers doorgenummerd. Deze kunnen onafhankelijk
van elkaar in twee verschillende arbeidsposities, smal
of breed, versteld worden.

4.2.3   Werkkooi  
In de werkkooi is plaats voor maximaal twee personen.
In de stuurkop (Afb. 25/1) bevindt zich het bedienings-
paneel. De hydraulische motor (Afb. 25/2) dient voor
het zwenken van de werkkooi.

Afb. 25: Werkkooi
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4.2.4   Kettingloopwerk 
 

In de transportstand kan de hoogwerker met behulp van
het kettingloopwerk worden verreden. Voor de ketting-
spanning is slechts een vetspuit nodig. De loopwerken
kunnen onafhankelijk van elkaar traploos in hoogte
worden versteld. In Afb. 26 is het linker loopwerk (1)
helemaal ingeschoven en het rechter loopwerk (2) hele-
maal uitgeschoven. De hoogteverstelling vindt hydrau-
lisch plaats.

4.2.5   Dieselmotor 
 

De dieselmotor (Afb. 27/1) zorgt samen met het hydrau-
lische aggregaat voor de noodzakelijke hydraulische
druktoevoer.

4.2.6   Elektromotor 
 

Als alternatief voor de dieselmotor kan de noodzakelijke
hydraulische druktoevoer door de elektromotor tot stand
worden gebracht. Deze bevindt zich op het chassis
(Afb. 28/1).
De aansluiting gebeurt op de bouwplek via een 230-V-
aansluiting.

Afb. 26: Kettingloopwerk

Afb. 27: Afdekking van de die-
selmotor

Afb. 28: Elektromotor
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4.3   Bedieningselementen 
 

4.3.1   Stempelarrêtering 
 

De afzonderlijke stempels kunnen met behulp van de
arrêteerinrichting (Afb. 29/1) in smallere of bredere
werkstand en in de transportstand gearrêteerd worden.

4.3.2   Besturingskast 
 

Afb. 30: Besturingskast van links en rechts
1 Noodstop-knop
2 Controlelampje [Oliedruk]
3 Verlichte drukknop [Voorgloeien]
4 Sleutelschakelaar

[Dieselmotor starten/stoppen]
5 Controlelampje [Accu]

6 Controlelampje [Koelwater]
7 Tankweergave
8 Sleutelschakelaar [Werkhoogte] (optio-

neel bij Leo30T)
9 Controlelampje [Afstempeling]

Afb. 29: Stempelarrêtering

Zijaanzicht
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4.3.3   Bedieningspaneel met grafisch display en radiobedie-
ning in de werkkooi  

De functies „Optillen“  en
„Uitschuiven“  kunnen alleen maar gebruikt
worden als de radiobediening zich in de
houder in de werkkooi bevindt.

Afb. 31: Bedieningspaneel in de werkkooi
1 Groen lampje
2 Rood lampje
3 Grafisch display
4 Functietoetsen (4x)
5 Voorgloeiknop
6 Knevelschakelaar [Motor Aan/Uit]
7 Tuimelschakelaar [Functiekeuze]
8 Statuslampje (groen)

9 Tuimelschakelaar
[Kruip-/IJlgang, Hand-/Automatisch
bedrijf/Start]

10 Noodstop-knop
11 Radioantenne
12 Tuimelschakelaar

[Werkkooi schuin zetten]
13 Acculampje (rood)
14 Tuimelschakelaar

[Werkkooi zwenken]
15-18 Besturingshendel
19 Draaischakelaar

[Radiobediening Aan/Uit]
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Toestand Beschrijving
brandt continu Machine is correct afgestem-

peld

knippert langzaam Machine is niet afgestempeld

Signaleert storingen.

Toestand Beschrijving
brandt continu Storing

knippert Lastgrens bereikt

Op het grafisch display worden naast machinegege-
vens zoals bedrijfsuren etc. de in de betreffende func-
ties mogelijke bewegingen weergegeven. Bij de selectie
van een niet-toegestane beweging worden waarschu-
wings- resp. informatieaanwijzingen weergegeven
(Ä Hoofdstuk 6.4 „Basis van het grafisch dis-
play“ op pagina 83).

De functietoetsen zijn bedoeld voor de navigatie door
het menu van het grafisch display.

Dient voor het voorgloeien van de dieselmotor.

Dient voor het starten van de dieselmotor.

Met de tuimelschakelaar Functiekeuze wordt gekozen
tussen platform-, stempel- en kettingfunctie.

Toestand Beschrijving
knippert langzaam Zender verzendt

knippert snel Noodstop actief

Deze schakelaar heeft een meervoudige bezetting:
n kruipgang of ijlgang instellen
n handmatig handbedrijf of automatisch bedrijf van de

afstempeling instellen

1 - Groen lampje

2 - Rood lampje

3 - Grafisch display

4 - Functietoetsen

5 - Voorgloeiknop

6 - Knevelschakelaar Motor
Aan/Uit

7 - Tuimelschakelaar Functie-
keuze

8 - Statuslampje (groen)

9 - Tuimelschakelaar Kruip-/IJl-
gang, Hand-/Automatisch
bedrijf/Start
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n Radiobediening op de ontvanger aanmelden
n Hellingfuncties bij platformmodus activeren

Op de radiobediening bevindt zich een noodstopknop.
Deze moet na bediening door trekken worden ontgren-
deld, zodat de machine weer bedrijfsklaar is.

De radioantenne brengt de verbinding tussen de radio-
bediening en de ontvanger tot stand.

Dient voor het handmatig schuin zetten van de werk-
kooi binnen de grenzen van ± 2,5°, ter compensatie van
de telescoopprofiel-doorbuiging.

Signaleert de laadtoestand van de accu en de aanmel-
ding van de radiobediening (zender) op de ontvanger.

Toestand Beschrijving
knippert 2x bij het
inschakelen

Radiobediening op de ont-
vanger aangemeld

knippert continu Laadtoestand van de accu kri-
tiek. Directe vervanging van
de accu nodig!

Zodra het acculampje (Afb. 31/13) begint te
knipperen, blijven er nog ca. 15 minuten over,
tot de accu volledig leeg is en er geen bedie-
ning meer mogelijk is.

Is voor het zwenken van de werkkooi.

Met de besturingshendels kunnen afhankelijk van de
geselecteerde bedrijfsfunctie de betreffende met kleur
aangeduide functies worden uitgevoerd.

Dient voor het in- en uitschakelen van de radiobedie-
ning. Deze is afsluitbaar.

10 - Noodstop-knop

11 - Radioantenne

12 - Tuimelschakelaar Werk-
kooi schuin zetten

13 - Acculampje (rood)

14 - Tuimelschakelaar Werk-
kooi zwenken

15–18 - Besturingshendel

19 - Draaischakelaar Radiobe-
diening Aan/Uit
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4.3.4   Noodbesturing 
 

1 Kleppenblok platformfunctie
2 Proportionele klep [Telescooparm laten zakken]
3 Kleppenblok stempel- en loopwerkfunctie
4 Wisselkleppen
5 Handpomp
Bij uitval van de elektriciteitsvoorziening kunnen de
stempels met behulp van de kleppen (Afb. 32/3) en kan
het platform met behulp van de kleppen (Afb. 32/1 en 2)
worden bediend. De vereiste hydraulische druk wordt
met de handpomp (Afb. 32/5) bereikt. Het omschakelen
op de betreffende functie vindt met de wisselkleppen
(Afb. 32/4) plaats.

4.4   Weergaves 
 

4.4.1   Display in de besturingskast 
 

Naast het grafisch display in het bedieningspaneel
bevindt zich in de besturingskast een aanvullend kleiner
display (Afb. 33/1), dat eveneens foutcodes en fout-
namen weergeeft.

Afb. 32: Noodbesturing

Afb. 33: Klein display
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4.4.2   Verontreinigingsweergave hydraulisch filter 
 

Het hydraulisch filter beschikt over een optische veront-
reinigingsweergave.

Afb. 34: Verontreinigingsweergave
1 Inbouwpositie
2 Kap beneden – filterelement schoon
3 Kap boven, rood – filterelement verontreinigd

4.5   Aansluitingen 
 

4.5.1   Stroomaansluiting 
 

De elektromotor wordt op de bouwplek via een
230-V-aansluiting (Afb. 35/1) aangesloten.

4.5.2   PC-aansluiting (optioneel) 
 

De PC-aansluiting (Afb. 36/1) is bedoeld voor de
fabrieksprogrammering van de firmware. Bovendien
geeft het m.b.v. de optioneel verkrijgbare programmeer-
kabel en de bijbehorende software een diagnosemoge-
lijkheid (foutenlijsten, bedrijfstijden). Verder is het
mogelijk om bijv. de besturingshendels te kalibreren en
de tijd in te stellen. Zie ook afzonderlijke softwarehand-
leiding.
TEUPEN biedt ook passende scholingen aan. Neem
voor meer informatie contact op met de klantenservice
(contactgegevens zie pagina 2).

Afb. 35: Stroomaansluiting

Afb. 36: PC-aansluiting
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4.6   Werk- en gevarenzones 
 

Het werkgebied en de gevarenzone liggen binnen en
verticaal onder het zwenkbereik van de machine. Bij
een totaalgewicht van 200 kg geldt het binnenste
zwenkbereik. Bij een totaalgewicht van tot 80 kg geldt
het buitenste zwenkbereik.

