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California
Proposition 65 Warning

Diesel engine exhaust and some of its constituents are
known to the State of California to cause cancer, birth

defects, and other reproductive harm.

California
Proposition 65 Warning

Battery posts, terminals and other related accessories
contain lead and lead compounds, chemicals known
to the State of California to cause cancer and other

reproductive harm.

Wash hands after handling.



VoorwoordVoorwoord
Dit instructieboek is bedoeld als leidraad voor het juiste gebruik en
onderhoud van de machine. Lees het boek daarom zorgvuldig, voordat u
de machine start en bedient of voordat u reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
Zorg dat u het instructieboek altijd onder handbereik in de cabine hebt
liggen. Bestel meteen een nieuw instructieboek, als het huidige zoek
mocht raken.
Het boek beschrijft de toepassingsgebieden waar de machine in eerste
instantie voor bedoeld is en geldt voor alle markten. Wij verzoeken u
daarom de gedeelten te negeren die niet van toepassing zijn op de
machine of de werkzaamheden die u ermee wenst uit te voeren.

OPMERKING!OPMERKING!
Als in dit boek meerdere machines beschreven staan, geldt de informatie
voor alle machines, tenzij anders vermeld.

Er is veel tijd en zorg besteed aan het ontwerpen en produceren van zo
effectief en veilig mogelijke machine. Eventuele ongelukken die
desondanks voorkomen zijn meestal te wijten aan de mensen die ze
bedienen. Een behoedzame machinist en een goed onderhouden
machine vormen een veilige, effectieve en zuinige combinatie. Lees deLees de
veiligheidsvoorschriften dan ook door en neem ze in acht.veiligheidsvoorschriften dan ook door en neem ze in acht.
Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten en een
verhoging van de effectiviteit door aanpassingen in de constructie. Wij
behouden ons daarom het recht voor omwijzigingen en verbeteringen aan
te brengen zonder ons daarmee te verplichten deze wijzigingen en
verbeteringen ook door te voeren voor producten die reeds zijn geleverd.
Ook behouden wij ons het recht voor om, zonder voorafgaande
mededeling, wijzigingen aan te brengen in de vermelde gegevens en de
uitrustingsmogelijkheden, evenals in de instructies voor het onderhoud en
de overige reparatiewerkzaamheden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften

De machinist is verplicht de geldende veiligheidsvoorschriften te kennen
en zich eraan te houden. De veiligheidsvoorschriften in dit instructieboek
gelden alleen in die gevallen waar landelijke of lokale voorschriften geen
uitsluitsel geven.
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GEVAARGEVAAR
In combinatie met dit signaalwoord duidt het veiligheidssymbool op een
gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, leidt tot ernstige of dodelijkernstige of dodelijk
verwondingen.verwondingen. Het gevaar is beperkt tot de meest extreme situaties.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
In combinatie met dit signaalwoord duidt dit veiligheidssymbool op een
gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot ernstige ofernstige of
dodelijk verwondingendodelijk verwondingen.

VOORZICHTIGVOORZICHTIG
In combinatie met dit signaalwoord duidt dit veiligheidssymbool op een
gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot matige ofmatige of lichtelichte
verwondingenverwondingen.

LET OPLET OP
Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die kan resulteren in schadeDuidt op een potentieel gevaarlijke situatie die kan resulteren in schade
aan de machine.aan de machine.

OPMERKING!OPMERKING!
Het wordt gebruikt om u te attenderen op montage-, bedienings- of
onderhoudsinformatie die weliswaar belangrijk is, maar geen risico’s
inhoudt.

Leer de mogelijkheden en beperkingen van de machine kennen!Leer de mogelijkheden en beperkingen van de machine kennen!

2
VoorwoordVoorwoord



IdentificatienummersIdentificatienummers

Noteer het identificatienummer van de machine en van onderstaande componenten. Geef het nummer op als u
contact opneemt met de fabrikant of als u onderdelen bestelt. De plaats van de plaatjes vindt u op bladzijde
22.

Fabrikant: Volvo Construction Equipment
Carl Lihnells väg
SE-36042 Braås
Sweden

Productidentificatienummer van de machine

Motor

Krachtoverbrenging

Verdeelbak (tussenbak)

Vooras

Voorste tandemas

Achterste tandemas

Cabine

VoorwoordVoorwoord

Identificatienummers 3Identificatienummers 3
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PresentatiePresentatie

V1136806

De Volvo A25F 6×6 en A25G 6x6De Volvo A25F 6×6 en A25G 6x6 zijn geveerde, 3-assige
dumpers met knikbesturing, met een laadcapaciteit van 24
metrische tonnen (26,5 sh ton) en een laadinhoud van 15m3 (530
ft3). De machines hebben vierwielaandrijving met automatische
inschakeling van de overlangse differentieelsloten en 6x6-
aandrijving. De differentieelsloten kunnen ook handmatig
ingeschakeld worden.

De Volvo A30F 6×6 en A30G 6x6De Volvo A30F 6×6 en A30G 6x6 zijn geveerde, 3-assige
dumpers met knikbesturing, met een laadcapaciteit van 28
metrische tonnen (30,9 sh ton) en een laadinhoud van 17,5 m3

(618 ft3). De machines hebben vierwielaandrijving met
automatische inschakeling van de overlangse differentieelsloten
en 6x6-aandrijving. De differentieelsloten kunnen ook handmatig
ingeschakeld worden.

ToepassingsgebiedToepassingsgebied
De basismachine is bestemd voor gebruik onder normale
omstandigheden, d.w.z. buitengebruik, bovengronds, in het
terrein, voor grondverzet, en bij een omgevingstemperatuur
tussen –25 °C (–13 °F) en 45 °C (113 °F) met gelijkblijvende
prestaties. Omstandigheden die hiervan afwijken zijn ook in het
instructieboek beschreven. Voor gebruik op de openbare weg
moet de machine aangepast worden conform de geldende
nationale wetgeving. Als de machine wordt gebruikt voor andere
toepassingen of in een omgeving die gevaarlijke situaties kan
opleveren, zoals in ruimten met explosieve gassen,
brandgevaarlijke stoffen of asbesthoudende stofdeeltjes, moeten
speciale veiligheidsmaatregelen worden getroffen en moet de
machine passendworden uitgerust. Neem voor nadere informatie
contact op met de fabrikant/dealer.

Ondergrondse werkzaamhedenOndergrondse werkzaamheden
De behoefte aan ventilatie van de uitlaatgassen moet
gecontroleerd worden voordat de machine in tunnels of voor
andere ondergrondse werkzaamheden wordt gebruikt. Er kunnen
andere voorschriften en regels van toepassing zijn, zoals
nationale wetgeving en arbeidswetgeving.

Milieu-eisenMilieu-eisen
Houd bij het gebruik van en tijdens service en onderhoud aan de
machine rekening met het milieu. Volg altijd alle lokale en

PresentatiePresentatie
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nationale milieuwetgeving die op het werken met de machine van
toepassing is.

MotorMotor
De machine is uitgerust met een viertakt dieselmotor in lijn met
zes cilinders, turbocompressor, directe inspuiting en intercooler.
De motor heeft een bovenliggende nokkenas en één verstuiver
per cilinder. De cilinderkop is gemeenschappelijk voor alle
cilinders en heeft vier kleppen per cilinder.
Er zijn twee verschillende motortypen: D11L en D11F.
Machinemodel G is uitgerust met een D11L-motor en
machinemodel F met een D11F-motor.

D11LD11L

Motoren bestemd voor de VS voldoen aan de emissie-eisen van
US Tier 4 Final en California Tier 4 Final.
Motoren bestemd voor de EU voldoen aan de emissie-eisen EU
Fase IV.

OPMERKING!OPMERKING!
Machines met een motor bestemd voor de VS, mogen niet
worden verkocht en gebruikt binnen de EU. Machines met een
motor bestemd voor de EU mogen niet worden verkocht en
gebruikt in de VS, tenzij de motor wordt vervangen door een
goedgekeurde uitvoering voor de beoogde markt. De markt
waarvoor de motor is bestemd staat duidelijk aangegeven op het
emissieplaatje en valt op te maken uit het serienummer van de
motor (zie bladzijde 22).

De motor moet lopen op dieselbrandstof met een laag
zwavelgehalte. De motor is uitgerust met een
uitlaatgasnabehandelingssysteem (EATS) voor de reductie van
stikstofoxiden, koolwaterstoffen en koolmonoxide. Het systeem
bestaat uit een katalysator en AdBlue®/DEF-inspuiting.
Het systeem wordt bewaakt en aangestuurd door de
nabehandelingsregelmodule (ACM).

Het uitlaatsysteem is gecertificeerd met vonkvanger conform de
richtlijn 97/68/EG en NEN-EN 1834.

D11FD11F

Deze motor heeft betrekking op andere markten.

Informatie AdBlue®/DEFInformatie AdBlue®/DEF
Applies to models:Applies to models: A25G, A30G

AdBlue®/DEF is nodig voor het reduceren van de stikstofoxiden
(NOx). De AdBlue®/DEF bevindt zich in een aparte tank op de
machine, die geheel vrij staat van de brandstoftank.
AdBlue®/DEF mag niet in de brandstoftank worden gemengd en
brandstof mag niet worden gemengd in de AdBlue®/DEF-tank.

VoorVoor informatieinformatie overover hethet bestellenbestellen vanvan AdBlue®/DEFAdBlue®/DEF (geldt(geldt alleenalleen
voor de VS):voor de VS):
- Volvo CE Customer Support: 1-877-823-1111 (kantooruren)Volvo CE Customer Support: 1-877-823-1111 (kantooruren)
- www.volvoce.com (buiten kantooruren)www.volvoce.com (buiten kantooruren)

Voor informatie over het bestellen van AdBlue®/DEF (overigeVoor informatie over het bestellen van AdBlue®/DEF (overige
markten) neemt u contact op met uw lokale Volvo-dealer.markten) neemt u contact op met uw lokale Volvo-dealer.

ZieZie 250250 voor informatie over het vullen met AdBlue®/DEF.voor informatie over het vullen met AdBlue®/DEF.

D 11 L

Diesel Volume Engine
Solution
V1137530
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Nabehandelingssysteem uitlaatgassenNabehandelingssysteem uitlaatgassen
Applies to models:Applies to models: A25G, A30G

De motor is uitgerust met een uitlaatgasnabehandelingssysteem
(EATS) in de vorm van een demper die een selectief katalytisch
reductiesysteem (SCR) bevat voor het reduceren van de
hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen.

Het EATS maakt gebruik van dieseluitlaatvloeistof, AdBlue® of
DEF genaamd, om de NOx-uitstoot te reduceren. AdBlue®/DEF-
vloeistof wordt in de uitlaatdemper ingespoten en brengt daar in
de SCR een reactie te weeg.

De AdBlue®/DEF-tank is uitgerust met sensoren voor kwaliteit,
niveau en temperatuur. De kwaliteitssensor wordt gebruikt om de
juiste kwaliteit en concentratie van de AdBlue®/DEF te kunnen
vaststellen. Als de tank met iets anders is gevuld dan met
AdBlue®/DEF, neemt de sensor dit waar.

Om reductie van de NOx-uitstoot te garanderen, wordt het EATS
bewaakt door de nabehandelingsregelmodule (ACM).

Voor informatie over de displayafbeeldingen voor het EATS, zie
bladzijde 139.

Elektrisch systeemElektrisch systeem
Machinesmet eenG in demodelaanduiding beschikken over acht
regeleenheden (ECU's).
Machines met een F in de modelaanduiding beschikken over zes
regeleenheden (ECU's).

- V-ECUV-ECU
Links in de cabine geplaatst, voor de printplaat.
Regelt de remmen, het schakelen, het sturen en de aansturing
van de koelventilator in de machine.

- V2-ECUV2-ECU
Links in de cabine geplaatst, voor de printplaat.
Regelt het kiepsysteem, het remkoelsysteem, ATC en de
differentieelsloten.

- W-ECUW-ECU
Links in de cabine geplaatst, boven de printplaat.
Regelt CareTrack (telematics-systeem voor het op afstand
bewaken van machinegegevens).

- HMIMHMIM
Links in de cabine geplaatst, boven de printplaat.
Regelt de informatie voor de bestuurder via de instrumenten;
informatiedisplay, waarschuwingslampjes en instrumenten.

- ECCECC
Rechts in de cabine onder de schakelhendel.
Regelt de klimaatregeling (airconditioning).

Geldt alleen voor machinemodel G:Geldt alleen voor machinemodel G:

- ECM (E-ECU)ECM (E-ECU)

2

5 46

1 3

A

B

1 AdBlue®/DEF-pompunit
2 AdBlue®/DEF-doseerverstuiver
3 AdBlue®/DEF-tank
4 AdBlue®/DEF-tankset met kwaliteits-,

niveau- en temperatuursensoren
5 SCR-katalysatoren
6 Uitlaatdemper

A Uitlaatgassen van de motor
B AdBlue®/DEF

PresentatiePresentatie
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Aan de linkerzijde van de motor.
Regelt de motor.

- ACMACM
Onder de motorkap op de voorrand van het
rechtervoorspatbord.
Regelt het nabehandelingssysteem uitlaatgassen.

- Motor GatewayMotor Gateway
Op de voorwand van de cabine onder het linker
instrumentenpaneel.
Regelt de communicatie tussen het motorsysteem en het
machinesysteem.

Geldt alleen voor machinemodel F:Geldt alleen voor machinemodel F:

- E-ECUE-ECU
Aan de linkerzijde van de motor.
Regelt de motor.

KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging
De transmissietransmissie is volautomatisch met planetair tandwielstelsel.
De transmissie heeft een koppelomvormer en een vrijloopstator
met een automatische overbruggingskoppeling (lock-up) in alle
versnellingen. De machine beschikt over zes versnellingen
vooruit en twee achteruit.

De tussenbakDe tussenbak heeft een differentieel dat het aandrijfkoppel
gelijkmatig verdeelt over de vooras en de achterassen. Dat
vermindert slijtage van de banden en het wegdek en beperkt het
brandstofverbruik. Het overlangse differentieel heeft een
blokkeerfunctie.

De ATCATC (automatische tractieregeling) regelt automatisch het in-
en uitschakelen van het overlangse differentieelslot en de 6x6-
aandrijving zoals vereist.

De aandrijfassenaandrijfassen zijn voorzien van differentiëlen en planetaire
naafreducties. Alle aandrijfassen zijn uitgerust met een
differentieelslot.

RemsysteemRemsysteem

MotorremMotorrem

Afhankelijk van de instelling van de schakelaars, is de motorrem
beschikbaar om de slijtage van de remmen te beperken.

BedrijfsremBedrijfsrem

De machine is uitgerust met gescheiden, volledig hydraulisch
bediende, automatisch afgestelde natte remmen, met één
remcircuit voor de motoreenheid en één voor de laadeenheid. De
remeenheden bestaan uit volledig afgedichte, oliegekoelde
remschijven met externe koeling. Het remsysteem en het
hydraulisch systeem hebben een gezamenlijke olietank. Het
remkoelsysteem beschikt over een aparte olietank.

ParkeerremParkeerrem

De pneumatisch bediende parkeerrem werkt met een
zelfstellende schijfrem die met veerkracht wordt aangezet. De
parkeerrem werkt op zowel de vooras als de tandemas door
automatische activering van het differentieelslot in de verdeelbak.

1010
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BesturingssysteemBesturingssysteem
De besturing is een zelfregulerend hydromechanisch systeem
met hulpbesturingsfunctie. Een rijafhankelijke pomp op de
tussenbak zorgt ervoor dat de besturing ook werkt als de motor
uitvalt.

OphangingOphanging

GHS (Gas Hydraulic Suspension - HydraulischeGHS (Gas Hydraulic Suspension - Hydraulische
gasvering)gasvering)

De machine is uitgerust met GHS, Gas Hydraulic Suspension
(hydraulische gasvering) op de vooras van de motoreenheid. Er
zijn twee hydraulische cilinders gevuld met olie en stikstofgas. De
cilinders werken als veren én als schokdempers.

Machines met GHS hellen mogelijk iets zijwaarts over afhankelijk
van de wielophanging en de hoeveelheid dieselolie in de
brandstoftank.

CabineCabine
De cabine heeft een automatisch geregeld verwarmings- en
ventilatiesysteem met ontwasemingssysteem voor de ruiten.
Airconditioning is als extra verkrijgbaar. De cabine kent drie
nooduitgangen: de deur en de voorste zijruiten links en rechts,
die in geval van nood met de noodhamer in de cabine ingeslagen
kunnen worden als er een evacuatie-uitgang nodig is.

FOPS en ROPSFOPS en ROPS
De cabine is goedgekeurd als veiligheidscabine conform de
FOPS- en ROPS-normen, zie bladzijde 313. FOPS is de
afkorting van de Engelse term Falling Object Protective Structure
(dakbescherming) terwijl ROPS de afkorting is van Roll Over
Protective Structure (kantelbeveiliging).

Als een deel van de veiligheidsconstructie van de cabine
plastische vervorming of breuken vertoont, moet de cabine
onmiddellijk worden vervangen.

Breng nooit ongeoorloofde wijzigingen aan in de cabine, zoals het
verlagen van het dak, het boren van gaten, het vastlassen van
bevestigingen voor brandblussers, het aanbrengen van een
radioantenne of andere uitrusting, zonder dit eerst – via de dealer
– te hebben besproken met het personeel van de constructie-
afdeling van Volvo CE. Zij bepalen of de te verrichten wijzigingen
ertoe kunnen leiden dat de typegoedkeuring komt te vervallen.

AanpassingenAanpassingen
Wijzigingen aan deze machine, inclusief het gebruik van
ongeoorloofde aanbouwdelen, accessoires, montages of
onderdelen, kunnen de integriteit (staat) en/of de functionaliteit
van de machine beïnvloeden. Personen of organisaties die
ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen, zijn volledig
aansprakelijk voor de wijziging, inclusief eventuele nadelige
effecten die deze op de machine heeft.

Aan dit product mogen geen wijzigingen worden aangebracht,
zonder dat Volvo Construction Equipment officieel schriftelijke
toestemming voor de desbetreffende wijziging heeft verleend.
Volvo Construction Equipment behoudt zich het recht voor om
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garantieclaims, die voortvloeien uit of verband houden met
ongeoorloofde wijzigingen, af te wijzen.