4.7   Onderdelen 
 

4.7.1   Sleutel  
Aan de meegeleverde sleutelbos zitten sleutels voor de
volgende componenten:
n Besturingskast (dubbelbaardsleutel)
n Sleutelschakelaar op de besturingskast
n Sleutelschakelaar op het bedieningspaneel
n Vulopening op de hydraulische tank
n Vulopening op de dieseltank
n Deksel bedieningspaneel werkkooi

4.7.2   Opvanggordel  
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

Afb. 37: Werk- en gevarenzone

Afb. 38: Sleutel
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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. 39: Aanslagpunten
1 Aanslagpunten voor het transport met een kraan (aan beide kanten)
2 Sjorogen voor het transport op een aanhanger

De aanslagpunten (Afb. 39/1) zijn met een
symbool Afb. 40 aangeduid.

De machine kan onder de volgende voorwaarden 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 hoogwerker moet zich in de transportstand

bevinden.
n Riemen en kettingen moeten even lang en lang

genoeg zijn.

Aanslagpunten

Afb. 40: Aanslagpunt

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. De machine in transportstand brengen (Ä Hoofd-
stuk 6.9 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 107).

2. De machine uitschakelen (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

3. Riemen of kettingen met kettingsluitingen aan alle
vier de aanslagpunten (Afb. 41/1) van de stempels
aanslaan.

De aanslagpunten zijn met het symbool 
Afb. 42 aangeduid.

4. 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 hoogwerker kan onder de volgende voorwaarden op
een aanhanger of transportwagen worden getranspor-
teerd:
n De aanhanger of transportwagen moet ontworpen

zijn voor het gewicht en de afmetingen van de hoog-
werker.

n De hoogwerker moet zich in de transportstand
bevinden.

n De hoogwerker moet met veiligheidsgordels op de
daarvoor bestemde sjorogen (Afb. 39/2) met het
transportmiddel worden verankerd.

Aanslaan

Afb. 41: Aanslagpunt stempels

Afb. 42: Symbool aanslagpunt

Transport op een aanhanger

Transport en opslag
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Veiligheidsuitrusting: n Veiligheidshelm
n Veiligheidsschoenen

WAARSCHUWING!
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.

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 achteruit omhoog rijden.
– Hoogwerker niet draaien op de oprit of het

laadvlak.

Afb. 43: Transport op een aanhanger
1. De hoogwerker achteruit op de oprit (Afb. 43/1)

rijden.
2. Bij het begin van het kantelen op het laadvlak

(Afb. 43/2) de snelheid verminderen.
Wanneer de hoogwerker met de kettingen volledig
op het laadvlak (Afb. 43/2) is gekomen, kan de
snelheid weer worden verhoogd.

Beladen

Transport en opslag
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Afb. 44: Sjorogen
3. De hoogwerker bijv. met veiligheidsriemen op de

sjorogen (Afb. 44/1) met het transportmiddel ver-
ankeren en beveiligen.

4. Het transport beginnen.

Het ontladen van een laadvlak gebeurt vooruit. Daar-
voor als volgt te werk gaan:
1. De hoogwerker langzaam verrijden.
2. Voor het kantelen de snelheid verminderen 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.

Ontladen

Opslag van de machine
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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 of van het stroomnet
(voedingspunt op bouwplek) met gebruik van een ver-
lengsnoer (Ä „Kabellengtes“ op pagina 55) of van de
stroomnetonafhankelijke dieselmotor.

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.

– Grootte van de kabels conform Ä „Kabel-
lengtes“ op pagina 55 in acht nemen.

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

– (Verleng-) snoer zo aanleggen, dat er niet
overheen gereden kan worden, 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.

Stekker (Afb. 45/1) met verlengsnoer (230 V) ver-
binden. Daarbij de maximale kabellengtes in acht
nemen (Ä „Kabellengtes“ op pagina 55).
ð De machine is bedrijfsklaar, als het groene

lampje op de onderbesturing knippert.

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

Elektrische stroom

Inschakelen

Afb. 45: Stroomaansluiting

Bediening
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Verlengsnoer van de stekker (Afb. 46/1) loskop-
pelen of op de noodstopknop drukken.

6.2.2   Machine via dieselmotor in-/uitschakelen 
 

6.2.2.1   In-/Uitschakelen op de besturingskast 
 

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

selmotor.

1. Motoroliepeil controleren (Ä Bijlage C „Kubota-die-
selmotor“ op pagina 197).

2. De verlichte drukknop [Voorgloeien] (Afb. 47/1)
indrukken en zo lang ingedrukt houden, tot deze
uitgaat.

3. De dieselmotor door het draaien en vasthouden
van de sleutelschakelaar (Afb. 47/2) op  starten
en knevelschakelaar direct loslaten, zodra de die-
selmotor gestart is.

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

4. De dieselmotor ca. 15 seconden laten warm-
draaien, voordat met de bediening van de hoog-
werker begonnen wordt.

De APECS-besturing zorgt ervoor dat
het starttoerental na de start 10
seconden lang constant is.

Uitschakelen

Afb. 46: Stroomaansluiting

Inschakelen

Afb. 47: Voorgloeien en starten

Bediening
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Voor het uitschakelen van de dieselmotor de sleu-
telschakelaar (Afb. 48/1) op  draaien en zo
houden, tot de dieselmotor stopt.

6.2.2.2   Machine d.m.v. het bedieningspaneel in-/uitschakelen 
 

1. De knop (Afb. 49/1) indrukken en zo lang ingedrukt
houden, tot deze uitgaat.

2. De dieselmotor door het draaien en vasthouden
van de knevelschakelaar (Afb. 49/2) op  starten
en de knevelschakelaar direct loslaten als de die-
selmotor gestart is.

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

3. De dieselmotor ca. 15 seconden laten warm-
draaien, voordat met de bediening van de hoog-
werker begonnen wordt.

De APECS-besturing zorgt ervoor dat
het starttoerental na de start 10
seconden lang constant is.

Uitschakelen

Afb. 48: Sleutelschakelaar

Inschakelen m.b.v. bedienings-
paneel

Afb. 49: Inschakelen

Bediening
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Voor het uitschakelen van de dieselmotor de kne-
velschakelaar (Afb. 50/1) op het bedieningspaneel
op  draaien en zo houden, tot de dieselmotor
stopt.

6.2.3   Radiobediening in-/uitschakelen 
 

Als de radiobediening ingeschakeld is, heeft
deze altijd voorrang op de onderbesturing. De
onderbesturing is dan buiten werking.

1. Zorg ervoor dat de noodstopknop (Afb. 51/2) niet
bediend is.

2. Voor het inschakelen van de radiobediening de
draaischakelaar (Afb. 51/4) in stand [I] draaien.
ð De radiobediening piept 2x, het acculampje

(Afb. 51/3) knippert 2x.

Uitschakelen m.b.v. bedie-
ningspaneel

Afb. 50: Uitschakelen

Radiobediening inschakelen
en activeren

Afb. 51: Radiobediening
inschakelen

Bediening
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3. Tuimelschakelaar (Afb. 51/1) naar rechts in stand
[Start] drukken.
ð Radiobediening wordt op de ontvanger aange-

meld en is nu bedrijfsklaar.

Na een radio-onderbreking (bijv. door
een accuvervanging) moet de radio-
bediening door het drukken van de
tuimelschakelaar (Afb. 51/1) in stand
[Start] opnieuw op de ontvanger
worden aangemeld.

Draaischakelaar (Afb. 52/1) in stand [0] draaien.
ð De radiobediening is uitgeschakeld.

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.
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.

Radiobediening uitschakelen

Afb. 52: Radiobediening uit-
schakelen

Bediening
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6.4   Basis van het grafisch display 
 

6.4.1   Overzicht 
 

1-4 Functietoetsen
5 Display
Het grafisch display bestaat uit de 4 [functietoetsen]
(Afb. 53/1–4) en het display (Afb. 53/5). Het grafisch
display start op bij het inschakelen van de machine. De
displayweergave wordt automatisch actueel aan de
betreffende situatie van de machine aangepast. De
[functietoetsen] (Afb. 53/1–4) zijn bedoeld voor het navi-
geren door het menu. De bezetting van de
[functietoetsen] wordt telkens in het display weerge-
geven.
Bovendien geeft het display bedrijfstoestanden en aan-
wijzingen over storingen weer. Zie:
n Ä Hoofdstuk 6.4.8 „Aanvullende aanwijzingen over

de toestand van de machine“ op pagina 93
n Ä Hoofdstuk 8.3 „Foutcodelijst“ op pagina 170

6.4.2   Mogelijke bezetting van de functietoetsen 
 

De bezetting van de [functietoetsen] is afhankelijk van
het betreffende actuele menu.
De betekenis van de symbolen:

Symbool Betekenis
Een niveau terug

Omhoog/Terug

Omlaag/Vooruit

Waarde verlagen

Waarde verhogen

Afb. 53: Overzicht

Bediening

29.01.2013 Hoogwerker met Fuzzy-IV-besturing Leo30T & Leo36T 83



Symbool Betekenis
Invoer bevestigen

Aanwijzing

Waarschuwing

6.4.3   Voorbeelden van de bedrijfsmodi  
6.4.3.1   Kettingfunctie 

 

In de bedrijfsmodus Kettingfunctie wordt het horizontale
en verticale schuin zetten van de machine door punten
(Afb. 54/1) op de coördinatenassen weergegeven.

6.4.3.2   Stempelfunctie 
 

1 Dooswaterpas
2 Stempelvergrendeling
3 Bodemdruk
In de bedrijfsmodus Stempelfunctie wordt de uitlijning
van de afzonderlijke stempels en de correcte afstempe-
ling ervan weergegeven.
Hier: Aan één kant smal, correct genivelleerd
(Afb. 55/1), stempels vergrendeld (Afb. 55/2), bodem-
druk voldoende (Afb. 55/3). De correctie afstempeling
wordt door het vinkje weergegeven.