Officiële toestemming voor wijzigingen wordt verleend als aan ten
minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

1 Het aanbouwdeel, het accessoire, de montage of het
onderdeel is gefabriceerd of gedistribueerd door Volvo
Construction Equipment en geïnstalleerd op een door de
fabriek goedgekeurde wijze, zoals beschreven in de
publicaties van Volvo Construction Equipment; of

2 De constructie-afdeling van de desbetreffende machineserie
bij Volvo Construction Equipment heeft schriftelijke
toestemming voor de wijziging verleend.

HydrauliekHydrauliek
Het hydraulische systeem heeft vijf hydraulische pompen van het
zuigertype met een eindeloos variabele opbrengst. Er zijn twee
pompen voor het besturings- en kiepsysteem, twee pompen voor
de ventilatoraandrijving, en één rijafhankelijke hydraulische pomp
op de verdeelbak. De ventilatorpomp voor de radiateur voorziet
ook het remsysteem van olieflow via een hydraulische klep die
wisselt tussen het op peil houden van de remdruk en de
ventilatoraandrijving/remkoeling. De rijafhankelijke pomp levert
via een terugslagklep olie aan het besturingssysteem, wanneer
de machine vooruitrijdt.

KiepsysteemKiepsysteem
De machine heeft een elektrische kiephendel die een elektrisch
signaal afgeeft aan twee elektrohydraulische kleppen. Deze
kleppen sturen een hydraulisch signaal naar de kiepkleppen, die
de bewegingen van de laadbak regelen. De machine is uitgerust
met aanslagdemping in de bovenste en onderste standen van de
laadbak.

Aanvullende constructies (retrofits)Aanvullende constructies (retrofits)
Bij alle wijzigingen in het basisproduct kan de stabiliteit worden
aangetast. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u voor montage van
laadbakverhoging kiest.

Opdat de garantie geldig blijft, moeten de retrofits door Volvo
Construction Equipment goedgekeurd zijn.

BrandweringssysteemBrandweringssysteem
(Extra opties)

Het brandblussysteem (FSS) is een sprinklersysteem met in
totaal 16 sproeikoppen voor de motorruimte, de ruimte onder de
cabine en de ruimte voor een eventueel nabehandelingssysteem
voor uitlaatgassen (EATS).
Van deze sproeikoppen zitten er 9 in de motorruimte, 6 in de
ruimte onder de cabine en 1 in de ruimte voor het
nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen (EATS).

Het systeem voldoet aan de eisen in SBF 127 (Zweedse
voorschriften voor vaste sprinklerinstallaties en overige
brandbeveiligingsinstallaties op bos- en grondverzetmachines).

Zie pagina 206 voor meer informatie.

1212
PresentatiePresentatie



AntidiefstalbeveiligingAntidiefstalbeveiliging

(Extra)(Extra)

Een geïnstalleerde diefstalbeveiliging maakt het potentiële
dieven moeilijker. Volvo kan als optie een diefstalbeveiliging
leveren. Als een dergelijke beveiliging niet op uw machine zit,
kunt u bij de dealer terecht voor de inbouwmogelijkheden.

Geregistreerde machinegegevensGeregistreerde machinegegevens
De machine is uitgerust met een softwaresysteem dat
verschillende machinegegevens vastlegt. Deze gegevens kan
Volvo gebruiken voor productiedoeleinden en bij het opsporen
van de storingen. De gegevens die worden vastgelegd zijn onder
meer de snelheid, het brandstofverbruik en de verschillende
temperaturen. Volvo en de erkendewerkplaatsen kunnen gebruik
maken van deze gegevens.

CareTrackCareTrack
De machine kan uitgerust zijn met CareTrack, een telematisch
systeem dat ontwikkeld is door Volvo Construction Equipment.
Dit systeem bewaart machinegegevens zoals positie van de
machine, draaiuren, brandstofverbruik en brandstofpeil. Deze
gegevens kunnen draadloos naar een computer worden
overgebracht. CareTrack is verkrijgbaar in verschillende versies,
afhankelijk van de hoeveelheid gewenste informatie.

CareTrack maakt het plannen van onderhoudsbeurten
eenvoudiger en beperkt kostbare stilstandtijd. Het verhoogt de
productiviteit doordat het de bedieningswijze en het
brandstofverbruik van de machine kan controleren. Het biedt de
klant ook de mogelijkheid een bepaalde zone in te stellen waarin
de machine werkzaammag zijn door virtuele hekken (geofences)
in te stellen. Daarmee wordt ongeoorloofd gebruik van de
machine en diefstal voorkomen. Neem voor meer informatie
contact op met een erkende dealer van Volvo Construction
Equipment.

CareTrack maakt net als bij een mobiele telefoon gebruik van
datacommunicatie met een maximaal vermogen van 10 W. De
zender staat altijd aan, wat inhoudt dat demachinist deze niet kan
uitzetten.
Eventuele voorzorgsmaatregelen en beperkingen ten aanzien
van het gebruik van mobiele telefoons (zoals veilige afstanden)
zijn ook van toepassing op het CareTrack-systeem van
toepassing.

AchterklepAchterklep

(Extra)(Extra)

De machine is mogelijk uitgerust met een bepaald type laadklep.
De laadklep is direct aan de laadbak bevestigd en geconstrueerd
ommateriaalverlies tijdens het transport (bijvoorbeeld grind, zand
en zeer natte/met water verzadigde materialen) te beperken.

Hoogteverlengstuk bak voor licht materiaalHoogteverlengstuk bak voor licht materiaal

(extra)(extra)

De machine is uit te rusten met een laadbakverhoging voor het
transport van lichte materialen.
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Het laadbakaanzetstuk wordt direct op de laadbak bevestigd,
waarna er alleen lichte materialen in de laadbak mogen worden
vervoerd.

Hauler chassisHauler chassis
Het transportchassis bestaat een standaardchassis zonder
laadbak. De machine dient als platform voor uiteenlopende
transport- en vervoersoplossingen.
Het concept bestaat uit een motorwagen met een achterframe
voorbereid voor een opbouw (bovenwagen).

ToolkitToolkit
De gereedschapskist zit onder het accudeksel aan de linkerzijde
van de cabine.
Bij de machine worden enkele standaardgereedschappen
geleverd.

V1090686

1

1 Gereedschapskist
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V1163930

1 5 63

13

14

4
7

108 9

11

2

12

15

Standaardgereedschappen

1 Slang voor het oppompen van de banden 9 Ringsteeksleutel 13 mm om de laadbak mechanisch neer
te laten

2 Bandenspanningsmeter 10 Combinatieschroevendraaier

3 Handgreep 11 Vetspuit

4 Sleuteldop 17 mm voor het neerlaten en demonteren
van bodemplaten

12 Engelse sleutel

5 Handgreep voor dopsleutel, voor het natrekken van
wielmoeren

13 Sleuteldop 12 mm

6 Verlengstuk voor het natrekken van wielmoeren 14 Sleuteldop 13/16" voor radiateur/koeler (geldt alleen voor
machines geproduceerd vóór 2015 week 49)
Sleuteldop 21 mm voor radiateur/koeler (geldt alleen voor
machines geproduceerd ná 2015 week 49)

7 Sleuteldop 32mmvoor het natrekken vanwielmoeren 15 Sleuteldop 1/2" (geldt alleen voor machines geproduceerd
ná 2015 week 49)

8 Inbussleutel 4 mm om de laadbak mechanisch neer
te laten
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CE-markering, EMC-RichtlijnCE-markering, EMC-Richtlijn
CE-merkCE-merk

(Verklaring van overeenstemming)(Verklaring van overeenstemming)

Deze machine heeft een CE-merk. Dit betekent dat deze bij
levering voldoet aan de geldende “Fundamentele veiligheids- en
gezondheidseisen”, zoals vermeld in demachinerichtlijn 2006/42/
EG van de EU.

Wie wijzigingen aanbrengt waardoor de veiligheid van de
machine wordt beïnvloed, is hiervoor ook verantwoordelijk.

Als bewijs dat aan de eisen is voldaan, wordt een EU-verklaring
van overeenstemming en een geluidscertificaat betreffende het
geluidsniveau in dB(A) bij de machine geleverd. Het
geluidscertificaat bevat de gemeten externe waarden en het
gewaarborgde geluidsniveau. Deze verklaringen worden door
Volvo Construction Equipment voor elke afzonderlijke machine
afgegeven. Deze EU-verklaring betreft ook de door Volvo
Construction Equipment geproduceerde aanbouwdelen. DezeDeze
documentatie isdocumentatie is waardevolwaardevol enen moetmoet minimaalminimaal tientien jaarjaar langlang goedgoed
worden bewaard. Bij verkoop moet deze documentatie altijdworden bewaard. Bij verkoop moet deze documentatie altijd
worden overlegd.worden overlegd.

Als de machine voor andere doeleinden wordt gebruikt of met
andere aanbouwdelen dan in dit instructieboek staat
aangegeven, moet de veiligheid in elk afzonderlijk geval worden
gewaarborgd. Een wijziging kan in sommige gevallen een nieuw
CE-merk en de afgifte van een nieuwe EU-verklaring van
overeenstemming vereisen. De persoon die de wijziging uitvoert,
is hiervoor verantwoordelijk.

EMC-richtlijn van de EUEMC-richtlijn van de EU

De elektronische uitrusting van de machine kan in sommige
gevallen interferentie veroorzaken in andere elektronische
uitrusting of zelf storing ondervinden door externe
elektromagnetische interferentie. Dit kan veiligheidsrisico’s met
zich meebrengen.

De EMC-richtlijn van de EU inzake “Elektromagnetische
compatibiliteit” (2004/108/EG) geeft een algemene beschrijving
van de eisen die uit veiligheidsoogpunt aan de machine kunnen
worden gesteld. De grenswaarden zijn in internationale normen
vastgelegd.

Een machine of een apparaat moet aan de eisen voldoen om een
CE-merk te verkrijgen. Onze machines zijn speciaal op
elektromagnetische interferentie getest. Het CE-merk van de
machine en de verklaring van overeenstemming hebben ook
betrekking op de EMC-richtlijn.

Als andere elektronische uitrusting op de machine wordt
gemonteerd, moet deze uitrusting een CE-merk hebben en wat
elektromagnetische interferentie betreft op de machine zijn
getest.

Verklaring van overeenstemmingVerklaring van overeenstemming

Op de volgende bladzijde staat een kopie van de EU-verklaringEU-verklaring
van overeenstemming voor machines (IIA)van overeenstemming voor machines (IIA) en op de bladzijde
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erna de EU-verklaring van overeenstemming voor niet voltooideEU-verklaring van overeenstemming voor niet voltooide
machines (IIB)machines (IIB).

OPMERKING!OPMERKING!
De verklaring van overeenstemming is alleen van toepassing
binnen de Europese Unie.
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Geldig voor Volvo knikdumperGeldig voor Volvo knikdumper
Dit document is alleen van toepassing binnen de EU.Dit document is alleen van toepassing binnen de EU.
__________________________________________________________________
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (IIA)EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (IIA)

Volvo Construction Equipment, 360 42 BRAÅS, verklaart hierbij dat het product:

Merk:
Type:

Productidentificatienummer (PIN):

waarvoor deze verklaring bestemd is, voldoet aan de relevante bepalingen voor “Essentiële gezondheids- en
veiligheidseisen” conform:
Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake machines,
Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de geluidsemissie door buitenmaterieel.
Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake elektromagnetische compatibiliteit en
betreffende wijzigingen met betrekking tot machines, alsook andere toepasselijke richtlijnen.

Geldende geharmoniseerde normen:
NEN-EN 474–1:2006 + Wijziging 1:2009 isf A1 Grondverzetmachines — Veiligheid, Algemene eisen.
NEN-EN 474–6:2006 + Wijziging 1:2009 isf A1 Grondverzetmachines — Veiligheid, Eisen voor dumpers.

Deze verklaring geldt alleen voor de machine in de staat waarin deze op de markt werd ingevoerd en niet voor
de componenten die achteraf zijn gemonteerd of werkzaamheden die later door de eindgebruiker zijn verricht.

Handtekening van de bevoegde uitgever en de persoon
die bevoegd is om het technische bestand samen te
stellen dat in de Europese Unie is vastgesteld:

Handtekening van bevoegde vertegenwoordiger in de
Europese Unie met de bevoegdheid om het
productieproces te voltooien en de Verklaring van
overeenstemming van de fabrikant af te geven (indien
van toepassing)

....................................................................................... .......................................................................................
Handtekening/Naam voluit in blokletters Handtekening/Naam voluit in blokletters

....................................................................................... .......................................................................................
Functie of titel Functie of titel

....................................................................................... .......................................................................................
Adres en datum van afgifte Adres en datum van afgifte

Deze verklaring heeft betrekking op aanbouwdelen die zijn ontwikkeld, gebouwd/goedgekeurd, gemarkeerd en
op de markt gebracht door de hierboven genoemde fabrikant.

De eigenaar van de machine dient deze verklaring minimaal tien jaar na aflevering te bewaren.De eigenaar van de machine dient deze verklaring minimaal tien jaar na aflevering te bewaren.
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EG-Verklaring van overeenstemming van niet voltooide Volvo-machine (IIB)EG-Verklaring van overeenstemming van niet voltooide Volvo-machine (IIB)
Dit document is alleen van toepassing binnen de EU.Dit document is alleen van toepassing binnen de EU.
__________________________________________________________________
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR NIET VOLTOOIDE MACHINES (IIB)EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR NIET VOLTOOIDE MACHINES (IIB)

Volvo Construction Equipment AB, SE-360 42 BRAÅS, Sweden verklaart hierbij dat de niet voltooide machine:

Merk:
Type:
Productidentificatienummer (PIN):

waarvoor deze verklaring bestemd is, voldoet aan de relevante bepalingen voor “Essentiële gezondheids- en
veiligheidseisen” conform:
Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake machines,
Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de geluidsemissie door buitenmaterieel,
Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake elektromagnetische compatibiliteit, en
de wijzigingen hierop betreffende machines, en overige toepasselijke richtlijnen.

Geldende geharmoniseerde normen:
NEN-EN 474-1:2006+A1:2009 Grondverzetmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen,
NEN-EN 474-6:2006+A1:2009 Grondverzetmachines - Veiligheid - Deel 6: Eisen voor zelfrijdende dumpers en
motorkipwagens.

Deze verklaring geldt alleen voor de machine in de staat waarin deze op de markt werd ingevoerd en niet voor
de componenten die achteraf zijn gemonteerd of de werkzaamheden die naderhand door de eindgebruiker zijn
verricht.

Deze niet voltooide machine mag niet in gebruik worden genomen voordat vastgesteld is dat de installatie
waarvan de niet voltooide machine deel zal gaan uitmaken in overeenstemming is met de voorschriften van de
Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Handtekening van de bevoegde uitgever en de persoon
die bevoegd is om het technische bestand samen te
stellen dat in de Europese Gemeenschap is
vastgesteld:

Handtekening van bevoegde vertegenwoordiger in de
Europese Gemeenschap met de bevoegdheid om het
productieproces te voltooien en de Verklaring van
overeenstemming van de fabrikant op te stellen (indien
van toepassing)

....................................................................................... .......................................................................................
Handtekening / Naam voluit in blokletters Handtekening / Naam voluit in blokletters

....................................................................................... .......................................................................................
Functie of titel Functie of titel

....................................................................................... .......................................................................................
Adres en datum van afgifte Adres en datum van afgifte
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Communicatieapparatuur,Communicatieapparatuur,
installatieinstallatie

LET OPLET OP
Laat de installatie van extra elektronischeLaat de installatie van extra elektronische
communicatieapparatuur over aan daartoe opgeleide vaklui incommunicatieapparatuur over aan daartoe opgeleide vaklui in
overeenstemming met de instructies van Volvo Constructionovereenstemming met de instructies van Volvo Construction
Equipment.Equipment.

Bescherming tegen elektromagnetische storingenBescherming tegen elektromagnetische storingen

Deze machine is getest op elektromagnetische interferentie die
aanleiding kan geven tot gevaarlijke situaties zoals aangegeven
in richtlijn 2004/108/EEG van de EG. Daarom is het van groot
belang dat niet-goedgekeurde elektronische accessoires, zoals
communicatie-apparatuur, uitgetest worden alvorens ze
geïnstalleerd en gebruikt worden om storingen in het
elektronische systeem van de machine te voorkomen.

Mobiele telefoonsMobiele telefoons

Voor alle telefoons anders dan mobiel dient een buitenantenne
te worden gebruikt. Deze dient te worden geïnstalleerd volgens
de instructies van de fabrikant. Let er bij het gebruik van een
mobiele telefoon op dat dezemogelijk continu gegevens verstuurt
naar het basisstation, ook als er niet met de telefoon wordt
gebeld. Omdie reden dient de telefoon niet in de buurt van andere
elektronische apparatuur in de machine te worden geplaatst,
zoals tegen een bedieningspaneel of dergelijke aan.

RichtlijnenRichtlijnen

Houd u aan de onderstaande richtlijnen tijdens de installatie:

Let er bij het bepalen van de positie voor een antenne op dat
deze goed in zijn omgeving past.

Zorg dat de antennekabel coaxiaal is. Zorg ervoor dat de kabel
intact is, dat de kabelmantel en de omvlechting aan de
uiteinden geen inkepingen of rafels vertonen, dat de
omvlechting de aansluitbussen bedekt en er een goed
galvanisch contact tussen beide bestaat.

Het oppervlak tussen de montageconsole en het
bevestigingspunt van de antenne mag geen vuil of oxide
bevatten. Bescherm de oppervlakken na montage tegen
oxidatie, zodat er een goed galvanisch contact behouden
wordt.