Aanvullend is een visuele controle van de
correcte dooswaterpas noodzakelijk.

Afb. 54: Voorbeeld Ketting-
functie

Afb. 55: Voorbeeld Stempel-
functie

Bediening
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6.4.3.3   Platformfunctie 
 

In de bedrijfsmodus [Platformfunctie] worden met de
onderste 8 pictogrammen (Afb. 56/5) de actueel moge-
lijke bewegingen, die met de bedieningshendel aange-
stuurd kunnen worden, weergegeven. Bij het bereiken
van een eindaanslag van een platformfunctie wordt een
groot pictogram (Afb. 56/3) voor de begrensde bewe-
ging ingevoegd. Een staafdiagram (Afb. 56/4) signaleert
aanvullend de resterende afstand tot de eindaanslag.
Bij het selecteren van een niet-toegestane beweging
verschijnt een waarschuwingsteken (Afb. 56/2).
1. De overeenkomstige waarschuwing (Afb. 57) met

de [functietoets] (Afb. 56/1) oproepen.

2. Met de [functietoets] (Afb. 57/1) een niveau terug-
springen.

Afb. 58: Transportstand
Het display ondersteunt het vinden van de transport-
stand. Zodra de telescooparm verticaal boven de tele-
scooparmbescherming staat, wordt dit in het display
door het vinkje (Afb. 58/rechts) gesignaleerd.

Afb. 56: Voorbeeld Platform-
functie

Afb. 57: Voorbeeld Waarschu-
wing

Voorbeeld Platform in transport-
stand brengen

Bediening
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6.4.4   Hoofdmenu 
 

Door het indrukken van de [functietoets]
(Afb. 59/4) bij normaal bedrijf wordt het
[hoofdmenu] opgeroepen.

Het [hoofdmenu] wordt onderverdeeld in 4 submenu's:
n [Brandstofweergave]
n [Machinegegevens]
n [Service-hotline]
n [Instellingen] (wachtwoord vereist)
Het geselecteerde submenu heeft een grijze achter-
grond.
1. Met de [functietoetsen] (Afb. 59/2 en 3) een sub-

menu selecteren.
2. Met de [functietoets] (Afb. 59/4) naar het geselec-

teerde submenu springen.
3. Met de [functietoets] (Afb. 59/1) terug naar het nor-

male bedrijf springen.

6.4.4.1   Brandstofweergave 
 

Het brandstofpeil wordt op de balk (Afb. 60/2) weerge-
geven.

Met de [functietoets] (Afb. 60/1) terug naar het
[hoofdmenu] springen.

Afb. 59: Overzicht hoofdmenu

Afb. 60: Brandstofweergave

Bediening
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6.4.5   Machinegegevens 
 

Het menu [Machinegegevens] wordt onderverdeeld in 2
weergaves en 2 submenu's:
n Weergave: [Bedrijfsuren]
n Weergave: [Motoruren]
n Submenu: [Machinenummer]
n Submenu: [Versies]
Het geselecteerde submenu heeft een grijze achter-
grond.
1. Met de [functietoetsen] (Afb. 61/2 en 3) een sub-

menu selecteren.
2. Met de [functietoets] (Afb. 61/4) naar het geselec-

teerde submenu springen.
3. Met de [functietoets] (Afb. 61/1) terug naar het

[hoofdmenu] springen.

6.4.5.1   Machinenummer 
 

In het menu [Machinenummer] worden het machinetype
en het machinenummer weergegeven.

Met de [functietoets] (Afb. 62/1) terug naar het
menu [Machinegegevens] springen.

6.4.5.2   Versies 
 

In het menu [Versies] worden de volgende soft-en hard-
wareversies weergegeven:
n Softwareversie van de besturing
n Hardwareversie van de besturing
n Softwareversie van het display

Met de [functietoets] (Afb. 63/1) terug naar het
menu [Machinegegevens] springen.

Afb. 61: Machinegegevens

Afb. 62: Machinenummer

Afb. 63: Versies

Bediening
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6.4.6   Service-hotline 
 

In het menu [Service-hotline] wordt het telefoonnummer
van het betreffende servicebedrijf weergegeven.

Met de [functietoets] (Afb. 64/1) terug naar het
[hoofdmenu] springen.

6.4.7   Instellingen 
 

Voor de toegang tot het menu [Instellingen] is de invoer
van een wachtwoord vereist.

Het bij levering ingestelde wachtwoord luidt:
2468

1. [Functietoets] (Afb. 65/4) indrukken.
ð De cursor knippert op het eerste cijfer.

2. Met de [functietoetsen] (Afb. 65/2 en 3) het
gewenste cijfer selecteren.

3. Met de [functietoets] (Afb. 65/4) het geselecteerde
cijfer bevestigen.
ð De cursor springt naar het volgende cijfer.

4. De volgende cijfers op dezelfde manier invoeren.

Als het wachtwoord juist was, opent na
bevestiging van het laatste cijfer het
menu [Instellingen].
Bij verkeerde invoer van het wacht-
woord, het wachtwoord opnieuw zoals
boven beschreven invoeren.

Alternatief:
Met de [functietoets] (Afb. 65/1) terug naar het
hoofdmenu.

Afb. 64: Service-hotline

Wachtwoordinvoer

Afb. 65: Wachtwoordinvoer

Bediening
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Het menu [Instellingen] wordt onderverdeeld in 4 sub-
menu's:
n [Display set-up]
n [Tijd set-up]
n [Service-telefoonnummer 1]
n [Service-telefoonnummer 2]
n [Taal]
Het geselecteerde submenu heeft een grijze achter-
grond.
1. Met de [functietoetsen] (Afb. 66/2 en 3) een sub-

menu selecteren.
2. Met de [functietoets] (Afb. 66/4) naar het geselec-

teerde submenu springen.
3. Met de [functietoets] (Afb. 66/1) terug naar het

[hoofdmenu] springen.

6.4.7.1   Display set-up 
 

In het menu [Display set-up] kunnen de volgende instel-
lingen op het display worden aangebracht:
n Contrast
n Helderheid
n Verlichting
De geselecteerde instelling heeft een grijze achter-
grond.
1. Met de [functietoets] (Afb. 67/3) de gewenste

instelling selecteren.
2. Met de [functietoets] (Afb. 67/2) de waarde van de

gewenste instelling verlagen.
Met de [functietoets] (Afb. 67/4) de waarde van de
gewenste instelling verhogen.

Menu Instellingen

Afb. 66: Instellingen

Afb. 67: Display set-up
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3. Met de [functietoets] (Afb. 68/3) de cursor op
"Opslaan" zetten.
ð De bezetting van de [functietoets] (Afb. 68/4)

springt op "OK".
4. Met de [functietoets] (Afb. 68/4) de instellingen

opslaan.
5. Met de [functietoets] (Afb. 68/1) terug naar het

menu [Instellingen] springen.

Afb. 68: Display set-up opslaan

Bediening
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6.4.7.2   Tijd set-up 
 

In het menu [Tijd set-up] kunnen de volgende instel-
lingen worden aangebracht:
n Tijd
n Datum
n Weekdag
De geselecteerde instelling heeft een grijze achter-
grond.
1. Met de [functietoetsen] (Afb. 69/2 en 3) de

gewenste instelling selecteren.
2. Met de [functietoets] (Afb. 69/4) de geselecteerde

instelling bevestigen.
ð De cursor knippert op de eerste instelmogelijk-

heid (bijv. uren).
3. Met de [functietoets] (Afb. 69/2) de waarde van de

gewenste instelling verhogen.
Met de [functietoets] (Afb. 69/3) de waarde van de
gewenste instelling verlagen.

4. Met de [functietoets] (Afb. 69/4) de waarde beves-
tigen.
ð De cursor springt naar de volgende instelmoge-

lijkheid (bijv. minuten).
5. Alle verdere instellingen op dezelfde manier aan-

brengen.
6. Met de [functietoetsen] (Afb. 70/2 en 3) de cursor

op "Opslaan" zetten.
7. Met de [functietoets] (Afb. 70/4) de instellingen

opslaan.
8. Met de [functietoets] (Afb. 70/1) terug naar het

menu [Instellingen] springen.

Afb. 69: Tijd set-up

Afb. 70: Tijd set-up opslaan
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6.4.7.3   Service-telefoonnummer 
 

1. Met de [functietoetsen] (Afb. 71/2 en 3) het
gewenste cijfer of de speciale tekens selecteren.

2. Met de [functietoets] (Afb. 71/4) de selectie beves-
tigen.

3. Alle verdere invoer op dezelfde manier aan-
brengen.

4. Met de [functietoetsen] (Afb. 72/2 en 3) de cursor
op "Save" zetten.

5. Met de [functietoets] (Afb. 72/4) de instellingen
opslaan.

6. Met de [functietoets] (Afb. 72/1) terug naar het
menu [Instellingen] springen.

6.4.7.4   Taal instellen 
 

De taal wordt direct in het menu [Instellingen]
ingesteld.

1. Met de [functietoetsen] (Afb. 73/2 en 3) de taal
selecteren.

2. [Functietoets] (Afb. 73/4) indrukken.
ð De taal knippert.

3. Met de [functietoetsen] (Afb. 73/2 en 3) de
gewenste taal selecteren.

4. Met de [functietoets] (Afb. 73/4) de geselecteerde
taal bevestigen.

Afb. 71: Invoer servicenummer

Afb. 72: Servicenummer
opslaan

Afb. 73: Taal instellen
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6.4.8   Aanvullende aanwijzingen over de toestand van de
machine 

 

De volgende aanvullende aanwijzingen kunnen tijdens
het bedrijf ingevoegd worden:

n Onderbesturing actief.
Het bedieningspaneel is gedeactiveerd en de machine
kan alleen vanaf de onderbesturing of de kabelaf-
standsbediening bediend worden.

n Radiobediening aanmelden.
De radiobediening is niet op de ontvanger aangemeld.
Radiobediening op de ontvanger aanmelden (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

n De brandstof raakt op.
Bij de volgende mogelijkheid tanken.

Onderbesturing actief

Afb. 74: Onderbesturing actief

Radiobediening aanmelden

Afb. 75: Radiobediening aan-
melden

Brandstof tanken

Afb. 76: Brandstof tanken
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n Lage oliedruk. Evt. oliepeil te laag.
Oliepeil controleren.

n De koelwatertemperatuur is te hoog.
Het werk stoppen. Onderhoudsdienst bellen.

n Diverse foutaanwijzingen. Deze zijn vooral bedoeld
voor de onderhoudsdienst, voor het vaststellen en
verhelpen van fouten.

Oliepeil controleren

Afb. 77: Oliepeil controleren

Watertemperatuur te hoog

Afb. 78: Watertemperatuur

Foutaanwijzing

Afb. 79: Foutaanwijzing
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6.5   Machine rijden 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Valgordel
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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.
– 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.

– Tijdens het rijden op openingen in de
grond, trappen, veranderingen in het
wegdek enz. 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. 17° resp. 30 % bij Leo30T,
max. 11° resp. 20 % bij Leo36T) mag er
niemand aan de dalzijde naast de hoog-
werker staan.

– Bij het bergoprijden (max. 17° resp. 30 %
bij Leo30T, max. 11° resp. 20 % bij
Leo36T) mag er niemand beneden achter
de hoogwerker staan.

– Bergop en bergaf rijden altijd met de werk-
kooi richting de helling af uitvoeren.

– Contact van de rupsbanden met olie, ben-
zine, diesel en zout voorkomen, evt.
daarna reinigen.
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1. Machine en radiobediening inschakelen (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. Tuimelschakelaar (Afb. 80/1) naar links op
[Kettingfunctie] (rood) schakelen.

3. Machine met de besturingshendels (Afb. 80/2 en
3) conform Ä „Tabel "Machine
rijden"“ op pagina 97 verrijden.

Door langzaam bedienen van de bestu-
ringshendels (Afb. 80/2 en 3) kan de
snelheid aanvullend worden aangepast.

Afb. 81: 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

Afb. 80: Radiobediening

Tabel "Machine rijden"

Bediening

29.01.2013 Hoogwerker met Fuzzy-IV-besturing Leo30T & Leo36T 97



Nr. Bediening Gevolg
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.
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6.6   Arbeidspositie van de stempels instellen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

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.
– Alle werkzaamheden altijd met minimaal

twee personen uitvoeren.
– Garandeer dat de ondergrond voldoende

draagvermogen heeft (Ä Hoofd-
stuk 3 „Technische gege-
vens“ op pagina 47).

– Maximale terreinhelling in acht nemen
(Ä Hoofdstuk 3 „Technische gege-
vens“ op pagina 47).

– 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.

De afzonderlijke stempels kunnen telkens in twee
arbeidsposities (smal en breed) gearrêteerd worden. In
totaal zijn daardoor de volgende stempelvarianten
(Afb. 82) mogelijk:
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Afb. 82: Stempelvarianten
1 aan beide kanten breed (Zwenkbereik

360°)
2 aan een kant breed (Zwenkbereik ca.

220°)

3 aan een kant breed (Zwenkbereik ca.
220°)

4 aan beide kanten smal (Zwenkbereik
ca. 20°) (niet mogelijk bij Leo36T)

Door de smalle afstempeling kan de machine ook op
nauwe plaatsen afgestempeld worden.
1. De veiligheidspen (Afb. 83/1) naar boven trekken

tot de vergrendelingsbout (Afb. 83/2) vrij gedraaid
kan worden.

2. De vergrendelingsbout (Afb. 84/1) in de afge-
beelde positie (Afb. 84) brengen, zodat de stempel
(Afb. 84/2) vrij gezwenkt kan worden.

Afb. 83: Arrêtering losmaken

Afb. 84: Arrêtering losmaken
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3. De stempel (Afb. 85/4) zo ver zwenken, tot de ver-
grendelingsbout (Afb. 85/1) zich voor het boorgat
voor de smalle (Afb. 85/3) resp. brede (Afb. 85/2)
arbeidspositie bevindt.

4. De vergrendelingsbout (Afb. 86/1) in de afge-
beelde positie (Afb. 86) brengen en de veilig-
heidspen (Afb. 86/2) laten arrêteren.

Afb. 85: Arbeidsposities

Afb. 86: Vergrendelen
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6.7   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.
– Garandeer dat de ondergrond voldoende

draagvermogen heeft (Ä Hoofd-
stuk 3 „Technische gege-
vens“ op pagina 47).

– Maximale terreinhelling in acht nemen
(Ä Hoofdstuk 3 „Technische gege-
vens“ op pagina 47).

– 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 vanaf de grond met de radi-
obediening worden uitgevoerd.
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6.7.1   Handmatige afstempeling 
 

1. Machine en radiobediening inschakelen (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. Stempels in de gewenste arbeidspositie brengen
(Ä Hoofdstuk 6.6 „Arbeidspositie van de stempels
instellen“ op pagina 99).

3. Tuimelschakelaar (Afb. 87/1) naar rechts op
[Stempelfunctie] (geel) zetten.

4. Tuimelschakelaar (Afb. 87/2) naar links op
[Handbedrijf] zetten.

5. Met de besturingshendels (Afb. 87/3 t/m 6) de
gewenste stempel(s) selecteren en door de betref-
fende besturingshendel naar voren te drukken de
overeenkomstige stempel uitschuiven.

6. Het chassis door het uitlijnen van de stempels
m.b.v. de dooswaterpas (Afb. 88) (art.-nr.
4001/0280) in horizontale stand brengen. Het bel-
letje (Afb. 88/1) van de dooswaterpas moet zich
binnen de 1°-cirkel (Afb. 88/2) bevinden.

ð Bij correcte afstempeling brandt het groene
controlelampje op de besturingskast en op het
bedieningspaneel continu.

6.7.2   Automatische afstempeling 
 

1. Machine en radiobediening inschakelen (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. Stempels in de gewenste arbeidspositie brengen
(Ä Hoofdstuk 6.6 „Arbeidspositie van de stempels
instellen“ op pagina 99).

Afb. 87: Stempelmodus

Afb. 88: Dooswaterpas
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3. Tuimelschakelaar (Afb. 89/1) naar rechts op
[Stempelfunctie] (geel) zetten.

4. Tuimelschakelaar (Afb. 89/2) in het midden op
[Automatisch bedrijf] zetten.

5. Met een willekeurige besturingshendel (Afb. 89/3 t/
m 6) door het indrukken naar voren alle stempels
uitschuiven.
ð Het chassis lijnt automatisch uit.

6. De uitlijning met de dooswaterpas (Afb. 90) (art.-nr.
4001/0280) controleren. Het belletje (Afb. 90/1)
van de dooswaterpas moet zich binnen de 1°-cirkel
(Afb. 90/2) bevinden.

ð Bij correcte afstempeling brandt het groene
controlelampje op de besturingskast en op het
bedieningspaneel continu.

Afb. 89: Stempelmodus

Afb. 90: Dooswaterpas
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6.8   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.
– Geen voorwerpen op de kooi-omheining

leggen.
– 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 Bft) de werkzaamheden onmid-
dellijk staken.
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De radiobediening moet zich in de houder in
de werkkooi bevinden. Anders zijn de plat-
formfuncties buiten werking.

1. Machine en radiobediening inschakelen (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. Stempels in de gewenste arbeidspositie brengen
(Ä Hoofdstuk 6.6 „Arbeidspositie van de stempels
instellen“ op pagina 99).

3. Tuimelschakelaar (Afb. 91/1) in het midden op
[Platformfunctie] (blauw) zetten.

4. Met de tuimelschakelaar (Afb. 91/2) de automati-
sche- resp. handmatige functie selecteren.

In de automatische functie wordt de plat-
formbeweging voor het bereiken van de
lastgrenzen vertraagd (hellingfunctie).
Deze functie kan door de handmatige
functie omzeild worden. Dit is echter
alleen voor bedreven bedieners aan te
bevelen.

5. Platform met de tuimelschakelaars (Afb. 91/3 en 4)
en de besturingshendels (Afb. 91/5 t/m 8) conform
de volgende tabel bedienen.

Bedieningsele-
ment (Afb. 91)

Symbool Functie

Tuimelschakelaar 3 Werkkooi schuin zetten

Tuimelschakelaar 4 Werkkooi zwenken

Besturingshendel 5 Telescooparm optillen

Telescooparm laten zakken

Afb. 91: Platformmodus
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Bedieningsele-
ment (Afb. 91)

Symbool Functie

Besturingshendel 6 Kooiarm uitschuiven

Kooiarm inschuiven

Besturingshendel 7 Telescooparm uitschuiven

Telescooparm inschuiven

Besturingshendel 8 Platform rechtsom zwenken (van boven
gezien)

Platform linksom zwenken (van boven
gezien)

6.9   Machine in transportpositie brengen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm
n Valgordel

Definitie van de transportpositie:

Afb. 92: Transportpositie
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n De telescooparm (Afb. 92/1) bevindt zich in de trans-
portbescherming (Afb. 92/2).

n De stempels (Afb. 92/3) zijn ingeschoven en
bevinden zich in transportstand.