Scheid kabels die interferentie kunnen veroorzaken en kabels
die aan interferentie kunnen worden blootgesteld van elkaar.
Kabels die interferentie kunnen veroorzaken, zijn de
voedingskabels en de antennekabel van de communicatie-
apparatuur. Kabels die blootgesteld kunnen worden aan
interferentie zijn de kabels die zijn aangesloten op de
elektronische uitrusting van demachine. Leg de kabels zo dicht
mogelijk langs geaarde (op de massa aangesloten) metalen
oppervlakken, omdat deze voor afscherming zorgen.
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VeiligheidsonderdelenVeiligheidsonderdelen
Originele reserveonderdelen van Volvo garanderen een optimale
levensduur, betrouwbaarheid en veiligheid van machine en
bestuurder. Als er geen betrouwbare en speciaal vervaardigde
onderdelen worden gebruikt, kunnen uw veiligheid en
gezondheid alsook het functioneren van de machine gevaar
lopen. Neem contact op met uw dealer en vermeld het
machinetype/serienummer (PIN-nummer) bij het bestellen van
reserveonderdelen. Zie het hoofdstuk "Productplaatjes" voor de
plaats van het PIN-plaatje.

Uw Volvo-dealer heeft altijd up-to-date informatie over
reserveonderdelen. Deze wordt regelmatig bijgewerkt via het
informatiesysteem PROSIS.

Machine- en reserveonderdelen metMachine- en reserveonderdelen met
veiligheidsclassificatieveiligheidsclassificatie

Als machine- en reserveonderdelen een veiligheidsclassificatie
hebben, wil dat zeggen dat de onderdelen geacht worden volledig
veilig te functioneren.

Voorbeelden van machine-/reserveonderdelen metVoorbeelden van machine-/reserveonderdelen met
veiligheidsclassificatieveiligheidsclassificatie
Demonteerbare veiligheidsvoorzieningen/kappen over
draaiende onderdelen en hete oppervlakken
Veiligheidsplaten, -rails, -kappen en -treden
Onderdelen die deel uitmaken van geluid- en
trillingsdempende systemen
Onderdelen die deel uitmaken van systemen die het zicht van
de bestuurder moeten verbeteren
Complete bestuurdersstoel inclusief veiligheidsgordel
Stickers en plaatjes
Cabinefilter

OPMERKING!OPMERKING!
Machine- en reserveonderdelen met veiligheidsclassificatie
moeten opnieuw geïnstalleerd, gerepareerd of onmiddellijk
worden vervangen als ze gedemonteerd of beschadigd zijn.

Als de machine van bestuurder/eigenaar wisselt, moeten
storingen en gebreken aan machine- en reserveonderdelen met
veiligheidsclassificatie onmiddellijk worden gemeld en er moet
een actieplan worden opgesteld.

Dit Instructieboek geeft nog meer belangrijke informatie over de
onderdelen met een veiligheidsclassificatie.
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TypeplaatjesTypeplaatjes
De onderstaande afbeeldingen en tekst geven de productplaatjes
aan die op de machine moeten zitten.

Bij bestelling van onderdelen en bij alle telefonische of schriftelijke
vragen moet u altijd de typeaanduiding en het PProduct
Identificatie NNummer (PIN)(PIN) vermelden.

V11368086 7 5 3 3 34

8 1, 9

2

1 Het productplaatje (zie onderstaande detailfiguur) zit links op
het frame van de motoreenheid, in de buurt van het knikpunt,
en omvat:
- naam en adres van de producent
- model-/typeaanduiding voor de complete machine
- PProduct IIdentificatie NNummer (PINPIN)
- machinegewicht (van meest gebruikelijke
machineconfiguratie +10 %)

- motorvermogen
- jaar van productie
- maand van productie (alleen landen binnen de
Euraziatische Economische Unie)

- land van productie
- plaats van assemblage
- ruimte voor CE-merk (alleen landen binnen de EU/EEG) of
EAC-merk (alleen landen binnen de Euraziatische
Economische Unie)

2 Het serienummer van de machine is bij het knikpunt aan de
linkerzijde in het frame van de motoreenheid geslagen.

3 De serienummers van de aangedreven assen staan op het
ashuis.

4 Het serienummer van de verdeelbak staat aan de voorkant
rechts.

5 De typeaanduiding en het serienummer van de transmissie
vindt u aan de linkerzijde.

6 De sticker met "Belangrijke motorgegevens" vindt u voor op
de motor en bij het knikpunt links op het frame van de
motoreenheid.

7 Typeaanduiding, onderdeelnummer en serienummer van de
motor zijn aan beide zijden van de motor ingeslagen.
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8 Het cabinetype, de typegoedkeuring en het serienummer vindt
u links in de cabine, op de stijl links van de deur (vanaf de
binnenkant van de cabine gezien) het dichtst bij de achterruit.

9 Motor- en uitlaatgassticker met de typeaanduiding en het
onderdeelnummer van de motor.

ProductplaatjeProductplaatje

Uitvoering AUitvoering A Uitvoering BUitvoering B

V1154442

Wereldwijd

V1154289

Wereldwijd

V1154290

Landen binnen de EU/EEG

V1154291

Landen binnen de Euraziatische Economische
Unie
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Informatie- enInformatie- en
waarschuwingsstickerswaarschuwingsstickers
De machinist moet bekend zijn met de informatie en
waarschuwingen op stickers en plaatjes en deze opvolgen en in
acht nemen. Niet alle stickers/plaatjes zijn op alle machines
aangebracht; dit is afhankelijk van markt en machinetype.

Houd de stickers vrij van vuil om ze goed leesbaar en begrijpelijk
te houden. Stickers/plaatjes die zijn verdwenen, beschadigd of
overgelakt zijn of om andere redenen onleesbaar zijn geworden,
dient u onmiddellijk te vervangen.

Het onderdeelnummer (bestelnummer) van de verschillende
plaatjes/stickers vindt u in de onderdelencatalogus.

OPMERKING!OPMERKING!
Op de waarschuwingsstickers in Noord-Amerika staat de tekst
"WARNING" aangegeven.
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V1156228
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16846343

1. Verankeringsoog
Onderdeelnummer: 16846343

V1086511

2. Waterstraal niet op geluidsisolatie richten
Onderdeelnummer: 13935005

3. WAARSCHUWING! Niet afdalen met de
schakelhendel in stand N. Alleen overschakelen bij
losgelaten gaspedaal.
Onderdeelnummer VS: 13935051
Onderdeelnummer, alle overige markten: 15064504

4. Retarderdiagram
Onderdeelnummer A25F en A25G: 17411098
Onderdeelnummer A30F en A30G: 17411100

11197518

V1093385

5. Olievulopening transmissie
Onderdeelnummer: 11197518

V1086535

6. Nooduitgang
Onderdeelnummer: 11116814

7. WAARSCHUWING! Gevaar voor beknelling –
knikbesturing
Onderdeelnummer VS: 13935000
Onderdeelnummer, alle overige markten: 15048526

15048777

8. WAARSCHUWING! Uit het werkgebied blijven van
een machine die achteruitrijdt
Onderdeelnummer VS: 15180541
Onderdeelnummer, alle overige markten: 15048777

V1086549

9.WAARSCHUWING! Niet onder een geheven laadbak
gaan staan wanneer deze niet geblokkeerd staat
Onderdeelnummer VS: 13935019
Onderdeelnummer, alle overige markten: 15048231

OPMERKING! Alleen voor VS.
10. WAARSCHUWING! Instructieboek doornemen
alvorens startkabels aan te sluiten
Onderdeelnummer VS: 13935004
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V1086552

11. Hydrauliekolie
Onderdeelnummer: 13935018

12. Brandstof
Onderdeelnummer: 11055037

13. Geluidsdrukniveau (LpA) in cabine
Onderdeelnummer 70 dB: 11180148
Onderdeelnummer 72 dB: 11180150
Onderdeelnummer 74 dB: 11180152

14. Geluidsvermogensniveau (LwA) buiten machine
Onderdeelnummer 110 dB: 11180165
Onderdeelnummer 111 dB: 11180166
Onderdeelnummer 108 dB (extra): 11196588
Onderdeelnummer 109 dB (extra): 11196589

V1093411

15. Ruimte voor instructieboek
Onderdeelnummer: 15164402

HYDRAULIC
OIL - DO NOT
MIX WITH
ENGINE OIL

V1093347
11192288

OPMERKING! Alleen voor VS.
16. Hydrauliekolie. Niet mengen met motorolie.
Onderdeelnummer: 11192288

17. WAARSCHUWING! Hete oppervlakken
Onderdeelnummer VS: 14531179
Onderdeelnummer, alle overige markten: 15048695

15170937

V1093384

18. Olievulopening verdeelbak
Onderdeelnummer: 15170937

1000h

10h

50h

250h

500h

2

A35 G/F MkII
A40 G/F MkII

1000h

500h

250h

50h

10h

16858479

4

2

4

19. Onderhoudssticker
Onderdeelnummer: 16872868

V1086553

20. Motorkap
Onderdeelnummer: 11116228

15048315

21. Instructieboek doornemen
Onderdeelnummer VS: 13935003
Onderdeelnummer, alle overige markten: 15048315

22. Systeem/onderdeel onder druk
Onderdeelnummer: 4948092
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V1095873

23. WAARSCHUWING! Hete koelvloeistof
Onderdeelnummer: 14526798

15042783

V1093354

24. Remkoelolie
Onderdeelnummer: 11116416

REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT

11411924

V1093357

SYNTHETIC
ESTER

Volvo Bio Hydr Oil VG 46

25. Synthetische ester
Onderdeelnummer: 11411924

HOTCLIMATE

Volvo Super Hydraulic Oil 68 15079569

MINERAL
OIL

25. Minerale olie voor warm klimaat
Onderdeelnummer: 15079569

V1154730

26. Airconditioning gevuld met R134a. Openingsdruk
veiligheidsklep (extra).
Onderdeelnummer: 16866171

27. WAARSCHUWING! Alleen Volvo Coolant VCS
gebruiken – instructieboek doornemen
Onderdeelnummer: 11445056

MAX 10 ppm SULFUR
15186257

28. Brandstofsticker
Max. 10 ppm ZWAVEL (alleen in EU).
Onderdeelnummer: 15186257

29. Brandstofsticker
Max. 15 ppm ZWAVEL (alleen in VS).
Onderdeelnummer: 15152938

V1095339

30.WAARSCHUWING! Demachinemag niet zwaarder
worden beladen dan op de sticker staat aangegeven
(alleen op machines met laadbakverlengingen voor
lichte materialen).
Onderdeelnummer: 11125767, 11125707

4948103

32. Hydrauliekolie
Onderdeelnummer: 4948103
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33. Remkoelolie
Onderdeelnummer: 15042783

V1154635

A25 F/G

= 24,000 kg (53,000 lb)

16896178

Bridgestone 23.5 R25 V LT

Bridgestone 23.5 R25 V LTS

Bridgestone 750/65 R25 V LT

Bridgestone 750/65 R25 V LTS

Goodyear 23.5 R25 GP-4D

Goodyear 23.5 R25 TL-3A+

Goodyear 750/65 R25 TL-3A+

Michelin 23.5 R25 XADN+

Michelin 23.5 R25 X- ST+

Michelin 750/65 R25 XAD65-1

Yokohama 23.5 R25 RT31

375 kPa (54.5 psi)

375 k Pa (54.5 psi)

375 kPa (54.5 psi)

375 k Pa (54.5 psi)

400 k Pa (58.0 psi)

400 k Pa (58.0 psi)

400 k Pa (58.0 psi)

400 k Pa (58.0 psi)

400 k Pa (58.0 psi)

400 k Pa (58.0 psi)

325 k Pa (47.0 psi)

425 k Pa (61.5 psi)

425 k Pa (61.5 psi)

375 k Pa (54.5 psi)

425 k Pa (61.5 psi)

375 kPa (54.5 psi)

375 kPa (54.5 psi)

300 kPa (44.0 psi)

375 kPa (54.5 psi)

375 kPa (54.0 psi)

325 k Pa (47.0 psi)

375 k Pa (54.5 psi)

35. Bandenspanning
Onderdeelnummer A25F/A25G: 16896178
Onderdeelnummer A30F/A30G: 16896181

WARNING
BREAK SYSTEM OILSTORED UNDER HIGH
PRESSURE, BEFORE SERVICING BRAKE SYSTEM
PARK MACHINE ON LEVELSURFACE, LOWER
ALL IMPLEMENTSTOTHE GROUND SHUT
ENGINE OFF BLOCK WHEELSAND PUMP
BREAK PEDALS UNTILSYSTEM IS
COMPLETELYDISCHARGED.
TO SERVICEACCUMULATOR, REFERTO
SERVOCE MANUAL 4 9521 66

OPMERKING! Alleen voor VS.
36. WAARSCHUWING! Hoge druk in remsysteem
Onderdeelnummer: 4952166

WARNING
SPRING UNDER PRESSURE,
REFER TO OPERATORS AND
SERVICE MANUAL FOR THIS
ASSEMBLY

4 952177

OPMERKING! Alleen voor VS.
37. WAARSCHUWING! Sterk gespannen veer
Onderdeelnummer: 4952177

DISCONNECT STEERING
FRAME LOCK BEFORE
MOVING MACHINE

15002441

WARNING

OPMERKING! Alleen voor VS.
38. Knikpuntblokkering loskoppelen alvorens de
machine te verrijden
Onderdeelnummer: 15002441

WARNING

NO ETHER
ELECTRICAL PREHEATER BUILT IN
PERSONAL INJURY COULD RESULT

11013034

OPMERKING! Alleen voor VS.
39. Geen brandbaar gas in de luchtinlaat gebruiken.
Brandgevaar!
Onderdeelnummer: 11013034

THIS MACHINE IS EQUIPPED WITHA
COMPRESSEDAIR SYSTEM.
BEFORE CHECKINGAND SERVICING,
SHUTOFF ENGINEAND BLEED
PRESSURE FROM SYSTEM.

11116 789

OPMERKING! Alleen voor VS.
40. Informatie persluchtsysteem. Motor afzetten en
systemen drukloos maken alvorens te controleren en
onderhoud te plegen.
Onderdeelnummer: 11116789

Always
engage
Parking
brake
before
leaving
operator´s
seat

CAUTION

15140831

41. Parkeerrem aanzetten alvorens de
bestuurdersstoel te verlaten
Onderdeelnummer: 15140831

OPMERKING! Alleen voor VS.
42. Informatie dieseluitlaatgassen
Onderdeelnummer: 11046865

16814210

This machine is equipped with other fluids than normal,

Oil for engine:
Tier 2: 11 078 225
Tier 4: 16 814 207

Oil for Hydraulic tank:11 109 659Univis HVI 26
Mobilfluid LT

Oil for Hood opening: 11 109 659Univis HVI 26
Mobilfluid LT

Grease: 11 078 226Mobilith SHC 220
Energrease SY 2202
Albida PPS2

( For Hitch, Tilt and Steering cylinders,
Body joint and Overhung Tailgate.)

44. De machine is voorzien van andere vloeistoffen dan
normaal, voor werkzaamheden bij temperaturen tot –
40°
Onderdeelnummer: 16814210
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45. De machine is voorzien van koelvloeistof met een
andere mengverhouding dan normaal, voor
werkzaamheden bij temperaturen tot –45°C
Onderdeelnummer: 11192569

16843218

46. Bovenscharnierende achterklep
Onderdeelnummer VS: 16874397
Onderdeelnummer, alle overige markten: 16843775

47. Knipperlamp en sirene
Brandblussysteem (Extra)
Onderdeelnummer: 15126353

48. Sticker blusmiddeltank
Brandblussysteem (Extra)
Onderdeelnummer: 15149324

49. Handmatige activering
Brandblussysteem (Extra)
Onderdeelnummer: 15126559 50. Binnenste activeringsknop

Brandblussysteem (Extra)
Onderdeelnummer: 15126372
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V1118495

11026729

51. Hoofdstroomschakelaar
Brandblussysteem (Extra)
Onderdeelnummer: 11026729

52. Handbrandblusser
Brandblussysteem (Extra)
Onderdeelnummer: 15126327

V1151528

53. Noodschakelaar
Onderdeelnummer: 16892452

V1151528

54. Accuserviceschakelaar
Onderdeelnummer: 16892452
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InstrumentenpanelenInstrumentenpanelen
OPMERKING!OPMERKING!
Bedien demachine niet voordat u vertrouwd bent met de locaties/
posities en functies van de verschillende instrumenten en
bedieningselementen. Neem het instructieboek zorgvuldig door
– het gaat om uw veiligheid!

1 2 3

V1149533

1. Linker instrumentenpaneel 3. Rechter instrumentenpaneel

2. Middelste instrumentenpaneel

3232
InstrumentenpanelenInstrumentenpanelen



Linker instrumentenpaneelLinker instrumentenpaneel

MIRRORS

L R

M0

P

V1091705

1

2 3 4 5 6 7

8

V1150193

1. Elektrisch bediende buitenspiegels (extra) 5. Zwaailicht (extra)

2. Koplampen 6. Dimmer

3. Werkverlichting voor (extra) 7. Elektrische buitenspiegelverwarming (extra)

4. Werkverlichting achter (extra) 8.
Timerfunctie voor motor- en cabineverwarming,
uitvoering A (optie)

1. Elektrisch bediende buitenspiegels (extra)1. Elektrisch bediende buitenspiegels (extra)

Kies de linker of rechter buitenspiegel door het knopje bovenaan
te verzetten.

Stel de spiegels bij door de onderste knop in de richting van de
pijltoetsen te bewegen.

OPMERKING!OPMERKING!
Alleen de bovenste spiegel van de twee spiegels aan elke kant is
elektrisch te bedienen. De onderste trottoirspiegel moet
handmatig versteld worden.

2. Rijverlichting2. Rijverlichting

De schakelaar heeft drie standen en regelt de koplampen,
parkeerlichten en instrumentenverlichting.

Bovenkant schakelaar ingedrukt = koplampen en
instrumentenverlichting aan.

Schakelaar in middelste stand = parkeer- en
instrumentenverlichting aan.

Onderkant schakelaar ingedrukt = verlichting uit.

Een controlelampje op het middelste instrumentenpaneel geeft
aan dat het groot licht brandt (zie hoofdstuk Instrumentenpaneel,Instrumentenpaneel,
middelstemiddelste op bladzijde 36).