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.

Om de machine in transportpositie te brengen, kunnen
de stempels handmatig of automatisch worden inge-
schoven.

6.9.1   Handmatig laten zakken 
 

1. Machine en radiobediening inschakelen (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. Telescooparm inschuiven (Ä Hoofd-
stuk 6.8 „Machine bedienen“ op pagina 105).

3. Telescooparm tot vlak boven de telescooparmbe-
scherming laten zakken (Ä Hoofd-
stuk 6.8 „Machine bedienen“ op pagina 105).
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4. Het platform in de richting van de transportstand
zwenken (Ä Hoofdstuk 6.8 „Machine
bedienen“ op pagina 105), tot de twee rode pijlen
(Afb. 93/1) op één lijn staan.

5. Telescooparm in transportstand laten zakken
(Ä Hoofdstuk 6.8 „Machine
bedienen“ op pagina 105).

6. Tuimelschakelaar (Afb. 94/1) naar rechts op
[Stempelfunctie] (geel) zetten.

7. Tuimelschakelaar (Afb. 94/2) naar links op
[Handbedrijf] zetten.

8. Met de besturingshendels (Afb. 94/3 t/m 6) de
gewenste stempel(s) selecteren en door het de
betreffende besturingshendel naar voren te
drukken de overeenkomstige stempel inschuiven.

9. Als alle stempels zijn ingeschoven, de stempels
ontgrendelen (Ä Hoofdstuk 6.6 „Arbeidspositie van
de stempels instellen“ op pagina 99) en in trans-
portstand zwenken.

6.9.2   Automatisch laten zakken 
 

1. Machine en radiobediening inschakelen (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. Telescooparm inschuiven (Ä Hoofd-
stuk 6.8 „Machine bedienen“ op pagina 105).

3. Telescooparm tot vlak boven de telescooparmbe-
scherming laten zakken (Ä Hoofd-
stuk 6.8 „Machine bedienen“ op pagina 105).

4. Het platform in de richting van de transportstand
zwenken (Ä Hoofdstuk 6.8 „Machine
bedienen“ op pagina 105), tot de twee rode pijlen
(Afb. 95/1) op één lijn staan.

5. Telescooparm in transportstand laten zakken
(Ä Hoofdstuk 6.8 „Machine
bedienen“ op pagina 105).

Afb. 93: Rode pijl

Afb. 94: Stempelmodus

Afb. 95: Rode pijlen

Bediening

29.01.2013 Hoogwerker met Fuzzy-IV-besturing Leo30T & Leo36T 109



6. Tuimelschakelaar (Afb. 96/1) naar rechts op
[Stempelfunctie] (geel) zetten.

7. Tuimelschakelaar (Afb. 96/2) in het midden op
[Automatisch bedrijf] zetten.

8. Door aan één van de besturingshendels (Afb. 96/3
t/m 6) te trekken, alle stempels tegelijkertijd
inschuiven.

9. Als alle stempels zijn ingeschoven, de stempels
ontgrendelen (Ä Hoofdstuk 6.6 „Arbeidspositie van
de stempels instellen“ op pagina 99) en in trans-
portstand zwenken.

6.10   Hoogte- en breedteverstelling kettingloopwerk 
 

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.
– Hoogte-/breedteverstelling alleen in brede

arbeidspositie resp. in niet-afgestempelde
toestand uitvoeren (Ä Hoofd-
stuk 6.6 „Arbeidspositie van de stempels
instellen“ op pagina 99).

De beide kettingloopwerken kunnen onafhankelijk van
elkaar in de hoogte en daarmee tegelijkertijd in de
breedte versteld worden.

1. Machine en radiobediening inschakelen (Ä Hoofd-
stuk 6.2 „Machine in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. Stempels in de gewenste arbeidspositie brengen
(Ä Hoofdstuk 6.6 „Arbeidspositie van de stempels
instellen“ op pagina 99).

Afb. 96: Stempelmodus
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3. Tuimelschakelaar (Afb. 97/1) naar links op
[Kettingfunctie] (rood) zetten.

4. Tuimelschakelaar (Afb. 97/2) in het midden op
[IJlgang] zetten.

5. Loopwerk conform volgende tabel verstellen:

Ervoor zorgen, dat zich aan de zijkant
van de loopkettingen geen obstakels
(stoeprand etc.) bevinden, omdat deze
de loopwerkwerkverstelling zouden
kunnen stoppen.

Bedieningselement
Afb. 97

Functie

Besturingshendel 3 naar
voren drukken

Linker loopwerk schuift in

Besturingshendel 3 naar
achteren trekken

Linker loopwerk schuift uit

Besturingshendel 4 naar
voren drukken

Rechter loopwerk schuift
in

Besturingshendel 4 naar
achteren trekken

Rechter loopwerk schuift
uit

6.10.1   Tips en aanbevelingen voor de hydraulische ketting-
loopwerkverstelling 

 

Hieronder bevinden zich enkele nuttige tips voor de
omgang met de kettingloopwerkverstelling:
n Het hydraulische verstelmechanisme is ervoor ont-

worpen, om de hoogte- en breedteverstelling van
het loopwerk uit te voeren, zonder dat het chassis
m.b.v. stempels opgetild moet worden.

n Indien een verstelling van het loopwerk door ongun-
stige ondergrond niet mogelijk mocht zijn, moet er
gebruik worden gemaakt van het afstempelsysteem
(Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 102).

Afb. 97: Radiobediening
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n Ter bescherming van de machine en de loopket-
tingen is de hydraulische verstelkracht beperkt. Op
een vaste ondergrond zoals straatstenen, asfalt,
bevestigde schotten of op vaste grasnerf is een
hoogte- en zijkantverstelling aan de afzonderlijke
kettingzijde of aan beide kanten mogelijk.

n Bij zandgrond of zacht grasveld moet er rekening
mee gehouden worden, dat de loopkettingen afhan-
kelijk van de verstelweg en in het bijzonder na meer-
dere keren uit- en inschuiven zich op een punt
ingraven.

n Bij een niet te vaste bodem adviseren wij, om de
gewenste loopwerkverstelling van tevoren op vaste
bodem uit te voeren of m.b.v. de afstempeling
(Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 102) het chassis vooraf op te
tillen.

6.11   Telescooparmbescherming verstellen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

Bij bijv. hellingritten kan het nodig zijn de werkkooi iets
op te tillen. Om ervoor te zorgen dat deze tijdens de rit
veilig ligt, kan de telescooparmbescherming in hoogte
worden versteld.

VOORZICHTIG!
Botsingsgevaar bij platformmodus!
Bij uitgeschoven telescooparmbescherming
bestaat bij de platformmodus botsingsgevaar.
– Ervoor zorgen, dat tijdens de platform-

modus de telescooparmbescherming
ingeschoven is.
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Als de machine zich in de transportstand
bevindt, kan de telescooparm alleen via de
servicemodus (Ä Hoofdstuk 6.16 „Service-
modus“ op pagina 131) opgetild worden.

1. De telescooparm (Afb. 98/1) zo ver optillen, dat de
beschermingscentrering (Afb. 98/2) ongeveer 35
tot 40 cm afstand van de telescooparmbescher-
ming (Afb. 98/3) heeft.

2. De veerspie (Afb. 99/1) uit de borgpen (Afb. 99/2)
trekken.

3. De borgpen (Afb. 99/2) eruit trekken.

4. De telescooparmbescherming (Afb. 100/1) bij het
handvat (Afb. 100/2) naar boven trekken, tot de
boorgaten (Afb. 100/3) op één lijn staan.

Afb. 98: Telescooparm optillen

Afb. 99: Borgpen

Afb. 100: Telescooparmbe-
scherming optillen
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5. De borgpen (Afb. 101/1) inschuiven en met de
veerspie (Afb. 101/2) beveiligen.

6.12   Accu van de radiobediening vervangen/opladen 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

In de leveringsomvang bevinden zich 3 oplaadbare
accu's voor de radio-installatie, een in de radiobedie-
ning, een in de netlader en een in de lader in de hef-
boomhouder.

De gebruiksduur van een opgeladen accu
bedraagt ongeveer 8 tot 10 uur.

1. Radiobediening uitschakelen. Daarvoor de draai-
schakelaar (Afb. 102/1) in stand [0] draaien.

2. De lege accu (Afb. 103/1) aan de achterkant van
de radiobediening wegnemen.

Afb. 101: Borgpen

Afb. 102: Radiobediening

Afb. 103: Accu
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3. Deur (Afb. 104/1) in de hefboomhouder openen.
Daarachter bevindt zich het laadstation.

4. Opgeladen accu (Afb. 105/2) uit het laadstation
(Afb. 105/1) nemen en lege accu plaatsen. Zorg
ervoor dat de tuimelschakelaar (Afb. 105/3) in
stand „on“  staat.

De laadtijd bedraagt in de normale laad-
modus (Charge) ongeveer 5 uur, in de
snelle laadmodus (Fast Charge) onge-
veer 2,5 uur.

5. Opgeladen accu in de radiobediening plaatsen.

Bij langere stilstand de lader uitschakelen
(tuimelschakelaar (Afb. 105/3) in stand „off“ ),
zodat de hoofdaccu van de machine niet ont-
laden wordt.

Afb. 104: Deur

Afb. 105: Laadstation
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6.13   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 6.9 „Machine in transportpositie
brengen“ op pagina 107).

2. Het besturingspaneel (Afb. 106/1) van de werkkooi
demonteren. Daarvoor de gekartelde schroeven
(Afb. 106/2) aan beide kanten losschroeven en het
besturingspaneel optillen.