MIRRORS

L R

V1091717
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3. Werkverlichting voor (extra)3. Werkverlichting voor (extra)

OPMERKING!OPMERKING!
De werkverlichting moet zijn uitgeschakeld bij werkzaamheden
op openbare wegen.

De schakelaar heeft drie standen en regelt de werkverlichting
boven aan de voorkant van de cabine.

Bovenkant schakelaar ingedrukt = werkverlichting aan.

Schakelaar in middelste stand = automatische werkverlichting.
De werkverlichting wordt samen met het groot licht in- of
uitgeschakeld.

Onderkant schakelaar ingedrukt = werkverlichting uit.

4. Werkverlichting achter (extra)4. Werkverlichting achter (extra)

OPMERKING!OPMERKING!
De werkverlichting moet zijn uitgeschakeld bij werkzaamheden
op openbare wegen.

De schakelaar heeft drie standen en regelt de werkverlichting
achter op de bumpers/spatborden van de motoreenheid.

Bovenkant schakelaar ingedrukt = werkverlichting aan.

Schakelaar in middelste stand = automatische werkverlichting.
Afhankelijk van de gekozen stand (zie "Automatische
werkverlichting achter inschakelen" in hoofdstuk "Instellingen"
vanaf bladzijde 53) wordt de werkverlichting automatisch in- en
uitgeschakeld.

Onderkant schakelaar ingedrukt = werkverlichting uit.

5. Zwaailicht (extra)5. Zwaailicht (extra)

Bovenkant schakelaar ingedrukt = zwaailicht aan, zie ook
bladzijde 121.

Onderkant schakelaar ingedrukt = zwaailicht uit.

Controlelampje op het middelste instrumentenpaneel (zie
hoofdstuk Middelste instrumentenpaneelMiddelste instrumentenpaneel bladzijde 36) geeft
aan dat het zwaailicht brandt.

6. Dimmer6. Dimmer

Past de lichtsterkte aan van de lampjes in verlichte symbolen op
schakelaars, middelste instrumentenpaneel, informatiedisplay
(displaypaneel), de symbolen bij de schakelhendel, alsook van
de laad- en storthendel. Het verlichte symbool op de schakelaar
voor de alarmknipperlichten en het groene licht op schakelaars
dat aangeeft dat de desbetreffende schakelaar geactiveerd is,
worden hierdoor niet beïnvloed.

Bovenkant schakelaar = lichtsterkte neemt toe.

Onderkant schakelaar = lichtsterkte neemt af.

OPMERKING!OPMERKING!
Koplampen of werkverlichting moeten worden ingeschakeld om
het lampje in de symbolen op schakelaars et cetera te laten
branden.

V1150178
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7. Elektrische buitenspiegelverwarming (extra)7. Elektrische buitenspiegelverwarming (extra)

Bovenkant schakelaar ingedrukt = verwarming aan.

Onderkant schakelaar ingedrukt = verwarming uit.

8. Timerfunctie voor motor- en cabineverwarming8. Timerfunctie voor motor- en cabineverwarming
(optie)(optie)

De timerfunctie voor motor- en cabineverwarming is te gebruiken
om de motor- en cabineverwarming op dieselolie te activeren. De
verwarming is direct te activeren of vooraf in te stellen met de
timerfunctie.
Zie bladzijde 89 voor meer informatie over de timerfunctie en
de motor- en cabineverwarming.

M0

P
V1107911

Uitvoering A

V1162214

Uitvoering B
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Instrumentenpaneel, middenInstrumentenpaneel, midden

Instrumentenpaneel, middenInstrumentenpaneel, midden
Tijdens het starten knipperen alle controlelampjes. Als een van
de lampjes niet brandt bij het omdraaien van de contactsleutel
naar de rijstand (1), is het lampje kapot of is er een storing
opgetreden in het elektrische systeem. Verhelp in dat geval de
storing alvorens te starten.

010
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r/min x 100

1 14131211109872 3 4 5 6

15
16

17

201918 21 22

24
25

26

V1131632

23

1 Groot licht (blauw) 14 Bedrijfsrem aangezet (groen)

2 Zwaailicht (oranje) 15 AdBlue®/DEF-peil

3 Niet in gebruik 16 Brandstofpeil

4 Parkeerrem (rood) 17 Snelheidsmeter

5 Oliedruk motor laag (rood) 18 Richtingaanwijzer, links (groen)

6 Storing laadstroom (rood) 19 Centrale waarschuwing (rood)

7 Gordelwaarschuwing (rood) 20 Centrale waarschuwing (oranje)

8 AdBlue®/DEF algemene waarschuwing (oranje) 21 Centrale waarschuwing (groen)

9 Niet in gebruik 22 Richtingaanwijzer, rechts (groen)

10 Niet in gebruik 23 Informatiedisplay

11 ATC (automatische tractieregeling) uitgeschakeld
(oranje)

24 Toerenteller

12 Laad- en kieprem (oranje) 25 Voorraaddruk in remkring laadeenheid

13 Laadbak geheven (rood) 26 Voorraaddruk in remkring motoreenheid
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1 Groot licht1 Groot licht

Het controlelampje brandt wanneer het groot licht is
ingeschakeld, zie bladzijde 77.

2 Zwaailicht (extra)2 Zwaailicht (extra)

Het lampje gaat branden, wanneer het zwaailicht is ingeschakeld.
Zie bladzijde 121.

3 Niet in gebruik3 Niet in gebruik

4 Parkeerrem aangezet4 Parkeerrem aangezet

Gaat branden, wanneer de parkeerrem is aangezet.

5 Oliedruk motor laag5 Oliedruk motor laag

LET OPLET OP
Gevaar voor beschadigingen aan de machine.Gevaar voor beschadigingen aan de machine.
De combinatie van een waarschuwingslampje en eenDe combinatie van een waarschuwingslampje en een
zoemersignaal duidt mogelijk op een ernstige storing.zoemersignaal duidt mogelijk op een ernstige storing.
Breng de machine onmiddellijk tot stilstand en spoor de oorzaakBreng de machine onmiddellijk tot stilstand en spoor de oorzaak
van de signalering op.van de signalering op.

Het lampje brandt, als de druk van de motorolie te laag is.

6 Laadfunctie defect6 Laadfunctie defect

Gaat branden wanneer de dynamo geen laadspanning levert. Als
het lampje tijdens bedrijf gaat branden, moet de oorzaak
verholpen worden omdat anders de accu’s beschadigd kunnen
raken.

7 Gordelwaarschuwing7 Gordelwaarschuwing

Gaat branden, als de motor draait en de machinist op zijn stoel
zit zonder de gordel omgedaan te hebben.

8 AdBlue®/DEF algemene waarschuwing (Geldt8 AdBlue®/DEF algemene waarschuwing (Geldt
alleen voor machinemodel G)alleen voor machinemodel G)

Het indicatielampje brandt continu of knippert bij een probleem
met het peil, de kwaliteit of de dosering van de AdBlue®/DEF.

9 Niet gebruikt9 Niet gebruikt

10 Niet gebruikt10 Niet gebruikt

11 ATC (automatische tractieregeling) uitgeschakeld11 ATC (automatische tractieregeling) uitgeschakeld

Het controlelampje brandt wanneer de ATC-functie
(automatische tractieregeling) is uitgeschakeld.

V1131638

V1091766

V1091797

V1126376

V1091801

V1091802

V1091805
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12 Laad- en kieprem12 Laad- en kieprem

Het controlelampje brandt wanneer de laad- en kieprem is
ingeschakeld. Zie bladzijde 135.

13 Laadbak omhoog13 Laadbak omhoog

Gaat branden, wanneer de laadbak is geheven.

14 Servicerem aangezet14 Servicerem aangezet

15 AdBlue®/DEF-peil (Geldt alleen voor15 AdBlue®/DEF-peil (Geldt alleen voor
machinemodel G)machinemodel G)

Geeft het AdBlue®/DEF-peil in de tank aan. Wanneer de naald
van de meter het rode gebied bereikt, is er nog voldoende
AdBlue®/DEF over voor ongeveer een uur normaal bedrijf.

16 Brandstofpeil16 Brandstofpeil

Geeft het brandstofpeil in de tank aan. Wanneer de naald van de
meter het rode gebied bereikt, gaat het lampje links van de meter
branden. Het op dat moment resterende brandstofvolume is nog
voldoende voor ongeveer één uur normaal bedrijf.

17 Snelheidsmeter17 Snelheidsmeter

De snelheidsmeter toont de huidige snelheid van de machine en
loopt van 0 tot 80 km/h (0–50 mph).

V1091764

V1091765

V1091810

V11131723

V1091824

V1091834
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18 Richtingaanwijzer, links18 Richtingaanwijzer, links

Het controlelampje geeft de linker richtingaanwijzer aan. Het
lampje knippert wanneer de hendel naar beneden wordt
bewogen; zie het hoofdstuk BedieningsorganenBedieningsorganen op bladzijde
77.
De machinist wordt geïnformeerd over een storing van de
richtingaanwijzerlamp met een waarschuwing op het
informatiedisplay, zie het hoofdstuk InformatiedisplayInformatiedisplay op
bladzijde 41.

19 Alarm - Centrale waarschuwing, rood19 Alarm - Centrale waarschuwing, rood

Als het lampje knippert tijdens bedrijf:

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig letsel.
Bij een storing kunt u de controle over de machine verliezen wat
mogelijk tot ongelukken met ernstig letsel leidt.
De combinatie van een waarschuwingslampje en eenDe combinatie van een waarschuwingslampje en een
zoemersignaal duidt op een ernstige storing. Breng de machinezoemersignaal duidt op een ernstige storing. Breng de machine
onmiddellijk tot stilstand om de oorzaak van de storing teonmiddellijk tot stilstand om de oorzaak van de storing te
onderzoeken.onderzoeken.

In aanvulling op het brandende controlelampje wordt een
alarmscherm op het informatiedisplay getoond, het alarm wordt
aan de lijst van meldingen toegevoegd en de zoemer gaat af
totdat de storing is opgelost.
Zie het hoofdstuk AlarmschermenAlarmschermen op bladzijde 60.

20 Alarm - Centrale waarschuwing, oranje20 Alarm - Centrale waarschuwing, oranje

Gaat branden bij een abnormale toestand. In aanvulling op het
brandende controlelampje wordt er een alarmscherm op het
informatiedisplay getoond, het alarm wordt aan de lijst van
meldingen toegevoegd en de zoemer geeft vier korte signalen af.
Er moeten acties worden ondernomen op basis van de betrokken
functie. Spoor bij de eerstvolgende stop de oorzaak op, zie
bladzijde 60.

21 Informatiesymbool, groen21 Informatiesymbool, groen

Geeft een bepaalde afwijking aan. Er wordt een alarmscherm
getoond op het informatiedisplay en de zoemer geeft vier korte
signalen af. Zie het hoofdstuk AlarmschermenAlarmschermen op bladzijde 60.

22 Richtingaanwijzer, rechts22 Richtingaanwijzer, rechts

Het controlelampje geeft de rechter richtingaanwijzer aan. Het
lampje knippert wanneer de hendel naar boven wordt bewogen;
zie het hoofdstuk BedieningsorganenBedieningsorganen op bladzijde 77.
De machinist wordt geïnformeerd over een storing van de
richtingaanwijzerlamp met een waarschuwing op het
informatiedisplay, zie het hoofdstuk InformatiedisplayInformatiedisplay op
bladzijde 41.

V1091874
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23 Informatiedisplay23 Informatiedisplay

Behalve de alarmteksten toont het informatiedisplay ook de
startprocedure, bedieningsinformatie en de instellingen, zie
hoofdstuk DisplaymoduleDisplaymodule te beginnen op bladzijde 41.

24 Toerenteller24 Toerenteller

De toerenteller geeft het huidige motortoerental (omw/min) aan.
De schaal loopt van 0 tot 3000 omw/min (30 staat voor 30 x 100
omw/min, d.w.z. 3000 omw/min).

25 Voorraaddruk in remkring laadeenheid25 Voorraaddruk in remkring laadeenheid

Geeft de druk van de remaccumulator aan in de remkring van de
laadeenheid.

26 Voorraaddruk in remkring motoreenheid26 Voorraaddruk in remkring motoreenheid

Geeft de druk van de remaccumulator aan in de remkring van de
motoreenheid.

V1091877
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DisplaymoduleDisplaymodule
De informatiedisplaymodule op het middelste
instrumentenpaneel geeft de startprocedure,
onderdeleninformatie, bedieningsinformatie,
alarmschermafbeeldingen en voertuigmeldingen aan.

Bij het inschakelen van de elektronicaBij het inschakelen van de elektronica

StartschermStartscherm

Wanneer het contactslot van stand 0 naar stand R wordt
gedraaid, zal de hoofdstroomschakelaar zorgen voor voeding en
wordt het totaal aantal draaiuren van de machine gedurende drie
minuten op het informatiedisplay weergegeven.

Wanneer het contactslot naar stand 1 wordt gedraaid, start het
elektronisch systeem op en worden de controlelampjes getest.
Het startscherm wordt met een ronddraaiend Volvo-logo in het
informatiedisplay weergegeven.
Dit duurt enkele seconden. Daarna is de elektronica gereed om
de motor te starten en kan de contactsleutel naar de startstand
(stand 2) worden gedraaid.

0

0

R 1

2

V1092158

Contactslot

0 Blokkeerstand

R Radiostand

1 Rijstand

2 Startstand

In stand 0 staat de hoofdstroomschakelaar Uit. Hij
staat aan in de standen R, 1, en 2.

00230 h

V1092340

Draaiuren

V1092812

Volvo-logo
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BedieningsinformatieschermBedieningsinformatiescherm

Het bedieningsinformatiescherm (zie bladzijde 43) bestaat in
twee versies. Wanneer de elektronica opgestart is, verschijnt
hetzelfde schermbeeld opnieuw dat getoond werd voordat de
elektronica werd uitgeschakeld.

Bij het uitschakelen van de elektronicaBij het uitschakelen van de elektronica

Wanneer het contactslot vanuit stand 1 naar R wordt gedraaid,
wordt het elektronisch systeem op gecontroleerde wijze
afgesloten. Het totaal aantal draaiuren van de machine wordt
gedurende enige tijd op het informatiedisplay weergegeven. De
hoofdstroomschakelaar staat nog aan.

Wanneer de contactsleutel van stand R naar 0 wordt gedraaid,
wordt de hoofdstroomschakelaar uitgeschakeld. Voor een
gecontroleerde uitschakeling van de verschillende systemen,
blijft de spanning mogelijk nog enige tijd aanwezig.
De voeding van de machine blijft actief, zolang de contactsleutel
in stand R staat of zolang het informatiedisplay aanstaat.

Als de functie “Vertraagde motorafslag” (extra) actief is; zie
bladzijde 143, wordt de motor pas uitgeschakeld wanneer de
“vertragingstijd” verstreken is. Als de contactsleutel gedurende
deze tijd vanuit stand 0 naar de operationele stand 1 wordt
gedraaid, wordt de vertraging geannuleerd.

Toetsenblok, displaymoduleToetsenblok, displaymodule
Met het toetsenblok kan de bestuurder informatie krijgen over de
machinetoestand en ook instellingen op de
informatiedisplaymodule wijzigen (zie ook bladzijde 43).

SETUP

1 2

5

8

0

3

4 6

7 9

ESC

SELECT

V1091529

1 Motor
2 Krachtoverbrenging
3 Hydrauliek
4 Assen/Remmen
5 Elektrisch systeem
6 Machine-informatie
7 Voertuigmeldingen
8 Onderhoud

V1095258

Voorbeeld van bedieningsinformatiescherm 1

V1101673

4242
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99 Instellingen
0 Cyclusinformatie

ESCESC De toets wordt gebruikt om terug te gaan naar het
voorgaande schermbeeld en om alarmmeldingen
te bevestigen.

V1069847

Toets om het menu naar boven te doorlopen.

V1069848

Toets om het menu naar beneden te doorlopen.

SELECTSELECT Toets om te selecteren.
Ook gebruikt om meer informatie te verkrijgen
wanneer informatie of een bedieningsmelding op
de informatiedisplaymodule wordt getoond.

0, 1...9 Wanneer numerieke waarden worden ingevoerd,
zoals bij de instelling van een datum of het invoeren
van de code voor anti-diefstalbeveiliging, is het
nummer rechtsonder op de toetsen van toepassing.

DisplaymoduleDisplaymodule
Wanneer de motor in de normale bedrijfsmodus wordt gestart,
verschijnt het bedieningsinformatiescherm op het
informatiedisplay. Het informatiescherm bestaat in twee
uitvoeringen: bedieningsinformatiescherm 1 en
bedieningsinformatiescherm 2. Bij het starten van de motor
verschijnt altijd het bedieningsinformatiescherm dat actief was
tijdens het uitschakelen van de elektronica. De eerste keer dat de
machine wordt gestart, verschijnt altijd
bedieningsinformatiescherm 1.
Gebruik de pijltoetsen om van bedieningsinformatiescherm te
wisselen.

Bedieningsinformatiescherm 1Bedieningsinformatiescherm 1

De velden van bedieningsinformatiescherm 1 tonen het
volgende:

V1092981

2

3 4 5

1

6

4 3 15 °C

Bedieningsinformatiescherm 1
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1 In het bovenste veld van het bedieningsinformatiescherm
verschijnt een analoge klok, wanneer de machine is
ingeschakeld.

2 De dumper wordt altijd weergegeven op het
bedieningsinformatiescherm. Het scherm kan ook verschijnen
als bijvoorbeeld de differentieelsloten zijn ingeschakeld of als
de laadbak omhoog staat. De afbeelding links laat zien dat het
overlangse differentieelslot en de 6x6-aandrijving zijn
ingeschakeld.

3 Hellingsindicator: geeft een horizontale stand weer (helling
minder dan 3 %), een helling omhoog of een helling omlaag.

4 De versnellingsindicator toont de ingeschakelde versnelling:
N/1/2/3/4/5/6/R1/R2. De versnelling wordt gevolgd door een
"C" in een versnelling voor- of achteruit, als de lock-up (zie
bladzijde 10) niet ingeschakeld is. Een lijn onder en boven de
versnelling geeft aan dat de schakelblokkering (zie bladzijde
129) is ingeschakeld.