3. De veiligheidssplitpen (Afb. 107/2) uit de borgpen
(Afb. 107/1) trekken.

4. De borgpen (Afb. 108/1) zo ver mogelijk naar
boven eruit trekken.

De borgpen is door een schakelketting
beveiligd en kan niet volledig worden uit-
getrokken.

Werkkooi afnemen

Afb. 106: Besturingspaneel
demonteren

Afb. 107: Veiligheidssplitpen
uittrekken

Afb. 108: Borgpen uittrekken
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5. De werkkooi (Afb. 109/1) licht optillen en uit de
houder (Afb. 109/2) trekken.

6. De werkkooi (Afb. 110/1) tot de aanslag in de
houder (Afb. 110/2) schuiven.

7. De borgpen (Afb. 111/1) volledig inschuiven.
Ervoor zorgen, dat de werkkooi niet meer uit de
houder kan worden getrokken.

8. De borgpen (Afb. 112/1) met de veiligheidssplitpen
(Afb. 112/2) beveiligen.

Afb. 109: Werkkooi verwijderen

Werkkooi aanbrengen

Afb. 110: Werkkooi monteren

Afb. 111: Borgpen aanbrengen

Afb. 112: Veiligheidssplitpen
aanbrengen
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9. Besturingspaneel (Afb. 113/1) aanbrengen en met
de gekartelde schroeven (Afb. 113/2) vast-
schroeven.

6.14   Klepbezetting en - bediening 
 

Voor het noodbedrijf en de servicemodus is het noodza-
kelijk om bepaalde kleppen te bedienen. Hieronder
wordt de functie van de kleppen toegelicht.

Afb. 113: Besturingspaneel
monteren
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6.14.1   Positie van de wisselkleppen 
 

Afb. 114: Wisselkleppen

Functie Klepstand (Afb. 114)
Voor platformfunctie Alle kleppen ontgrendelen (uitgangspositie)

Voor stempelfunctie Klep 3 vergrendelen

Voor kettingfunctie Kleppen 1 en 3 vergrendelen

Voor Kubota-bedrijf in de servicemodus Klep 4 vergrendelen

Voor ketting ijlgang Klep 5 vergrendelen

6.14.2   Wisselkleppen bedienen 
 

Een wisselklep heeft in principe 2 standen:
n vergrendeld
n ontgrendeld
Bij normaal bedrijf zijn alle wisselkleppen ontgrendeld.
Afhankelijk van de klepstand (Afb. 115) wordt een
andere functie geactiveerd.
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Afb. 115: Voorbeeld wisselklep
Stand 1 Wisselklep ontgrendeld

(hier: Platformfunctie geactiveerd)
Stand 2 Wisselklep vergrendeld

(hier: Stempelfunctie geactiveerd)

De wisselklep indrukken en met een lichte draaiing
rechtsom vergrendelen.

De wisselklep licht indrukken en met een lichte
draaiing linksom ontgrendelen.

Wisselklep vergrendelen

Afb. 116: Wisselklep vergren-
delen

Wisselklep ontgrendelen

Afb. 117: Wisselklep ontgren-
delen
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6.14.3   Klepbezetting platform 
 

Afb. 118: Klepbezetting platform
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Pos. Symbool Functie
1 Telescooparm uitschuiven

2 Platform rechtsom zwenken (van boven gezien)

3 Kooiarm uitschuiven

4 Werkkooi rechtsom zwenken (van boven gezien)

5 Telescooparm optillen

6 Werkkooi naar voor houden

7 Werkkooi naar achter houden

8 Telescooparm laten zakken

9 Werkkooi linksom zwenken (van boven gezien)

10 Kooiarm inschuiven

11 Platform links zwenken (van boven gezien)

12 Telescooparm inschuiven

13  Proportionele klep Telescooparm laten zakken (alleen in
combinatie met pos. 8 noodzakelijk)
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6.14.4   Klepbezetting Stempels en Hoogteverstelling loop-
werk 

 

Afb. 119: Klepbezetting stempels

Pos. Symbool Functie
1 Linker kettingloopwerk omhoog

2 Rechter kettingloopwerk
omhoog

3 Stempel 3 optillen

4 Stempel 4 optillen

5 Stempel 1 optillen

Bediening

29.01.2013 Hoogwerker met Fuzzy-IV-besturing Leo30T & Leo36T 123



Pos. Symbool Functie
6 Stempel 2 optillen

7 Stempel 2 laten zakken

8 Stempel 1 laten zakken

9 Stempel 4 laten zakken

10 Stempel 3 laten zakken

11 Rechter kettingloopwerk omlaag

12 Linker kettingloopwerk omlaag
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6.14.5   Kettingloopwerk bewegen 
 

Afb. 120: Klepbezetting kettingloopwerk

Pos. Symbool Functie Opmerking
1 Linker kettingloopwerk naar

voren
Hendel naar beneden drukken

Linker kettingloopwerk terug Hendel omhoogtrekken

2 Rechter kettingloopwerk naar
voren

Hendel naar beneden drukken

Rechter kettingloopwerk
terug

Hendel omhoogtrekken
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6.15   Noodbedrijf 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

De hoogwerker beschikt over een noodbedrijf, dat het
mogelijk maakt om de hoogwerker zonder radiobedie-
ning en zonder elektriciteitsvoorziening m.b.v. de hand-
pomp te bedienen. Het noodbedrijf mag alleen gebruikt
worden om de machine richting transportstand te
brengen.
Het noodbedrijf is in platform- en stempelfunctie onder-
verdeeld. De kettingfunctie vervalt bij het noodbedrijf.
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6.15.1   Platform-modus in noodbedrijf 
 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar vanwege inactieve veilig-
heidsinrichtingen!
In het noodbedrijf zijn alle veiligheidsinrich-
tingen (bijv. eindschakelaars) buiten werking.
Dat kan ertoe leiden, dat de machine bij het
overschrijden van grensposities (bijv. volledig
uitzwenken bij smalle afstempeling) omvalt.
Dit kan tot zwaar letsel en zelfs tot de dood
leiden.
– Het noodbedrijf conform de volgende aan-

wijzingen uitvoeren.

1. Machine uitschakelen en ervoor zorgen dat de
stekker uitgetrokken is (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. De deur (Afb. 121/1) op de hefboomhouder
openen.

3. De handpomphendel (Afb. 122/1) op de handpomp
steken.

4. Om de functie [Telescooparm laten zakken] te
kunnen gebruiken, moet de proportionele klep
(Afb. 122/2) vergrendeld worden.

Afb. 121: Deur op de hefboom-
houder

Afb. 122: Handpomp
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5.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskun-
dige bediening!
Door ondeskundige bediening van de
platform-modus kan de machine kan-
telen of wegglijden. Bovendien bestaat
er botsingsgevaar tussen kooiarm en
werkkooi-handlijst. Dit kan leiden tot
zwaar letsel en materiële schade.
– Werkkooi altijd zo horizontaal moge-

lijk houden.
– Altijd eerst de telescooparm minstens

zo ver inschuiven, tot de rode pijlen
(Afb. 123/1) op de uitschuivingen niet
meer zichtbaar zijn.

– Platform in transportstand zwenken.
Bij (eenzijdige) smalle afstempeling
niet zijdelings over de stempels heen
zwenken.

– Altijd naar dezelfde kant terug-
zwenken.

– Voor het neerlaten de werkkooi vol-
ledig uitzwenken of in transportstand
brengen.

De gewenste klep (Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezet-
ting en - bediening“ op pagina 118) door krachtig
indrukken bedienen en tegelijkertijd met de hand-
pomp (Afb. 122/1) pompen, tot de geselecteerde
module de gewenste positie heeft bereikt.

6. De machine overeenkomstig de klepbezetting
(Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezetting en - bedie-
ning“ op pagina 118) verder in transportstand
brengen.

7. Het platform is in transportstand uitgelijnd als de
rode pijlen (Afb. 124/1) op de draaikrans in één lijn
staan.

Afb. 123: Rode pijlen

Opmerking over transport-
stand

Afb. 124: Transportstand
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8. Na het noodbedrijf evt. de proportionele klep
(Afb. 122/2) weer ontgrendelen.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ongecontroleerde
bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in
het normale bedrijf bestaat er gevaar
voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Zorg ervoor dat voor het normale

bedrijf de proportionele klep
(Afb. 122/2) volledig ontgrendeld is.

6.15.2   Stempelmodus in noodbedrijf 
 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar vanwege inactieve veilig-
heidsinrichtingen!
In het noodbedrijf zijn alle veiligheidsinrich-
tingen (bijv. eindschakelaars) buiten werking.
– Het noodbedrijf conform de volgende aan-

wijzingen uitvoeren.
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Voor de stempelmodus zijn 2 personen
nodig.

1. Machine uitschakelen en ervoor zorgen dat de
stekker uitgetrokken is (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 77).

2. De deuren (Afb. 125/2 en 3) openen resp. de
afdekkap (Afb. 125/1) volledig verwijderen.

AANWIJZING!
Bij de platformmodus moeten de deuren
(Afb. 125/2 en 3) gesloten blijven.

3. De deur (Afb. 125/4) openen.

4. Voor de stempelmodus de wisselklep (Afb. 126/2)
vergrendelen.

5. De handpomphendel op de handpomp steken.
6.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskun-
dige bediening!
Door ondeskundige bediening van de
stempel-modus kan de machine kan-
telen of wegglijden. Dit kan leiden tot
zwaar letsel en materiële schade.
– Machine bij het neerlaten zoveel

mogelijk horizontaal houden.