5 Omgevingstemperatuur.

6 Meerdere keuzes mogelijk. Wanneer
bedieningsinformatiescherm 1 wordt getoond, is het mogelijk
om de pijl-omlaag op het toetsenblok bij het informatiedisplay
(zie bladzijde 42) te gebruiken om
bedieningsinformatiescherm 2 te selecteren.

7 Als de temperatuur van de remkoelolie stijgt tot boven 105°C
(221°F), komt de temperatuurmeter voor de remkoelolie in de
plaats voor de klok. Wanneer de temperatuur van de
remkoelolie weer tot onder 95°C (203°F) is gedaald, maakt de
temperatuurmeter weer plaats voor de klok. Als demeternaald
uitslaat tot aan het begin van het rode gebied, is de
temperatuur van de remkoelolie hoger dan 120°C (248°F) en
verschijnt er een geel scherm. Als de meternaald uitslaat tot
aan het eind van het rode gebied van de schaalverdeling, is
de temperatuur van de remkoelolie hoger dan 130°C (266°F)
en verschijnt er een oranje scherm.

Als informatie ontbreekt of niet verschijnt, verschijnt – – –.

Bedieningsinformatiescherm 2Bedieningsinformatiescherm 2

Bedieningsinformatiescherm 2 toont dezelfde informatie als
bedieningsinformatiescherm 1. Daarnaast verschijnt het
volgende:

1 Momentaan brandstofverbruik in liter per uur.

Wanneer dit bedieningsinformatiescherm actief is, kies dan de
pijl-omhoog op het toetsenblok om over te schakelen naar
bedieningsinformatiescherm 1 (zie symbool rechtsonder in de
afbeelding links).

Als informatie ontbreekt of niet verschijnt, verschijnt – – –.

V1154193

4 3 15 °C

7

V1092279

1

Bedieningsinformatiescherm 2
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SymboolveldSymboolveld

In het symboolveld kunnen de verschillende symbolen op de
schermafbeelding oplichten.

De symbolen hebben de volgende betekenis:

1 tijd voor service

2 machinemelding beschikbaar

3 voor- of naverwarming is geactiveerd

4 motorrem geactiveerd

5 retarderfunctie geactiveerd

6 extra hydraulische functies geactiveerd (Hauler chassis) (zie
onder het kopje 8.1 Extra hydraulische functies (extra)8.1 Extra hydraulische functies (extra) in
hoofdstuk BedieningsorganenBedieningsorganen dat begint op bladzijde 77)

HellingshoekindicatorHellingshoekindicator

De hoekindicator heeft drie verschillende standen.

V1092271

Hellingshoek minder dan 3 %

V1092268

Hellingshoek omlaag in %

V1087597

Hellingshoek omhoog in %

DifferentieelslotenDifferentieelsloten

Differentieelsloten worden automatisch of handmatig
ingeschakeld.
Bedieningsinformatieschermen 1 en 2 geven aan of de
sperdifferentiëlen vergrendeld of ontgrendeld zijn.

Alle differentieelsloten zijn ingeschakeld.

V1132183

1 C10 % -15 C

1 2 3 4 5

AUX

6

V1092984

19 l/h
0 % N 15 C

1
1 Alle differentieelsloten
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Overdwars differentieelslot is ingeschakeld.

Overdwars differentieelslot en 6x6-aandrijving zijn ingeschakeld.

LaadbakstandLaadbakstand

De werkelijke stand van de laadbak wordt getoond.
Wanneer de functie maximale storthoogte is geactiveerd, wordt
er een lijn boven de laadbak getoond.

Alternatief voor kiepfunctieAlternatief voor kiepfunctie

Als de machine niet is uitgerust met een laadbak (zoals een
Hauler chassis), wordt de laadbak niet getoond op het
bedieningsinformatiescherm. In dat geval ziet het
bedieningsinformatiescherm eruit als de figuur hiernaast.

V1092985

19 l/h
0 % N 15 C

1
1 Overlangs differentieelslot

V1092986

19 l/h
0 % N 15 C

1 2
1 Overlangs differentieelslot
2 6x6-aandrijving (zeswielaandrijving)

V1092285

19 l/h
0 % N 15 C

V1115354

19 l/h
0 % N 15 C

4646
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Wanneer de extra hydraulische functies voor dumperchassis
(Hauler Chassis) zijn geactiveerd, verschijnt mogelijk een
animatie (zie figuur).

V1115367

19 l/h
0 % N 15 C

AUX

AUX

1

1 Display-animatie bij geactiveerde extra
hydraulische functies
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InformatieInformatie
Informatie over de machinestatus wordt verkregen door de
desbetreffende functie te activeren via het toetsenblok bij het
informatiedisplay (zie bladzijde 42).
Elke functiegroep bestaat uit een of meerdere
schermafbeeldingen (menu's).
Gebruik de pijltoetsen om omhoog of omlaag te bladeren in het
menu.
In bepaalde menu's kunnen er instellingen gewijzigd worden. In
dat geval is de tekst gemarkeerd met een wit vak.
Druk om terug te gaan naar het bedieningsinformatiescherm op
de toets ESC van het toetsenblok bij het informatiedisplay.

MotorMotor

Motor

Koelvloeistoftempetuur Oliepeil

V1090847 V1090846

Hoog Laag

Koelvloeistofpeil Luchtfilter

V1091337

V1090846

Laag xxxxx

Olietemperatuur Motortoeren

V1090847

Hoog xxxx omw/min

Oliedruk Bedrijfstoerental

V1090846

Laag Toerental instellen

Het bovenstaande menu verschijnt, nadat de motortoets is
ingedrukt.

- KoelvloeistoftempetuurKoelvloeistoftempetuur – toont de actuele status van de
koelvloeistoftemperatuur: normaal of hoog.

- KoelvloeistofpeilKoelvloeistofpeil – toont de actuele status van de
koelvloeistoftemperatuur: normaal of hoog.

- OlietemperatuurOlietemperatuur – toont de actuele status van de
olietemperatuur: normaal of hoog.

- OliedrukOliedruk – toont de actuele status van de oliedruk: normaal of
hoog.

SETUP

1 2

5

8

0

3

4 6

7 9

ESC

SELECT

V1091529
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- OliepeilOliepeil – toont de actuele status van het oliepeil: normaal of
hoog.
Wanneer de machine bijvoorbeeld pas gestart is en het oliepeil
nog niet afgelezen is, wordt de tekst Niet uitgelezenNiet uitgelezen getoond
naast het staafdiagram.

- LuchtfilterLuchtfilter – toont de actuele status van het luchtfilter: normaal
of verstopt.

- MotortoerenMotortoeren – toont het actuele motortoerental (omw/min).

- BedrijfstoerentalBedrijfstoerental - hier kunt u het gewenste toerental instellen
(omw/min).
Zie voor het instellen van het werktoerental (omw/min) onder
het kopje "Werktoerental (omw/min) instellen" in het hoofdstuk
"Instellingen" op bladzijde 53.

TransmissieTransmissie

Dit menu wordt getoond, nadat de transmissietoets is ingedrukt.

- OlietemperatuurOlietemperatuur – toont de actuele status van de
olietemperatuur: normaal of hoog.

- OliedrukOliedruk – toont de actuele status van de oliedruk: normaal of
hoog.

- OliepeilOliepeil – toont de actuele status van het oliepeil: normaal of
hoog.
Het oliepeil in de transmissie wordt alleen afgelezen, als: de
olie een temperatuur heeft tussen 25 en 80°C (77 en 176°F);
de machine (in de lengterichting) niet horizontaal staat; de
motor draait en de machine stilstaat. Als niet aan deze
voorwaarden is voldaan, wordt het oliepeil niet afgelezen en
verschijnt de tekst Niet uitgelezenNiet uitgelezen naast het staafdiagram.

- OliefilterOliefilter – toont de actuele status van het oliefilter: normaal of
verstopt.

Transmissie

Olietemperatuur

V1090847

Hoog

Oliedruk

V1090846

Laag

Oliepeil

V1090848

Laag Hoog

Oliefilter

xxxxx
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HydrauliekHydrauliek

Het menu wordt getoond, nadat de hydrauliektoets is ingedrukt.

- OlietemperatuurOlietemperatuur – toont de actuele status van de
olietemperatuur: normaal of hoog.

- OliepeilOliepeil - toont de actuele status van het oliepeil: normaal of
hoog.

- Max. storthoogteMax. storthoogte — geeft aan of de functie "max. storthoogte"
is geactiveerd. Ook wordt de ingestelde storthoogte
aangegeven, als een percentage van de toelaatbare
storthoogte (100 %).
Zie voor activering en deactivering van de "max. storthoogte"
onder het kopje "Max. storthoogte activeren/deactiveren", in
hoofdstuk "Instellingen" dat begint op bladzijde 53.
Zie voor het instellen van de "max. storthoogte" onder het kopje
"Maximale storthoogte instellen", in hoofdstuk "Instellingen"
dat begint op bladzijde 53.

- Harde aanslag laadbakHarde aanslag laadbak — geeft aan of de functie "Harde
aanslag laadbak" geactiveerd is.
Zie voor activering en deactivering van de "harde aanslag
laadbak" onder het kopje "Harde aanslag laadbak activeren/
deactiveren" in hoofdstuk "Instellingen" dat begint op bladzijde
53.

Assen/RemmenAssen/Remmen

Dit menu verschijnt nadat de toets voor assen/remmen wordt
ingedrukt.

- Temperatuur remkoelolieTemperatuur remkoelolie – toont de status van de
remkoelolietemperatuur: normaal of hoog.

- Peil remkoeloliePeil remkoelolie – toont de status van het remkoeloliepeil:
normaal of hoog.

Hydrauliek

Olietemperatuur

V1090847

Hoog

Oliepeil

V1090846

Laag

Max. storthoogte

xx xx %

Aanslag laadbak

xx

Assen/Remmen

Temperatuur remkoelolie

V1090847

Hoog

Peil remkoelolie

V1090846

Laag

5050
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Elektrisch systeemElektrisch systeem

Dit menu verschijnt, nadat de elektrotoets is ingedrukt.

- SpanningSpanning – toont de status van de systeemspanning: laag,
normaal of hoog.

- Werkverlichting achterWerkverlichting achter — de automatische werkverlichting
achter is in te stellen onder Instellingen. Zie het hoofdstuk
"Instellingen" op bladzijde 53.

Machine-informatieMachine-informatie

Dit menu verschijnt na het indrukken van de toets voor machine-
informatie. Het menu toont bedrijfsinformatie.

- DatumDatum – toont de actuele datum.

- TijdTijd - toont de actuele tijd.

- Afstand totaalAfstand totaal — geeft de totale afstand aan in km of mijl (de
eenheid is in te stellen onder het Instelmenu) voor de meest
recente werkcyclus.

- DraaiurenDraaiuren - toont de bedrijfsduur van de machine in uren.

MachineberichtenMachineberichten

Dit menu verschijnt, wanneer bij het indrukken van de
meldingstoets blijkt dat er meldingen zijn. Het veld is anders leeg.

Voor het uitlezen van machinemeldingen raadpleegt u de
beschrijving op bladzijde 71.

Elektrisch systeem

Spanning

V1090848

Laag Hoog

Werkverlichting achter

Instellingen

V1091071

Machine-informatie

Datum xxxxxxxx

Tijd xx:xx

Afstand totaal xxxx km

Draaiuren xxxx h

Machineberichten

Mogelijke brandstoflekkage

Systeemspanning laag
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ServiceService

Het menu verschijnt, nadat de servicetoets is ingedrukt.

Dit menu toont informatie over het eerstvolgende
onderhoudsinterval en tests.

- VolgendeVolgende beurtbeurt - dit submenu toont informatie over onderhoud.
Om toegang te krijgen tot de service-informatie dient u met de
pijltoetsen omlaag te bladeren naar Volgende beurtVolgende beurt in het
menu. Kies met de SELECT-toets.

- ResttijdResttijd – toont de resterende tijd tot aan de eerstvolgende
servicebeurt.

- IntervalInterval – toont het volgende onderhoudsinterval.

- TestsTests – dit submenu toont eventuele tests die kunnen worden
gestart.

- RemtestRemtest — hier vindt u informatie over de remmentest. Voor
meer informatie over de remmentest tijdens stilstand, zie
bladzijde 233.

- Logbest. remtestLogbest. remtest — hier vindt u gegevensbestanden over
de laatste vier remmentests.

InstellingenInstellingen

Dit menu wordt getoond, nadat u de SETUP-toets hebt ingedrukt.
Het menu toont de actuele instellingen en biedt u tevens de
mogelijkheid om deze instellingen aan te passen. Blader omhoog
of omlaag in het menu met de pijltoetsen.
Zie voor gedetailleerde informatie over het uitvoeren van de
volgende instellingen onder hoofdstuk "Instellingen" dat begint op
bladzijde 53.

- DatumDatum – hier kunt u de datum wijzigen.

- TijdTijd – hier kunt u de actuele tijd instellen.

- TaalTaal – hier kunt u de ingestelde taal wijzigen.

- EenhedenEenheden – hier kunt u aangeven of de waarden in metrische
eenheden of Amerikaanse eenheden moeten worden
weergegeven.

- TijdnotatieTijdnotatie – hier kunt u de tijdnotatie instellen. U hebt de keuze
uit 12- of 24-uursaanduiding.

- DatumnotatieDatumnotatie – hier kunt u de datumnotatie instellen: dag-
maand-jaar, jaar-maand-dag of maand-dag-jaar.

- Helpteksten displayHelpteksten display – hier kunt u de weergave van tekst in
alarmfiguren activeren en deactiveren.

Service

Volgende beurt

Tests

Onderhoud

Volgende beurt

Resttijd xxx h

Interval xxxx h

Service

Tests

Remtest

Logbest. remtest

Instellingen

Datum xxxxxxxx

Tijd xx:xx

Taal xxxxx

Eenheden xxxxx

Tijdnotatie xxxx

Datumnotatie xxxxxxxx

Helpteksten display xx

Uitschakeling laadbakverw.

5252
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- Uitschakeling laadbakverw.Uitschakeling laadbakverw. — laadbakverwarming
deactiveren en activeren.

CyclusinfoCyclusinfo

Dit menu verschijnt, nadat de cyclusinformatietoets is ingedrukt.

De informatie in dit menu toont de waarden sinds de laatste reset.

- TijdTijd – toont het aantal draaiuren van de machine sinds de
laatste reset.

- AfstandAfstand – toont de afgelegde afstand in km (of mijlen) sinds de
laatste reset.

- CycliCycli – toont het aantal voltooide werkcycli sinds de laatste
reset.

- Verbruik totaalVerbruik totaal – toont het totale brandstofverbruik in liter (of
US gal) sinds de laatste reset.

- ResettenResetten – hier kunt u de bovenstaande waarden resetten.
Blader omlaag in het menu totdat het woord Uit gemarkeerd
staat. Druk op de toets SELECT van het toetsenblok.
Vervolgens wordt het woord Resetten korte tijd getoond,
voordat Uit opnieuw verschijnt. De reset is vervolgens voltooid.

InstellingenInstellingen
Alle selecties worden bevestigd met de toets SELECT op het
toetsenblok bij het informatiedisplay.
De toets ESC kan te allen tijde worden gebruikt om terug te gaan
naar de vorige bladzijde. Druk de toets ESC een- of tweemaal in
om terug te gaan naar het bedieningsinformatiescherm (zie ook
bladzijde 42).

Werktoerental instellen (extra)Werktoerental instellen (extra)

1 Druk op toets 1 Motor.

2 Blader met de pijltoetsen naar "Toerental instellen" onder
"Bedrijfstoerental" wordt gemarkeerd.

3 Bevestig uw keuze met de toets SELECT.

4 Stel het gewenste toerental in met de pijltoetsen op het
toetsenblok.

5 Bevestig de instelling en sluit het submenu met de SELECT-
toets.

V1087590

Cyclusinfo

Tijd xx:xx:xx

Afstand xx km

Cycli xxx

Verbruik totaal xxx l

Resetten Uit

SETUP

1 2

5

8

0

3

4 6

7 9

ESC

SELECT

V1091529

Toetsenblok voor informatiedisplay

Motor

Bedrijfstoerental

Toerental instellen

InstrumentenpanelenInstrumentenpanelen

Displaymodule 53Displaymodule 53



Max. storthoogte activeren/deactiverenMax. storthoogte activeren/deactiveren

Wanneer de maximale storthoogte is ingesteld op AAN, wordt
automatisch de eerder ingestelde maximale storthoogte
geactiveerd.

1 Druk op toets 3 Hydrauliek.

2 Blader met de pijltoetsen totdat de tekst bij het
laadbaksymbool onder "Max. storthoogte" gemarkeerd staat.

3 Druk op de toets SELECT om het submenu met beschikbare
opties te openen.

4 Blader met de pijltoetsen tot de gewenste keuze AAN of UIT
gemarkeerd staat.

5 Druk op de toets SELECT om uw keuze te bevestigen en terug
te gaan naar het hydrauliekmenu.

Maximale storthoogte instellenMaximale storthoogte instellen

Om de maximale storthoogte te verhogen moet "Max.
storthoogte" eerst worden ingesteld op UIT. De laadbak kan
vervolgens worden gekiept ongeacht de eerder verrichte
instelling.

1 Kiep de laadbak tot in de gewenste stand voor de maximale
storthoogte.

2 Druk op toets 3 Hydrauliek.

3 Blader met de pijltoetsen omlaag in het hydrauliekmenu totdat
de tekst (UIT) onder "Max. storthoogte" gemarkeerd staat.

4 Druk op de toets SELECT om het submenu te openen.

5 Blader met de pijltoetsen omlaag in het menu totdat "Typ"
gemarkeerd staat.

6 Bevestig de instelling en ga terug naar het hydrauliekmenu
door te drukken op de toets SELECT.

Motor

Bedrijfstoerental

xxxx omw/min

Hydrauliek

Max. storthoogte

xx xx %

Hydrauliek

Max. storthoogte

UIT

AAN

Typ

Hydrauliek

Max. storthoogte

xx xx %
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Harde aanslag laadbak activeren/deactiverenHarde aanslag laadbak activeren/deactiveren

1 Druk op nr. 3 Hydrauliek.

2 Blader met de pijltoetsen omlaag in het hydrauliekmenu totdat
de tekst naast het laadbaksymbool onder "Aanslag laadbak"
gemarkeerd staat.

3 Activeer (AAN) of deactiveer (UIT) de harde aanslag van de
laadbak met de toets SELECT.

4 Ga terug naar het bedieningsinformatiescherm met de toets
ESC.

Automatische werkverlichting achter instellenAutomatische werkverlichting achter instellen

1 Druk op nr. 5 Elektrisch systeem.

2 Blader met de pijltoetsen omlaag in het hydrauliekmenu totdat
de tekst InstellingenInstellingen onderWerkverlichtingWerkverlichting achterachter gemarkeerd
staat.

3 Druk op de SELECT-toets om het submenu te openen.

4 Blader met de pijltoetsen omlaag om een van de alternatieven
te selecteren.

De volgende instellingen zijn mogelijk:De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Geen selectie - geen automatische werkverlichting

- Stand RStand R geselecteerd - werkverlichting gaat branden bij
inschakeling achteruitversnelling.

- Laad-/kiepremLaad-/kieprem geselecteerd - werkverlichting gaat uit bij
activering van de laad- en kieprem.

- Stand RStand R en Laad-/kiepremLaad-/kieprem geselecteerd - werkverlichting
gaat aan bij inschakeling van de achteruitversnelling en gaat
uit bij activering van de laad- en kieprem.

5 Activeer of deactiveer de alternatieven door de toets SELECT
in te drukken.
Bij selectie van een alternatief verschijnt er een vinkje in het
vakje vóór het alternatief. Bij het deselecteren van een
alternatief verdwijnt het vinkje uit het vakje en staat er een
doorgehaald verlichtingssymbool op de regel van het
desbetreffende alternatief.
De standaardinstelling is activering van de werkverlichting bij
inschakeling van de achteruitversnelling en bij gebruik van de
laad- en kieprem.

6 Keer terug naar het menu voor het elektrische systeem door
te drukken op de toets ESC.

Hydrauliek

Max. storthoogte

UIT

AAN

Typ

Hydrauliek

Harde laadbakstop

xx

Elektrisch systeem

Werkverlichting achter

Instellingen

Elektrisch systeem

Instellingen werkverlichting achter

Stand R

Laad-/kieprem
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Datum instellenDatum instellen

1 Druk op toets 9 Instellingen om het instelmenu te openen.

2 Markeer de datum in het instelmenu door met de pijltoetsen te
bladeren.

3 Druk op de toets SELECT om het eerste gedeelte van de
datum te markeren (jaar, maand of dag, afhankelijk van de
ingestelde datumnotatie, zie onder).

4 Gebruik de pijltoetsen of nummertoetsen om de instelling aan
te passen.

5 Druk zo nodig op de toets SELECT om naar het volgende deel
van de datumnotatie te springen.

6 Gebruik de pijltoetsen of nummertoetsen om het tweede deel
van de ingestelde datum aan te passen.

7 Druk op de toets SELECT om naar het derde deel van de
datumnotatie te springen.

8 Gebruik de pijltoetsen of nummertoetsen om de instelling aan
te passen. Bij aanpassing met de nummertoetsen wordt de
complete datum in één keer gemarkeerd. Anders dient u de
wijziging eerst te bevestigen met de toets SELECT.

Instellingen

Datum XXXXXXXX

Tijd xx:xx

Taal xxxxxx

Eenheden xxxxxx

Tijdnotatie xxxx

Datumnotatie xxxxxx

Helpteksten display xx

Uitschakeling laadbakverw.

Instellingen

Datum XXXXXXXX

Instellingen

Datum XXXXXXXX

Instellingen

Datum XXXXXXXX
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Tijd/klok instellenTijd/klok instellen

1 Druk op toets 9 Instellingen.

2 Blader met de pijltoetsen omlaag totdat de tijd gemarkeerd
staat.

3 Druk op de toets SELECT om de uuraanduiding te markeren.

4 Gebruik de pijltoetsen of nummertoetsen om de ingestelde
uuraanduiding aan te passen.

5 Druk zo nodig op de toets SELECT om de minuutaanduiding
te markeren.

6 Gebruik de pijltoetsen of nummertoetsen om de ingestelde
minuutaanduiding aan te passen. Bevestig zo nodig met de
toets SELECT.

Taal instellenTaal instellen

1 Druk op toets 9 Instellingen.

2 Blader met de pijltoetsen omlaag in het menu totdat "Taal"
gemarkeerd staat.

Instellingen

Datum xxxxxxxx

Tijd XX:XX

Taal xxxxxx

Eenheden xxxxxx

Tijdnotatie xxxx

Datumnotatie xxxxxx

Helpteksten display xx

Uitschakeling laadbakverw.

Instellingen

Tijd

Instellingen

Tijd

Instellingen

Datum xxxxxxxx

Tijd xx:xx

Taal XXXXXX

Eenheden xxxxxx

Tijdnotatie xxxxxx

Datumnotatie xxxxxx

Helpteksten display xx

Uitschakeling laadbakverw.
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3 Druk op de toets SELECT om het submenu met beschikbare
talen te openen.

4 Blader met de pijltoetsen in het menu totdat de gewenste taal
gemarkeerd staat.

5 Bevestig uw keuze en ga terug naar het instelmenu met de
toets SELECT.

Eenheden instellenEenheden instellen

1 Druk op toets 9 Instellingen.

2 Blader met de pijltoetsen om de tekst rechts van "Eenheden"
te markeren.

3 Druk op de toets SELECT om van eenheden te veranderen.
De mogelijke opties zijn: metrisch en US.

4 Ga terug naar het bedieningsinformatiescherm door op de
toets ESC te drukken.

Tijdnotatie instellenTijdnotatie instellen

1 Druk op toets 9 Instellingen.

2 Blader met de pijltoetsen omlaag in het instelmenu totdat
"Tijdnotatie" gemarkeerd staat.

3 Druk op de toets SELECT om te wisselen tussen 12-
uursaanduiding (am pm) en 24-uursaanduiding.

4 Ga terug naar het bedieningsinformatiescherm door op de
toets ESC te drukken.

Instellingen

Engels

Zweeds

Duits

Instellingen

Datum xxxxxxxx

Tijd xx:xx

Taal xxxxxx

Eenheden XXXXXX

Tijdnotatie xxxx

Datumnotatie xxxxxx

Helpteksten display xx

Uitschakeling laadbakverw.

Instellingen

Datum xxxxxxxx

Tijd xx:xx

Taal xxxxxx

Eenheden xxxx

Tijdnotatie XXXXXX

Datumnotatie xxxxxx

Helpteksten display xx

Uitschakeling laadbakverw.
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Datumnotatie instellenDatumnotatie instellen

1 Druk op toets 9 Instellingen.

2 Blader met de pijltoetsen omlaag in het menu totdat
"Datumnotatie" gemarkeerd staat.

3 Open het submenu door te drukken op de toets SELECT.

4 Blader met de pijltoetsen in het menu totdat de gewenste
datumnotatie gemarkeerd staat.

5 Bevestig uw keuze en ga terug naar het instelmenu door te
drukken op de toets SELECT.

Helptekst in werkmodus activeren/deactiverenHelptekst in werkmodus activeren/deactiveren

1 Druk op toets 9 Instellingen.

2 Blader omlaag in het menu totdat de tekst naast "Helpteksten
display" gemarkeerd staat.

3 Gebruik de toets SELECT omeen keuze temaken uit de beide
opties: UIT en AAN.

4 Ga terug naar het bedieningsinformatiescherm met de ESC-
toets.

Laadbakverwarming activeren/deactiverenLaadbakverwarming activeren/deactiveren

Neem contact op met een door Volvo erkende werkplaats voor
permanente demontage van de laadbakverwarming.

1 Druk op toets 9 Instellingen.

2 Blader omlaag in het menu totdat de tekst "Uitschakeling
laadbakverw." gemarkeerd wordt.

3 Open het submenu voor "Uitschakeling laadbakverw." door te
drukken op de SELECT-toets.

4 Blader omlaag met de pijltoetsen om een van de alternatieven
met de SELECT-toets te markeren.

Instellingen

Datum xxxxxxxx

Tijd xx:xx

Taal xxxxxx

Eenheden xxxx

Tijdnotatie xxxx

Datumnotatie XXXXXX

Helpteksten display xx

Uitschakeling laadbakverw.

Instellingen

jjjjmmdd

mmddjjjj

ddmmjjjj

Instellingen

Datum xxxxxxxx

Tijd xx:xx

Taal xxxxxx

Eenheden xxxxxx

Tijdnotatie xxxx

Datumnotatie xxxxxx

Helpteksten display XX

Uitschakeling laadbakverw.

Instellingen

Datum xxxxxxxx

Tijd xx:xx

Taal xxxxxx

Eenheden xxxxxx

Tijdnotatie xxxx

Datumnotatie xxxxxx

Uitschakeling laadbakverw.
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De volgende instellingen zijn mogelijk:De volgende instellingen zijn mogelijk:

- AltijdAltijd geselecteerd - laadbakverwarming gedeactiveerd.

- Stand RStand R geselecteerd - laadbakverwarming gedeactiveerd,
wanneer de schakelhendel in de achteruit staat.

- Laad-/kiepremLaad-/kieprem geselecteerd - laadbakverwarming
gedeactiveerd wanneer de laad- en kieprem is
ingeschakeld.

5 Ga terug naar het bedieningsinformatiescherm met de ESC-
toets.

Cyclusinformatie resettenCyclusinformatie resetten

1 Druk op toets 0 Cyclusinformatie om het menu te openen.

2 Blader omlaag met de pijltoetsen totdat de tekst "Uit" naast
"Resetten" gemarkeerd staat.

3 Druk op de toets SELECT om de cyclusinformatie te resetten.
De tekst "Resetten" wordt enkele seconden getoond, voordat
Uit opnieuw verschijnt.

4 Ga terug naar het bedieningsinformatiescherm door op de
toets ESC te drukken.

AlarmschermenAlarmschermen
Het alarmscherm blijft staan zolang het probleem aanhoudt.

Als er een rood alarmscherm verschijnt, stop de machine dan
onmiddellijk en zoek naar de oorzaak. Het waarschuwingssignaal
van de zoemer gaat herhaaldelijk af en een rood centraal
waarschuwingslampje wordt op het instrumentenpaneel
geactiveerd.
Het alarm kan niet door de machinist bevestigd worden.

Als het oranje alarmscherm verschijnt, moet de oorzaak bij de
eerstvolgende stop onderzocht worden. De zoemer geeft vier
korte signalen af en een oranje centraal waarschuwingslampje
wordt op het instrumentenpaneel geactiveerd.
Het alarm wordt bij de volgende start van de motor herhaald, als
het nog steeds actief is.
Het alarm is te bevestigen met de toets ESC.

Een groen alarmscherm geeft een afwijking aan. De zoemer geeft
een kort signaal af en het groene centrale waarschuwingslampje
wordt op het instrumentenpaneel geactiveerd.
Het alarm is te bevestigen met de toets ESC.

Als tegelijk meerdere alarms optreden, wordt het laatste alarm het
eerst getoond. Als een van de alarms het rode centrale
waarschuwingslampje en de zoemer activeert, dan wordt/worden
alleen dit alarm/deze alarms getoond.

Instellingen

Uitschakeling laadbakverw.

Altijd

Stand R

Laad-/kieprem

V1087590

Cyclusinfo

Tijd xxxx:xx:xx

Afstand x km

Cycli xxx

Verbruik totaal xxx l

Resetten Uit

Rood alarmscherm

Oranje alarmscherm

V1091874

Groen alarmscherm
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Het is niet mogelijk om verschillende waarschuwingsniveaus te
doorlopen, bijvoorbeeld oranje en rood. Het hogere rode niveau
heeft altijd voorrang.

OPMERKING!OPMERKING!
Bij waarschuwingen voor AdBlue®/DEF wordt in teksten op het
informatiedisplay vanmachines bestemd voor de Europesemarkt
‘AdBlue’ weergegeven en wordt bij machines bestemd voor de
VS ‘DEF’ weergegeven. ‘AdBlue’ wordt gebruikt in de volgende
omschrijvingen in teksten op het informatiedisplay.

WaarschuwingenWaarschuwingen

De nevenstaande afbeelding is een voorbeeld van de manier
waarop het alarmscherm WaarschuwingWaarschuwing verschijnt op het
informatiedisplay. Tekst, lijnen en symbolen worden in rood
weergegeven tegen een zware achtergrond.

1 Symbool ... (getoond in onderstaande tabel)

2 ... en tekst die aangeeft om welk type alarmscherm het gaat.
In dit geval: rood alarmscherm — Waarschuwing.

3 Symbool dat aangeeft waarop het alarm betrekking heeft, in
dit geval de besturing (getoond in onderstaande tabel).

4 Beschrijvende tekst (wordt getoond in onderstaande tabel)

AlgemeenAlgemeen

V1092474

Stuurdruk laag Storing externe apparatuur

MotorMotor

V1087621

Motorolietemperatuur hoog

V1087623

Motorstoring

V1087623

Carterdruk hoog
V1088237

Uitlaattemperatuur turbocompressor

Warning

Low steer pressure

1 2 3

4 V1108122
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V1087627

Overtoeren motor

V1087628

Motoroliepeil laag

V1087631

Motoroliedruk laag
V1088297

Laaddruk hoog

V1087632

Koelvloeistoftemperatuur motor hoog

V1087634

Koelvloeistofpeil laag

V1092553

Laadluchttemperatuur hoog

V1088273

Storing emissiesysteem motor
(alleen machinemodel G)

V1132842

Z.s.m. parkeren
AdBlue op.Max. vermogensdaling spoed
(alleen machinemodel G)

V1132842

AdBlue bijvullen
AdBlue op.Max. vermogensdaling
(alleen machinemodel G)

V1132842

Z.s.m. parkeren
AdBlue-kwaliteit onjuistMax. vermogensdaling spoed
(alleen machinemodel G)

V1132842

AdBlue verversen
AdBlue-kwaliteit onjuistMax. vermogensdaling
(alleen machinemodel G)

V1132842

Z.s.m. parkeren
Storing SCR-systeemMax. vermogensdaling spoed
(alleen machinemodel G)

V1132842

SCR-systeem controleren
Storing SCR-systeemMax. vermogensdaling
(alleen machinemodel G)
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Elektrisch systeemElektrisch systeem

ECU-netwerk Communicatie verbroken

KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging

V1087651

Lage druk smeerfunctie transmissie
V1087651

Storing transmissie

V1087653

Transmissieolietemperatuur hoog

V1087654

Transmissieoliepeil hoog

V1087654

Transmissieoliepeil laag
V1087655

Lage druk transmissie-olie

Hoge temperatuur retarder

V1088237

Snelheid matigen

RemmenRemmen

V1087660

Remdruk laag

V1087661

Parkeerrem NIET aangezet

V1088314

Storing noodrem
V1088314

Storing remsysteem
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CabineCabine

V1088300

Deur open

V1087663

Gordel omdoen

HydrauliekHydrauliek

V1087673

Hydrauliekolietemperatuur hoog Storing max. storthoogte Deactiveren

V1088301

Storing kiephendel
V1088317

Laadbak beweegt

V1088317

Storing kiepsysteem

ControleControle

De nevenstaande afbeelding is een voorbeeld van hoe het
alarmscherm ControleControle er op het informatiedisplay kan uitzien.
Tekst, lijnen en symbolen worden oranje weergegeven tegen een
zware achtergrond.

1 Symbool ... (getoond in onderstaande tabel)

2 ... en tekst die aangeeft om welk type alarmscherm het gaat.
In dit geval: oranje alarmscherm — Controle.

3 Symbool dat aangeeft waarop het alarm betrekking heeft, in
dit geval de accu/systeemspanning (getoond in onderstaande
tabel).

4 Beschrijvende tekst (getoond in onderstaande tabel).

Check

Battery not charging

close: ESC info:

1 2 3

4 V1108106
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AlgemeenAlgemeen

V1087641

Resterende tijd XXX h
Vlgnde beurt, interval XXXX h

Noodstop

Storing externe apparatuur
V1088340

Rijsnelheidslimiet overschreden

MotorMotor

V1087622

Water in brandstof. Kom legen Brandstofpeil laag

V1092513

Mogelijke brandstoflekkage

V1087633

Brandstoffilter verstopt

V1092513

Storing brandstof-inspuitsysteem

V1088297

Laaddruk laag

V1088297

Laaddruk hoog
V1087629

Luchtfilter verstopt

V1092553

Laadluchttemperatuur hoog

V1108120

Hoge temp. startmotor. Na 5 minuten starten
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V1087632

Koelvloeistoftemperatuur motor hoog

V1087627

Ondertoeren motor

V1087627

Overtoeren motor

V1087623

Carterdruk hoog

V1087623

Motorstoring
V1087623

Intercooler verstopt

V1088203

Automatische uitschakeling motor
V1087621

Motorolietemperatuur hoog

V1087628

Motoroliepeil laag
V1108121

Bedrijfstoerental

Storing turbocompressor Storing drukvulling

V1088237

Uitlaattemperatuur turbocompressor
V1132842

AdBlue bijvullen
AdBlue op.Vermogensdaling actief
(alleen machinemodel G)
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V1132842

AdBlue verversen
AdBlue-kwaliteit onjuistVermogensdaling spoed
(alleen machinemodel G)

V1132842

AdBlue verversen
AdBlue-kwaliteit onjuistVermogensdaling actief
(alleen machinemodel G)

V1132842

SCR-systeem controleren
Storing SCR-systeemVermogensdaling spoed
(alleen machinemodel G)

V1132842

SCR-systeem controleren
Storing SCR-systeemVermogensdaling actief
(alleen machinemodel G)

V1088273

Storing nabehandeling uitlaatgassen
(alleen machinemodel G)

Elektrisch systeemElektrisch systeem

V1087640

Accu laadt niet
V1087640

Systeemspanning hoog

V1087640

Systeemspanning laag
V1088342

Storing richtingaanwijzer

V1087642

ECU-netwerk Beperkte communicatie

ECU
ECU

TEST

V1108118

Busbewaking uitgeschakeld

ECU
ECU

TEST

V1108118

Testmodus actief
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KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging

V1087655

Lage druk transmissie-olie
V1087653

Transmissieolietemperatuur hoog

Hoge temperatuur retarder Schakelfunctie beperkt

Transmissieoliefilter verstopt

V1139159

Storing ATC

V1087651

Transmissie niet gekalibreerd

RemmenRemmen

V1087660

Remdruk hoog
V1088314

Storing remsysteem

V1087661

Storing parkeerrem. Volgende stop controleren
V1088314

Lage druk remkoelolie

V1088314

Hoge druk remkoelolie

V1116615

Remtest geweigerdMachine reed
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V1116615

Remtest geweigerdVerkeerde versnelling
V1116615

Remtest geweigerdP.rem aangezet

V1116615

Remtest geweigerdFout remdruk
V1116615

Remtest geweigerdTime-out functies

V1116615

Remtest geweigerdSignaalfout
V1116615

Remtest geweigerdAfgebroken door machinist

CabineCabine

V1088300

Deur open

HydrauliekHydrauliek

V1087673

Hydrauliekolietemperatuur hoog
V1087671

Hydrauliekoliepeil laag

V1087673

Hydrauliekolietemperatuur laag Max. storthoogte geweigerd
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Storing max. storthoogte Deactiveren

V1144471

Nivelleerstand laadbak handmatig instellen

V1087675

Storing laadbakverwarming

InformatieInformatie

De nevenstaande afbeelding is een voorbeeld van de manier
waarop het alarmscherm InformatieInformatie verschijnt op het
informatiedisplay. Tekst, lijnen en symbolen worden in groen
weergegeven tegen een zware achtergrond.