De gewenste klep (Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezet-
ting en - bediening“ op pagina 118) door krachtig
indrukken bedienen (persoon 1) en tegelijkertijd
met de handpomp pompen (persoon 2), tot de
geselecteerde module de gewenste positie heeft
bereikt.

7. De machine overeenkomstig de klepbezetting
(Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezetting en - bedie-
ning“ op pagina 118) verder in transportstand
brengen.

Afb. 125: Afdekkap wissel-
kleppen

Afb. 126: Kleppen
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8. Na het noodbedrijf de wisselklep (Afb. 127/2) ont-
grendelen.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ongecontroleerde
bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in
het normale bedrijf bestaat er gevaar
voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Ervoor zorgen, dat voor het normale

bedrijf de wisselklep (Afb. 127/2) vol-
ledig ontgrendeld is.

6.16   Servicemodus 
 

Personeel. n Geïnstrueerde personen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding

n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

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.

De servicemodus is geen noodbedrijf!

Afb. 127: Kleppen

Definitie van de servicemodus
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6.16.1   Platform-modus in servicemodus 
 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar vanwege inactieve veilig-
heidsinrichtingen!
In de servicemodus zijn alle veiligheidsinrich-
tingen (bijv. eindschakelaars) buiten werking.
– De servicemodus conform de volgende

aanwijzingen uitvoeren.

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 77)

2. De deuren (Afb. 128/2 en 3) openen resp. de
afdekkap (Afb. 128/1) volledig verwijderen.

3. De deur (Afb. 128/4) openen.

4. Om de functie [Telescooparm laten zakken] te
kunnen gebruiken, moet de proportionele klep
(Afb. 129/2) vergrendeld worden.

5. Knop (Afb. 129/1) voor de servicemodus tijdens de
bediening ingedrukt houden.

6. Voor de platformmodus de wisselklep (Afb. 130/1)
indrukken en met een lichte draaiing rechtsom ver-
grendelen.

Afb. 128: Deur wisselklep

Afb. 129: Proportionele klep

Afb. 130: Wisselklep
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7.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskun-
dige bediening!
Door ondeskundige bediening van de
platform-modus kan de machine kan-
telen of wegglijden. Dit kan leiden tot
zwaar letsel en materiële schade.
– Als personen of voorwerpen zich in

de werkkooi bevinden, deze altijd
zoveel mogelijk horizontaal houden.

– Altijd eerst de telescooparm minstens
zo ver inschuiven, tot de rode pijlen
(Afb. 131/1) op de uitschuivingen niet
meer zichtbaar zijn.

– Platform in transportstand zwenken.
– Altijd naar dezelfde kant terug-

zwenken.
– Voor het neerlaten de werkkooi vol-

ledig uitzwenken of in transportstand
brengen.

Er kunnen ook meerdere kleppen tegelij-
kertijd bediend worden.

Het gaat gedeeltelijk om zwart-wit-
kleppen, d.w.z. de snelheid van de plat-
formbeweging kan niet worden geregu-
leerd. Er zijn alleen de standen "Open"
of "Dicht".

De machine overeenkomstig de klepbezetting
(Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezetting en - bedie-
ning“ op pagina 118) verder bedienen.

Afb. 131: Rode pijlen
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8.
Opmerking over transportstand
Het platform is in transportstand uitge-
lijnd als de rode pijlen (Afb. 132/1) op de
draaikrans in één lijn staan.

Na de servicemodus de wisselklep (Afb. 130/1) en
de proportionele klep (Afb. 129/1) ontgrendelen.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ongecontroleerde
bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in
het normale bedrijf bestaat er gevaar
voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Zorg ervoor dat voor het normale

bedrijf de wisselklep (Afb. 130/1) en
de proportionele klep (Afb. 129/1) vol-
ledig ontgrendeld is.

Afb. 132: Transportstand
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6.16.2   Stempelmodus met elektromotor in de servicemodus 
 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar vanwege inactieve veilig-
heidsinrichtingen!
In de servicemodus zijn alle veiligheidsinrich-
tingen (bijv. eindschakelaars) buiten werking.
– De servicemodus conform de volgende

aanwijzingen uitvoeren.

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 77)

2. De deuren (Afb. 133/2 en 3) openen resp. de
afdekkap (Afb. 133/1) volledig verwijderen.

3. De deur (Afb. 133/4) openen.

4. Voor de stempelmodus de wisselklep (Afb. 134/1)
vergrendelen.

Afb. 133: Afdekkap wissel-
kleppen

Afb. 134: Wisselklep

Bediening

29.01.2013 Hoogwerker met Fuzzy-IV-besturing Leo30T & Leo36T 135



5. Sleutelschakelaar (Afb. 135/1) voor de service-
modus inschakelen.

6.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskun-
dige bediening!
Door ondeskundige bediening van de
stempelmodus kan de machine kantelen
of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar
letsel en materiële schade.
– Machine bij het neerlaten zoveel

mogelijk horizontaal houden.

Persoon 2: De gewenste klep (Ä Hoofd-
stuk 6.14 „Klepbezetting en - bedie-
ning“ op pagina 118) door krachtig indrukken
bedienen, tot de geselecteerde module de
gewenste positie heeft bereikt.

Er kunnen ook meerdere kleppen tegelij-
kertijd bediend worden.

Het gaat om zwart-wit-kleppen, d.w.z. de
snelheid van de stempelbeweging kan
niet worden gereguleerd. Er zijn alleen
de standen "Open" of "Dicht".

7. De machine overeenkomstig de klepbezetting
(Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezetting en - bedie-
ning“ op pagina 118) verder bedienen.

8. Na de servicemodus de wisselklep (Afb. 136/1)
ontgrendelen.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ongecontroleerde
bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in
het normale bedrijf bestaat er gevaar
voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Zorg ervoor dat voor het normale

bedrijf de wisselklep (Afb. 136/1) vol-
ledig ontgrendeld is.

Afb. 135: Sleutelschakelaar
servicemodus

Afb. 136: Wisselklep
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6.16.3   Stempelmodus met dieselmotor in de servicemodus 
 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar vanwege inactieve veilig-
heidsinrichtingen!
In de servicemodus zijn alle veiligheidsinrich-
tingen (bijv. eindschakelaars) buiten werking.
– De servicemodus conform de volgende

aanwijzingen uitvoeren.

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 77)

2. De deuren (Afb. 137/2 en 3) openen resp. de
afdekkap (Afb. 137/1) volledig verwijderen.

3. De deur (Afb. 137/4) openen.

4. Voor de stempelmodus de wisselkleppen
(Afb. 138/1 en 2) vergrendelen.

Afb. 137: Afdekkap wissel-
kleppen

Afb. 138: Wisselkleppen
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5.
In plaats van de wisselklep (Afb. 139/2)
te vergrendelen, kan de sleutelschake-
laar (Afb. 139/1) ingeschakeld worden.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskun-
dige bediening!
Door ondeskundige bediening van de
stempelmodus kan de machine kantelen
of wegglijden. Dit kan leiden tot zwaar
letsel en materiële schade.
– Machine bij het neerlaten zoveel

mogelijk horizontaal houden.

De gewenste klep (Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezet-
ting en - bediening“ op pagina 118) door krachtig
indrukken bedienen, tot de geselecteerde module
de gewenste positie heeft bereikt.

Er kunnen ook meerdere kleppen tegelij-
kertijd bediend worden.

Het gaat om zwart-wit-kleppen, d.w.z. de
snelheid van de stempelbeweging kan
niet worden gereguleerd. Er zijn alleen
de standen "Open" of "Dicht".

6. De machine overeenkomstig de klepbezetting
(Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezetting en - bedie-
ning“ op pagina 118) verder bedienen.

Afb. 139: Sleutelschakelaar
servicemodus
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7. Na de servicemodus de wisselkleppen (Afb. 140/1
en 2) ontgrendelen.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ongecontroleerde
bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in
het normale bedrijf bestaat er gevaar
voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Zorg ervoor dat voor het normale

bedrijf de wisselkleppen (Afb. 140/1
en 2) volledig ontgrendeld zijn.

6.16.4   Kettingmodus met elektromotor in de servicemodus 
 

WAARSCHUWING!
Letselgevaar vanwege inactieve veilig-
heidsinrichtingen!
In de servicemodus zijn alle veiligheidsinrich-
tingen (bijv. eindschakelaars) buiten werking.
– De servicemodus conform de volgende

aanwijzingen uitvoeren.

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 77)

2. De deuren (Afb. 141/2 en 3) openen resp. de
afdekkap (Afb. 141/1) volledig verwijderen.

3. De deur (Afb. 141/4) openen.

Afb. 140: Wisselklep

Afb. 141: Deur wisselkleppen
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4. Voor de kettingmodus de wisselkleppen
(Afb. 142/1 en 5) vergrendelen.

5. Met de klep (Afb. 142/4) de snelheid selecteren
(ontgrendeld = kruipgang, vergrendeld = ijlgang).

6. Sleutelschakelaar (Afb. 143/1) voor de service-
modus inschakelen.

7. Met de kleppen (Afb. 142/2 en 3) de kettingen
besturen (zie ook Ä Hoofdstuk 6.14 „Klepbezetting
en - bediening“ op pagina 118).

8. Na de servicemodus de wisselkleppen (Afb. 142/1
en 5) ontgrendelen.

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door ongecontroleerde
bewegingen!
Bij onjuiste instelling van de kleppen in
het normale bedrijf bestaat er gevaar
voor ongecontroleerde bewegingen. Dit
kan tot zwaar letsel leiden.
– Zorg ervoor dat voor het normale

bedrijf de wisselkleppen (Afb. 142/1
en 5) volledig ontgrendeld zijn.