1 Symbool ... (getoond in onderstaande tabel)

2 ... en tekst die aangeeft om welk type alarmscherm het gaat.
In dit geval: groen alarmscherm — Informatie.

3 Symbool dat aangeeft waarop het alarm betrekking heeft, in
dit geval regeneratie (getoond in onderstaande tabel).

4 Beschrijvende tekst (getoond in onderstaande tabel).

MotorMotor

V1136472

Motorvermogen tijdelijk hersteld
(alleen machinemodel G)

KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging

V1088266

Schakelhendel niet in neutraal

1 2 3

4 V1133318
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RemmenRemmen

V1088259

Lage remdruk Parkeerrem niet gelost
V1116607

Tijd voor remtest

VoertuigmeldingenVoertuigmeldingen
De voertuigmelding geeft aan dat een onderdeel van het
desbetreffende systeem defect is. Spoor de oorzaak op tijdens
de eerstvolgende stop. Neem zo nodig contact op met een door
Volvo erkende garage. Geef de storingscode door om het
probleem te kunnen identificeren.

Indien er voor demachine voertuigmeldingen actief zijn, wordt het
symbool voor voertuigmeldingen in de onderste rij van het
informatiedisplay weergegeven.

Voertuigmeldingen, ophalenVoertuigmeldingen, ophalen

1 Voor informatie over een storingscode, drukt u op toets 7
Voertuigmeldingen.

2 Het menu “Machineberichten” wordt weergegeven met alle
actieve meldingen in chronologische volgorde. Gebruik de
pijltjes om de gewenste melding te markeren.

3 Bevestig uw keuze met de SELECT-toets.

4 Loop door de melding met de pijltjes.

5 Druk een- of tweemaal op de ESC-toets om terug te gaan naar
het bedieningsinformatiescherm.

Voertuigmelding, omschrijvingVoertuigmelding, omschrijving

- TypeType meldingmelding geeft aan welk type voertuigmelding geactiveerd
is: Waarschuwing (rood), Controle (oranje) of Informatie
(groen).

- De titelDe titel geeft een indicatie betreffende het type systeemdefect
dat is opgetreden.

Symbool voor voertuigmelding

SETUP

1 2

5

8

0

3

4 6

7 9

ESC

SELECT

V1091529

7 Voertuigmeldingen

Machineberichten

Mogelijke brandstoflekkage

Systeemspanning laag
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- ActiefActief geeft aan of het probleem nog steeds actief is.

- CodeCode toont de relevante storingscode.

- BronBron geeft aan welke elektronische regeleenheid het defect
heeft geregistreerd.

- Aantal kerenAantal keren geeft aan hoeveel storingscodes het probleem
heeft gegenereerd.

- Eerste keerEerste keer toont de datum, tijd en het aantal draaiuren toen
de storingscode voor de eerste keer geactiveerd werd.

- Laatste keerLaatste keer toont de datum, tijd en het aantal draaiuren toen
de storingscode voor de laatste keer geactiveerd werd.

MotorMotor

xx22xx-xx Smeer- en oliesysteem xx26xx-xx Koelsysteem

xx23xx-xx Brandstofsysteem xx27xx-xx Motorregeling

xx25xx-xx Inlaat- en uitlaatsysteem

Elektrisch systeemElektrisch systeem

xx32xx-xx Dynamo en laadstroomregulateur xx37xx-xx Bedrading en zekeringen

xx33xx-xx Startsysteem xx38xx-xx Instrumenten, sensoren en
waarschuwingssysteem

xx36xx-xx Overige elektrische uitrusting

KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging

xx42xx-xx Versnellingsbak, hydraulisch xx46xx-xx Aangedreven assen

xx43xx-xx Versnellingsbak, mechanisch

RemmenRemmen

xx52xx-xx Remsysteem, hydraulisch xx59xx-xx Remmen, diversen

xx55xx-xx Parkeerrem

BesturingBesturing

xx64xx-xx Stuurhoeksensor

CabineCabine

xx85xx-xx Cabine-interieur xx87xx-xx Temperatuur-/Klimaatregeling

HydrauliekHydrauliek

xx91xx-xx Werkhydrauliek en servosysteem

AntidiefstalbeveiligingAntidiefstalbeveiliging

(extra)(extra)

Het antidiefstalsysteemmaakt diefstal van demachinemoeilijker,
want het blokkeert:
- het starten van de motor
- de werking van de schakelhendel
- de vrijgave van de parkeerrem

Meldingstype

Titel

Actief: xxx

Code: xxxxxx-x

Bron: xxxx

Aantal keren: x

Eerste keer:

jjjjmmdd xx:xx xxxxx h

Laatste keer:

jjjjmmdd xx:xx xxxxx h
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Wanneer de motor wordt gestartWanneer de motor wordt gestart

1 Draai het contact naar stand 1
2 Wacht tot het volgende display op de informatiedisplaymodule

verschijnt.

3 Geeft via het toetsenblok de viercijferige pincode in.

- Met een correct ingevoerde pincode wordt het
antidiefstalsysteem uitgeschakeld, wordt het
bedieningsinformatiescherm weergegeven en kan de motor
worden gestart.

- Gebruik de ESC-toets omde cursor naar links te verplaatsen
als u een verkeerd cijfer hebt ingevoerd.

- Bij een foutieve pincode, keert het startscherm automatisch
terug naar het informatiedisplay. Voer de pincode opnieuw
in.

Na invoer van drie foutieve codes, wordt de diefstalbescherming
10 minuten geblokkeerd. Daarna kunnen opnieuw drie pogingen
worden gedaan.

De pincode kan alleen veranderd worden bij een door Volvo
erkende werkplaats.
De motor kan opnieuw gestart worden binnen 15 minuten
nadat hij uitgeschakeld is, zonder dat de code opnieuw
ingevoerd hoeft te worden.

Diefstalbeveiliging

Code invoeren

_ _ _ _

SETUP

1 2

5

8

0

3

4 6

7 9

ESC

SELECT

V1091529

Diefstalbeveiliging

Te veel verkeerde codes. Volgende
poging over:

08:37
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Rechter instrumentenpaneelRechter instrumentenpaneel

1 2

5

8

0

3

4 6

7
SETUP

9

ESC

SELECT

24 V

0

1

2

3

4

5 6 7 8 V1132162

r / min

STOP

1 Toetsenbord van display 5 Verhoogd motortoerental (optionele uitrusting)

2 Noodstop 6 Vertraagde motorafslag (optionele uitrusting)

3 Contactslot 7 Elektrische stoelverwarming (optionele uitrusting)

4 Aansteker 8 Alarmknipperlichten

1 Toetsenbord van informatiedisplay1 Toetsenbord van informatiedisplay

Met het toetsenbord kunt u het gewenste scherm of de gewenste
functie kiezen op het informatiedisplay op het middelste
instrumentenpaneel, zie bladzijde 36.
Zie voor meer informatie over het informatiedisplay bladzijde 41.

2 Noodstop2 Noodstop

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
Het gebruik van de noodstop kan tot schade aan deHet gebruik van de noodstop kan tot schade aan de
machinesystemen leiden.machinesystemen leiden.
Gebruik de noodstop alleen in noodsituaties. In alle andereGebruik de noodstop alleen in noodsituaties. In alle andere
gevallengevallen moet umoet u dede contactschakelaarcontactschakelaar gebruikengebruiken omom dede machinemachine
stop te zetten.stop te zetten.

Bij het indrukken van de noodstopknop zet u de motor
onmiddellijk af, zie bladzijde 142.

SETUP

1 2

5

8

0

3

4 6

7 9

ESC

SELECT

V1091529

V1092144
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3 Contactslot3 Contactslot

Het contactslot heeft vier standen, zoals afgebeeld.

Blokkeerstand (0) De hoofdstroomschakelaar staat uit. Om de
verschillende systemen op gecontroleerde
wijze uit te schakelen, zal er nadat het
contactslot naar stand 0 is gedraaid nog
enige tijd spanning aanwezig blijven.

De motor slaat onmiddellijk af wanneer de
sleutel naar deze stand wordt gedraaid,
tenzij de functie ‘vertraagde motorafslag’ is
geactiveerd; zie onder.

Radiostand (R) De hoofdstroomschakelaar staat aan.
Bepaalde elektrische apparatuur, zoals de
radio, krijgt voeding.

De motor slaat af wanneer de sleutel uit de
ingeschakelde stand (1) wordt gedraaid,
tenzij de functie ‘vertraagde motorafslag’ is
geactiveerd; zie onder.

Rijstand (1) De elektronica wordt ingeschakeld en is
klaar voor gebruik.
Eventuele diefstalbeveiliging wordt
ingeschakeld.
De noodstop kan worden ingeschakeld.

Startstand (2) De startmotor wordt met een vertraging van
enkele seconden ingeschakeld.

4 Aansteker4 Aansteker

De aanstekeraansluiting is ook te gebruiken als een extra
stroomaansluiting van 24 V DC (15 A).

5 Verhoogd motortoerental (extra)5 Verhoogd motortoerental (extra)

Bovenkant schakelaar ingedrukt = verhoogd toerental aan.

Onderkant schakelaar ingedrukt = verhoogd toerental uit.

De bedrijfstoerentalregeling wordt ingeschakeld, wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- De functie bedrijfstoerental wordt geactiveerd vanaf het
servicedisplay of de TechTool.

- Er is geen versnelling ingeschakeld (de versnellingsbak staat
in de neutraal).

- Bovenkant schakelaar ingedrukt.

6 Vertraagde motorafslag (extra)6 Vertraagde motorafslag (extra)

De knop schakelt de vertraagde motorafslag in en uit.

Bovenkant schakelaar ingedrukt = vertraagde motorafslag
uitgeschakeld

Bovenkant schakelaar ingedrukt = vertraagde motorafslag
ingeschakeld en de functie wordt geactiveerd als ook aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- schakelhendel in neutraal (stand N) en huidige versnelling is
neutrale versnelling

- contactslot in stand R of 0

0
0

R 1

2

V1092158

V1092159

r / min

V1092170

STOP

V1092185
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Zie bladzijde 143 voor meer informatie over vertraagde
motorafslag.

7 Elektrische stoelverwarming (optionele uitrusting)7 Elektrische stoelverwarming (optionele uitrusting)

Bovenkant schakelaar ingedrukt = verwarming aan.

Onderkant schakelaar ingedrukt = verwarming uit.

8 Alarmknipperlichten8 Alarmknipperlichten

OPMERKING!OPMERKING!
Mag alleen worden gebruikt, als u de machine moet stilzetten op
een manier die een risico of gevaar inhoudt voor
medeweggebruikers.

Bovenkant schakelaar ingedrukt = alarmknipperlichten aan.
Wanneer de schakelaar aan is, knippert het lampje onder in de
knop met rood licht. Aan de buitenkant knipperen de
richtingaanwijzers aan de voor- en achterkant en aan de zijkanten
van de machine.

Onderkant schakelaar ingedrukt = alarmknipperlichten uit.

V1092188
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Overige bedieningselementenOverige bedieningselementen
BedieningselementenBedieningselementen

11 1 5 912

V11495342 3 4 6 7 810

1 Bedieningshendel, stuurwiel 7 Gaspedaal

2 Retarderpedaal (optionele uitrusting) 8 Bedieningspaneel

3 Differentieelsloten en zeswielaandrijving 9 Display voor automatische smering (optie)
(Zie bladzijde 86)

4 Aansluiting voor onderhoudsdoeleinden (TechTool) 10 Aansluiting voor automatische smering (optie)

5 Stuurwielinstelling 11 Paneel voor klimaatregeling (zie paragraaf
KlimaatregelingKlimaatregeling op bladzijde 107).

6 Rempedaal 12 Brandblussysteem, bedieningspaneel en binnenste
activeringsknop (Extra)
(Zie bladzijde 87)
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1 Bedieningshendel, stuurwiel1 Bedieningshendel, stuurwiel

Schakelaar groot licht-dimlichtSchakelaar groot licht-dimlicht
Hendel naar voren = groot licht
Middelste stand = Dimlicht
Hendel naar achteren = lichtsignaal (groot licht)

Bedieningshendel, richtingaanwijzersBedieningshendel, richtingaanwijzers
Hendel omhoog = richtingaanwijzer rechts
Hendel omlaag = richtingaanwijzer links

ClaxonClaxon
Wanneer u op de knop drukt, klinkt de claxon.

RuitenwissersRuitenwissers
Stand J = intervalschakeling (zie hieronder)
Stand 0 = Neutrale stand, wisser uitgeschakeld
Stand I en II = Ruitenwisser (twee snelheden)
Ring ingedrukt = Sproeien met automatisch wissen 3-4 slagen

Intervalschakeling:
De intervaltijd van de intervalschakeling kan worden ingesteld.
De intervaltijd kan tussen 5 en 25 seconden worden ingesteld. Ga
hiervoor als volgt te werk:

1 Draai de hendel naar stand J (intervalschakeling).

2 Draai de hendel terug naar stand 0 (neutrale stand).

3 Wacht gedurende de tijd die als intervaltijd wordt gewenst en
draai de hendel weer naar de stand J.
De intervaltijd is de tijd die verloopt tussen het uitschakelen
van de intervalschakeling totdat dit opnieuw wordt
ingeschakeld, wat 5 tot 25 seconden kan bedragen.
Tussen 25 en 60 seconden wordt de intervaltijd 25 seconden.
Als er meer dan 60 seconden verstreken zijn tussen de
uitschakeling en de inschakeling van de intervalschakeling,
wordt het laatst gebruikte wisinterval hervat.
Wanneer de machine start, bedraagt de intervaltijd 7
seconden.

2 Retarderpedaal (optionele uitrusting)2 Retarderpedaal (optionele uitrusting)

Het retarderpedaal heeft twee functies: motorrem en wielrem.

Bij inschakeling van de motorrem verschijnt het symbool voor
motorrem actiefmotorrem actief op het informatiedisplay. Op dezelfde wijze
verschijnt bij inschakeling van de retarder een symbool voor
retarder actiefretarder actief, zie bladzijde 41.

V1087769

V1087772

V1087771

V1087774
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3 Differentieelsloten en zeswielaandrijving3 Differentieelsloten en zeswielaandrijving

ATC (Automatic Traction Control) biedt automatische bediening
van de in- en uitschakeling van de overlangse differentieelsloten.

Alle differentieelsloten en de 6x6-aandrijving worden
ingeschakeld door de voetschakelaar ingedrukt te houden
(display wordt getoond op het informatiedisplay, middelste
instrumentenpaneel, zie bladzijde 41). De differentieelsloten en
de 6x6-aandrijving blijven ingeschakeld zolang de
voetschakelaar wordt bediend.

Zie ook bladzijde 131.

4 Aansluiting voor onderhoudsdoeleinden4 Aansluiting voor onderhoudsdoeleinden

In de cabine zit onder het instrumentenpaneel, rechts van het
stuurwiel, een aansluiting voor onderhoudsdoeleinden waarmee
TechTool kan worden aangesloten. Met TechTool kan
onderhoudspersoneel storingen in de machine opsporen,
instellingen wijzigen, de machinelogboeken uitlezen enz.

5 Stuurwielinstelling5 Stuurwielinstelling

Het stuurwiel is verstelbaar in hellingshoek en hoogte.

Hendel omhoog (A) = Het stuurwiel kan omhoog of omlaag gezet
worden.

Hendel omlaag (B) = Het stuurwiel kan in diverse standen worden
gekanteld.

6 Rempedaal6 Rempedaal

Met het rempedaal bedient u de bedrijfsrem, zie ook bladzijde
135.

Bij bediening van de bedrijfsrem verschijnt het symbool voor een
geactiveerde bedrijfsrem op het informatiedisplay, zie 36.

7 Gaspedaal7 Gaspedaal

Als de schakelaar voor demotorrem in ingeschakelde stand staat,
wordt de motorrem geactiveerd wanneer u het gaspedaal loslaat,
zie elders onder het kopje 8.1 Motorrem8.1 Motorrem en op bladzijde 135.

V1087780

V1087791
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8 Bedieningspaneel8 Bedieningspaneel

R
N

D
3
2
1

AUX

V111544765

4

1

2

3

7

8

AUX

9

1 Motorrem 6 Parkeerrem

2 Schakelblokkering 7 Laad- en kieprem

3 Schakelhendel 8 Kiephendel

4 Extra hydraulische functies (extra) 9 ATC en overlangs differentieelslot/zeswielaandrijving

5 Ruitenwisser achter (extra)

8.1 Motorrem8.1 Motorrem

Bovenkant schakelaar ingedrukt = motorrem automatisch
geactiveerd bij het loslaten van het gaspedaal

Onderkant schakelaar ingedrukt = motorrem gedeactiveerd

Bij activering van de motorrem verschijnt het symbool voor een
geactiveerde motorremgeactiveerde motorrem op het informatiedisplay.