Afb. 142: Wisselkleppen

Afb. 143: Sleutelschakelaar
servicemodus
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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.

In principe geldt:
1. Bij storingen die een direct gevaar voor personen

of voorwerpen van waarde vormen, direct nood-
stop activeren.

2. Storingsoorzaak vaststellen.
3. Indien het verhelpen van de storing werkzaam-

heden in de gevarenzone vereist, machine uitscha-
kelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
Verantwoordelijke personen op de plaats van
gebruik direct over de storing informeren.

4. Afhankelijk van de soort storing, deze door geauto-
riseerd vakpersoneel laten verhelpen of zelf ver-
helpen.

Hete oppervlakken

Hete brandstoffen

Gedrag bij storingen
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De volgende storingstabel geeft inlichting
over wie het recht heeft de storing te ver-
helpen.

8.2   Storingstabel  

Aanvullend bij de volgende tabel de handlei-
ding van de verbrandingsmotor in acht
nemen (Ä Bijlage C „Kubota-diesel-
motor“ op pagina 197).

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

Verbrandings-
motor werkt
niet

Brandstoftank leeg Brandstoftank vullen Geïnstru-
eerde per-
sonen

Startaccu ontladen Startaccu opladen (Ä Bij-
lage C „Kubota-diesel-
motor“ op pagina 197)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Noodstopknop is
geactiveerd

Noodstopknop ontgrendelen
(Ä „Noodstop-knop“ op pagina 32)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

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

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

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 177 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 178)

Geïnstru-
eerde per-
sonen
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Foutbeschrij-
ving

Oorzaak Verhelpen Perso-
neel

Verlengsnoer defect Verlengsnoer vervangen Geïnstru-
eerde per-
sonen

Onjuiste kabeldia-
meter of onjuiste
kabellengte

Toegestane kabellengte en kabel-
diameter aanhouden (Ä „Kabel-
lengtes“ op pagina 55)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Noodstopknop is
geactiveerd

Noodstopknop ontgrendelen
(Ä „Noodstop-knop“ op pagina 32)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Rups bewegen
niet mogelijk

Schakelaarstand op
het bedieningspaneel
onjuist

Knevelschakelaar op
[Kettingfunctie] zetten (Ä Hoofd-
stuk 6.5 „Machine
rijden“ op pagina 95)

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 177 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 178)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Afstempelen
niet mogelijk

Schakelaarstand op
het bedieningspaneel
onjuist

Knevelschakelaar op
[Stempelfunctie] zetten (Ä Hoofd-
stuk 6.7 „Machine in arbeidspositie
brengen“ op pagina 102)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Machine niet in trans-
portstand

Machine in transportstand brengen
(Ä Hoofdstuk 6.9 „Machine in
transportpositie
brengen“ op pagina 107)

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 177 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 178)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Geen platform-
functie mogelijk

Noodstopknop is
geactiveerd

Noodstopknop ontgrendelen
(Ä „Noodstop-knop“ op pagina 32)

Geïnstru-
eerde per-
sonen
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Foutbeschrij-
ving

Oorzaak Verhelpen Perso-
neel

Niet correct gesteund Machine correct afstempelen
(Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in
arbeidspositie
brengen“ op pagina 102)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Schakelaarstand op
het bedieningspaneel
onjuist

Knevelschakelaar op
[Platformfunctie] zetten (Ä Hoofd-
stuk 6.8 „Machine
bedienen“ op pagina 105)

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 177 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 178)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Uitschuiven
bovenarm niet
mogelijk

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

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 177 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 178)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Zwenken niet
mogelijk

Boven- en onderarm
nog in de transportbe-
scherming

Onderarm uit de transportbescher-
ming tillen (Ä Hoofd-
stuk 6.8 „Machine
bedienen“ op pagina 105)

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 177 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 178)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Groene lamp
op het bedie-
ningspaneel
knippert

Niet correct gesteund Afstempeling controleren
(Ä Hoofdstuk 6.7 „Machine in
arbeidspositie
brengen“ op pagina 102)

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
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Foutbeschrij-
ving

Oorzaak Verhelpen Perso-
neel

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 6.15 „Noodbe-
drijf“ op pagina 126)

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 177 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 178)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Motorpomp
loopt en slaat af

Hydrauliekslang
geknikt

Hydrauliekslangen controleren Vakperso-
neel

Hydraulisch filter ver-
vuild

Filterinzetstuk vervangen
(Ä Hoofdstuk 7.3.8 „Hydraulisch
filter vervangen“ op pagina 158)

Vakperso-
neel

Cilinder daalt
zelfstandig

Hydraulische instal-
latie defect

Machine direct stopzetten en
onderhoudsdienst bellen

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Luid motor-
pompgeluid en
rijbewegingen
vertragen tot
stilstand

Te weinig hydrauliek-
olie in de tank

Peil hydraulische olie controleren
en evt. bijvullen (Ä Hoofd-
stuk 7.3.7 „Peil hydraulische olie
controleren“ op pagina 157)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Hydraulische instal-
latie 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 77)

Geïnstru-
eerde per-
sonen

Beveiligingselementen
zijn geactiveerd

Veiligheidselementen controleren
en evt. inschakelen of vervangen
(Ä Hoofdstuk 8.5.1 „Zekeringen
vervangen“ op pagina 177 of
Ä Hoofdstuk 8.5.2 „Veiligheids-
schakelaar in-/uitscha-
kelen“ op pagina 178)

Geïnstru-
eerde per-
sonen
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Foutbeschrij-
ving

Oorzaak Verhelpen Perso-
neel

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

8.3   Foutcodelijst 
 

Storingen en foutcodes worden op het grafisch display
in het bedieningspaneel (Ä Hoofdstuk 6.4 „Basis van
het grafisch display“ op pagina 83) en op het display in
de besturingskast (Ä Hoofdstuk 4.4.1 „Display in de
besturingskast“ op pagina 68) weergegeven.

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.
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Nr. Beschrijving
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.

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.
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Nr. Beschrijving
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.

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).
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Nr. Beschrijving
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.

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
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Nr. Beschrijving
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

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.
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Nr. Beschrijving
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.

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.
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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.

Slijtage van de
metalen kern

n Normale slijtage door de nok
van het aandrijfwiel.

n Verhoogde slijtage door
gebruik op sterk zanderige
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 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.

Schadevorm

Tegenmaatregelen
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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.

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. Machine uitschakelen, evt. netstekker eruit trekken
(Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine in-/uitscha-
kelen“ op pagina 77).

2. De deur van de besturingskast (Afb. 172/1) met de
meegeleverde dubbelbaardsleutel (Ä Hoofd-
stuk 4.7.1 „Sleutel“ op pagina 70) openen.

3. Defecte zekering door een gelijkwaardige nieuwe
zekering vervangen (Ä Hoofdstuk 8.6 „Zeke-
ringen“ op pagina 180).

4. De deur van de besturingskast (Afb. 172/1) sluiten
en met de dubbelbaardsleutel vergrendelen.

Afb. 172: Deur van de bestu-
ringskast openen
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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 voeding uitschakelen en bevei-
ligen tegen opnieuw inschakelen.

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

1. Machine uitschakelen, evt. netstekker eruit trekken
(Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine in-/uitscha-
kelen“ op pagina 77).

2. Deksel van de FI-kast (Afb. 173/1) openen.
3. FI-beveiligingsschakelaar of zekering voor stop-

contact op de werkkooi in- of uitschakelen.
4. Deksel van de FI-kast (Afb. 173/1) sluiten.

Afb. 173: Veiligheidsschakelaar
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8.5.3   Back-up-accu vervangen 
 

Personeel. n Vakpersoneel
Veiligheidsuitrus-
ting:

n Beschermende werkkleding
n Veiligheidsschoenen

Materialen: n Accutype CR2032 (art.-nr.
6500/0579)

Bij de vervanging van de back-up-accu's
moet de machine ingeschakeld zijn, zodat er
geen gegevens verloren gaan.

1. Machine inschakelen (Ä Hoofdstuk 6.2 „Machine
in-/uitschakelen“ op pagina 77)

2. De deur van de besturingskast (Afb. 174/1) met de
meegeleverde dubbelbaardsleutel (Ä Hoofd-
stuk 4.7.1 „Sleutel“ op pagina 70) openen.

3. De back-up-accu (Afb. 175/1) van de masterkaart
resp. de back-up-accu (Afb. 175/2) van de slave-
kaart door gelijkwaardige accu's (CR2032) ver-
vangen.

Afb. 174: Deur van de bestu-
ringskast openen

Afb. 175: Back-up-accu's
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4. De deur van de besturingskast (Afb. 176/1) sluiten
en met de dubbelbaardsleutel vergrendelen.

8.6   Zekeringen 
 

8.6.1   Steekzekeringen 
 

De exacte bedekking kan van het stroom-
schema (Ä Bijlage A „Aansluit-
schema“ op pagina 193) weggenomen
worden.

Nr. Artikel-
nummer

Type

1 3715/0334 Vlaksteekzekering 10 A

2 3715/0338 Vlaksteekzekering 3 A

3 3715/1118 Microzekering 20 x 5; 2,5 A
FF

Afb. 176: Deur van de bestu-
ringskast sluiten

Afb. 177: Zekeringen
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8.6.2   Werkkooizekering en FI-veiligheidsschakelaar 
 

1 FI-veiligheidsschakelaar
2 Zekering stopcontact op de werkkooi

Afb. 178: Voorbeeld zekeringen
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