OPMERKING!OPMERKING!
De motorrem mag niet geactiveerd worden in gladde
wegomstandigheden.

V1092470
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8.2 Schakelblokkering8.2 Schakelblokkering

De schakelblokkering treedt in werking en houdt de actuele
versnelling ingeschakeld en voorkomt dat de machine in
bepaalde situaties met korte tussenpozen opschakelt en weer
terugschakelt. Zie ook bladzijde 129.

Druk op de bovenkant van de schakelaar om de
schakelblokkering in te schakelen. De schakelaar is een
(terugverende) wipschakelaar. Druk nog een keer op de
schakelaar om de schakelblokkering op te heffen.

8.3 Schakelhendel8.3 Schakelhendel

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor een dodelijk ongeluk.
De machine komt mogelijk in beweging.
Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl de motor loopt,Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl de motor loopt,
tenzij de schakelhendel in de neutrale stand (N) staat en detenzij de schakelhendel in de neutrale stand (N) staat en de
parkeerrem is aangezet.parkeerrem is aangezet.

SchakelstandenSchakelstanden
Stand 1 1e versnelling
Stand 2 Automatisch schakelen tussen 1e en 2e versnelling
Stand 3 Automatisch schakelen tussen 1e, 2e en 3e

versnelling
Stand D Automatisch schakelen tussen 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en

6e versnelling
Stand N Neutraal
Stand R Automatisch schakelen tussen 1e en 2e

achteruitversnelling

Zie ook bladzijde 129.

8.4 Extra hydraulische functie(s)8.4 Extra hydraulische functie(s)

(Extra opties)(Extra opties)

Voor machines met dumperchassis (optie)

Alternatief 1Alternatief 1
Bovenkant schakelaar ingedrukt = functie ingeschakeld.

Onderkant schakelaar ingedrukt = functie uitgeschakeld.

Alternatief 2Alternatief 2
Bovenkant schakelaar ingedrukt (wipschakelaar) = functie
geactiveerd, hydrauliekaansluiting 1.

Schakelaar in middelste stand = functie gedeactiveerd

Onderkant schakelaar ingedrukt (wipschakelaar) = functie
geactiveerd, hydrauliekaansluiting 2.

R

N

D

3

2

1

V1092472

AUX

V1092464

AUX

AUX

V1115353
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8.5 Ruitenwisser, achter8.5 Ruitenwisser, achter

(Extra opties)(Extra opties)

Bovenkant schakelaar ingedrukt (wipschakelaar) = wisser en
sproeiers achterruit geactiveerd.

Schakelaar in middelste stand = wisser achterruit geactiveerd.

Onderkant schakelaar ingedrukt = achterruitwisser uit.

8.6 Parkeerrem8.6 Parkeerrem

Bovenkant schakelaar ingedrukt = parkeerrem ingeschakeld.

Onderkant schakelaar ingedrukt = parkeerrem uitgeschakeld.

AanzettenAanzetten

1 Zet de schakelhendel in de neutraal.

2 Druk de bovenkant van de schakelaar in.

Als u de motor afzet zonder de parkeerrem met de schakelaar
aan te zetten, wordt de parkeerrem automatisch aangezet.

Enkele seconden na het aanzetten van de parkeerremworden de
neutraalstand ingeschakeld, tenzij u het rem- of gaspedaal
bedient.

Wanneer de parkeerrem wordt aangezet, wordt ook het
overdwarse differentieelslot automatisch ingeschakeld.
Bovendien is de transmissie vergrendeld in de neutrale stand - er
kan geen versnelling gekozen worden.

OPMERKING!OPMERKING!
Als u de parkeerrem aanzet terwijl de machine rijdt, wordt de rem
blootgesteld aan abnormale slijtage. Controleer de parkeerrem,
als deze als noodrem is gebruikt. Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.

LossenLossen
Haal de pal van de schakelaar omlaag en duw de onderkant van
de schakelaar in.

Lossen (als de parkeerrem automatisch werd aangezet):Lossen (als de parkeerrem automatisch werd aangezet):
Schakel de parkeerrem met de schakelaar in en schakel deze
daarna weer uit.

Zie ook bladzijde 136.

8.7 Laad- en kieprem8.7 Laad- en kieprem

De laad- en kiepremwordt geactiveerd tijdens het laden en lossen
van de machine. Bij het aanzetten van de laad- en kieprem
worden ook de wielremmen aangezet. Dit om de parkeerrem te
ontzien. Tijdens het aanzetten van de laad- en kieprem schakelt
de transmissie automatisch naar de neutraal.

De laad- en kieprem wordt geactiveerd bij bedienen van de
bijbehorende schakelaar.

De laad- en kieprem wordt gedeactiveerd, wanneer u de
schakelhendel uit de neutrale stand haalt. Als de schakelhendel
in een versnelling (1, 2, 3, D of R) stond bij het activeren van de
laad- en kieprem, zet de schakelhendel dan eerst in de neutrale
stand en weer terug in een versnelling om de laad- en kieprem te
deactiveren.

V1101279

V1115448

V1092566
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Zie ook onder het kopje Laad-Laad- enen kiepremkieprem in hoofdstuk RemmenRemmen
op bladzijde 135.

8.8 Kiephendel8.8 Kiephendel

De kiephendel heeft vijf standen:De kiephendel heeft vijf standen:
Stand 1 Neerlaatstand met houdfunctie
Stand 2 Neerlaatstand

De stand is verend, zodat u de hendel in deze stand
moet vasthouden.

Stand 3 Houdstand/nivelleerstand
Stand 4 Kiepstand
Stand 5 Kiepen tegen mechanische aanslag

OPMERKING!OPMERKING!
Tijdens laden en bediening moet de laadbak in de nivelleerstand
staan. Deze modus wordt automatisch geactiveerd wanneer de
laadbak de onderste stand heeft bereikt en de kiephendel in stand
3 staat - houdstand.

OPMERKING!OPMERKING!
Als u bij het neerlaten van een omhoogstaande laadbak de
bestuurdersstoel verlaat of de machine uitschakelt, gaat de
kiephendel automatisch naar de houdstand.

Zie ook het hoofdstuk KiepenKiepen op bladzijde 156.

Dumperchassis, kiephendelDumperchassis, kiephendel

Voor dumperchassisuitvoeringen, waarbij de extra hydraulische
functies via de schakelaar worden geactiveerd, is de kiephendel
op het bedieningspaneel niet ingeschakeld (niet aangesloten) en
hij heeft dan ook geen functie.

De kiephendel heeft drie standen:De kiephendel heeft drie standen:
Stand 1 Hydrauliekaansluiting 1

De stand is verend, zodat u de hendel in deze positie
moet vasthouden.

Stand 2 Houdstand
Stand 3 Hydrauliekaansluiting 2

De stand is verend, zodat u de hendel in deze positie
moet vasthouden.

8.9 ATC (Automatic Traction Control) en overlangs8.9 ATC (Automatic Traction Control) en overlangs
differentieelslot/zeswielaandrijvingdifferentieelslot/zeswielaandrijving

Zie ook ATC (Automatic Traction Control) op bladzijde 131.

Bovenkant schakelaarBovenkant schakelaar = overlangs differentieelslot en
zeswielaandrijving, in- en uitschakelen

De bovenkant van de schakelaar is een ‘wipschakelaar’. Druk op
de schakelaar om het overlangse differentieelslot en de
zeswielaandrijving in te schakelen. Druk de schakelaar nogmaals

1

2

3

4

5

V1092567

V1115351

Dumperchassis, kiephendel

V1130922
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in om het overlangse differentieelslot en de zeswielaandrijving uit
te schakelen.

Schakelaar in de middelste standSchakelaar in de middelste stand = ATC uitgeschakeld.

OPMERKING!OPMERKING!
De schakelaar kan ook in de middelste stand staan, als het
overlangse differentieelslot en de zeswielaandrijving zijn
ingeschakeld met de bovenkant van de wipschakelaar.

Onderkant schakelaar ingedruktOnderkant schakelaar ingedrukt = ATC ingeschakeld.

8484
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Elektrische aansluitingElektrische aansluiting
Onder de bijrijdersstoel zit een 24V-aansluiting voor voeding.

SpanningsomvormerSpanningsomvormer

(Extra opties)(Extra opties)

De spanningsomvormer van 20 A levert de spanning voor de
radio en de 12V-aansluiting in de plafondconsole.

ElektrischeElektrische motorverwarmingmotorverwarming en/ofen/of cabineverwarmingcabineverwarming

(Extra opties)(Extra opties)

Onder de instaptreden van de cabine zitten elektrische
aansluitingen voor elektrische motorverwarming en/of
cabineverwarming.

1

V1149163

1 24V-aansluiting

1

V1149164

1 12V-aansluiting

1
2

V1149165

1 Aansluiting voor motorverwarming
2 Aansluiting voor cabineverwarming
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Bij een machine met een aansluiting voor cabineverwarming zit
er onder de bijrijdersstoel een 230V-aansluiting (120V-
aansluiting in de VS) voor de cabineverwarming.

Automatische centrale smeringAutomatische centrale smering

(extra)(extra)

DisplayDisplay

Het display voor de automatische smering zit op de A-stijl rechts
in de cabine (zie bladzijde 77). Het biedt de machinist informatie,
zoals de status van het systeem, een laag vetpeil in de
pompeenheid, storingcodes en alarmen. Het display biedt de
machinist ook de mogelijkheid om het smeerinterval e.d. in te
stellen.

Het display heeft:

1 SchakelaarSchakelaar
Smeerinterval of testmodus kiezen en storingcodes resetten.

2 Driecijferig displayDriecijferig display
Weergave van storingcodes, actief smeerinterval en
testmodus weer. Zie elders onder het kopje Codes opCodes op
driecijferig displaydriecijferig display.

3 Decimale puntDecimale punt
Geeft aan of de intervaltimer actief is of stand-by staat.

4 Systeem actiefSysteem actief
De groene lichtdiode brandt wanneer het systeem actief is.

5 Laag vetpeilLaag vetpeil
De oranje lichtdiode brandt wanneer het minimale vetpeil is
bereikt.

6 AlarmAlarm
De rode lichtdiode brandt wanneer er een probleem met het
systeem is.

Codes op driecijferig displayCodes op driecijferig display

Onderstaand ziet u de codes en de combinaties van code en
geactiveerde lichtdiode die kunnen verschijnen en hun betekenis.

V1149166

1

1 230V-aansluiting (120V-aansluiting in de
VS)

Automatic
Greasing
System

1

2

4

5

6

3

V1093491
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DisplayafbeeldingDisplayafbeelding BetekenisBetekenis

V1095090

Verschijnt wanneer het contact is ingeschakeld. De streepjes gaan
om de beurt aan en uit om u de illusie te geven dat de afbeelding
roteert.
Het symbool geeft aan dat het display communiceert met de
pompregelmodule. Na 10 seconden verschijnt het vooraf
ingestelde smeerinterval en gaat de groene lichtdiode (systeem
actief) branden.

V1095091
Verschijnen in combinatie met een brandende groene lichtdiode.
Keuze van een smeerinterval van gemiddelde lengte (normale
smeerhoeveelheid).
De selecties leveren dezelfde smeerintervallen op.

V1094492

V1095093

Verschijnen in combinatie met een brandende groene lichtdiode.
Keuze van een kort smeerinterval (grotere smeerhoeveelheid).

V1095099

Verschijnen in combinatie met een brandende groene lichtdiode.
Een vooringesteld aantal snelle automatische cycli wordt
afgewerkt. Deze testmodus kan niet op het display gekozen
worden.

V1095094

<>
Wanneer de pomp snelle automatische cycli uitvoert (zonder
constante druk, drukafname en pauzefase), wisselt het display
(elke 5 seconden) T3 af met het aantal resterende cycli (in dit geval
‘047’).

V1095100

Verschijnt in combinatie met een brandende groene en oranje
lichtdiode.
Het minimumpeil in het vetreservoir is bereikt. De oranje lichtdiode
gaat automatisch uit, wanneer het reservoir is bijgevuld.

V1094563

Verschijnt in combinatie met een brandende rode lichtdiode.
Systeemstoring. Keuze van het smeerinterval is alleen mogelijk
nadat het probleem is opgelost.

V1095103

Decimale punt brandt — intervaltimer stopt
Decimale punt knippert - intervaltimer werkt

V1094594

> >
Decimale punt verplaatst zich.
Pompfase actief (omvat constante druk en fase van drukafname)

StoringcodesStoringcodes

V1095109

Op het display verschijnt E15 en brandende rode (alarm) en oranje
(laag vetpeil) lichtdiode.
Vetreservoir leeg.

Er verschijnen andere storingcodes. Als er een andereeen andere
storingcodestoringcode dan de hierboven beschreven storingcodes op het
display verschijnt — neem dan contact op met een door Volvoneem dan contact op met een door Volvo
erkende werkplaats!erkende werkplaats!

BrandweringssysteemBrandweringssysteem
(Extra opties)
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BedieningspaneelBedieningspaneel

Kunststof afdekkingKunststof afdekking
Open de kunststof afdekking alleen, wanneer handmatige
activering via het bedieningspaneel vereist is, omdat u hierbij de
verzegeling wordt verbreekt.

Handmatige activeringHandmatige activering
Houd de knop 2 seconden lang ingedrukt om het
sprinklersysteem te activeren bij branddetectie. De motor is niet
afgezet. Kan worden gebruikt om de machine te verrijden en
ondertussen het systeem te activeren.

BrandmeldingBrandmelding
Bij branddetectie licht de led rood op en worden de sirene en de
knipperlamp geactiveerd. Zie de voorgaande tekst voor het
inschakelen van het sprinklersysteem via de knop voor
handmatige activering.

ActuatorstoringActuatorstoring
De led licht oranje op, wanneer er sprake is van een storing in de
activeringsfunctie. Als de led brandt, dient u contact op te nemen
met een erkende Volvo-werkplaats.

DetectorstoringDetectorstoring
De led licht oranje op, wanneer er sprake is van een storing in het
detectorcircuit. Als de led brandt, dient u contact op te nemenmet
een erkende Volvo-werkplaats.

Handmatige modusHandmatige modus
De led licht oranje op, wanneer het systeem in de handmatige
modus staat, wat wil zeggen dat de parkeerrem is gelost.

AANAAN
De led licht groen op, wanneer de machine geparkeerd staat met
het systeem in de automatische modus. Het systeem wordt
gevoed, ook al is de motor afgezet.

Test, resetTest, reset
Bij het indrukken van de testknop wordt de werking van het
systeem en de leds gecontroleerd. Alle leds, de sirene en de
knipperlamp worden dan zo’n drie seconden lang geactiveerd.
Het wordt geadviseerd om het systeem dagelijks te testen.

OPMERKING!OPMERKING!
Bij gebruik van de knop voor handmatige activering op het
bedieningspaneel wordt de motor niet afgezet. Dit betekent dat
de machine kan worden verreden, terwijl het brandblussysteem
blust (geactiveerd systeem). Demachinist bepaalt afhankelijk van
de situatie wat het beste is.

Werking controlerenWerking controleren

Controleer dagelijks de werking van het systeemControleer dagelijks de werking van het systeem, zie bladzijde
226.

Neem bijNeem bij aanduidingaanduiding vanvan eeneen storingstoring contactcontact opop metmet eeneen erkendeerkende
Volvo-dealer.Volvo-dealer.

V1148266

2

3

4
5
6
7
8

1

1 Kunststof afdekking
2 Handmatige activering
3 Brandmelding
4 Actuatorstoring
5 Detectorstoring
6 Handmatige modus
7 AAN
8 Test, reset
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Binnenste activeringsknopBinnenste activeringsknop

OPMERKING!OPMERKING!
Bij activering van de binnenste activeringsknop worden de
stappen 1–3 altijd doorlopen. Alleen bij branddetectie wordt ook
stap 4 doorlopen.

Wanneer het systeem bij bediening van de machine met een
geloste parkeerrem brand detecteert, zodat u de binnenste
activeringsknop bedient, gebeurt het volgende:
1 De motor wordt afgezet
2 De hoofdstroom wordt verbroken
3 De parkeerrem wordt aangezet
4 Het sprinklersysteem wordt geactiveerd (alleen bij

branddetectie).

OPMERKING!OPMERKING!
De alarmknipperlichten worden mogelijk geactiveerd om de
aandacht te trekken.

Voor meer informatie over het brandblussysteem, zie bladzijde
206.

Motor- en cabineverwarming, op dieselolieMotor- en cabineverwarming, op dieselolie

(extra)(extra)

De motor- en cabineverwarming op dieselolie verwarmt de motor
en cabine vóór de volgende dienst als de machine uit is en
stilstaat. De verwarming is direct te activeren of vooraf in te stellen
met de timerfunctie.

Door een motor- en cabineverwarming te gebruiken nemen het
brandstofverbruik, de negatieve gevolgen voor het milieu en de
slijtage af en de bestuurder werkt in een prettiger omgeving.

Voor informatie over het onderhoud van de motor- en de
cabineverwarming, zie bladzijde 260.

OPMERKING!OPMERKING!
Na een stroomstoring worden de basisinstellingen van de timer
hersteld, zodat alle instellingen opnieuw moeten worden verricht.
Een korte stroomstoring is echter niet van invloed op de timer.

Als het contact in de blokkeerstand (OFF) staat, dooft het display
10 seconden na het gebruik.

Timerfunctie voor motor- en cabineverwarmingTimerfunctie voor motor- en cabineverwarming

V1146842

3

2

1

Cabine, linker stijl

1 Bedieningspaneel
2 Kunststof afdekking
3 Binnenste activeringsknop (zet de motor af,

verbreekt de stroom en activeert het
sprinklersysteem bij branddetectie)

Bij brand de binnenste activeringsknop bedienen.
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Uitvoering AUitvoering A

Tijd en weekdag, eerste keer instellenTijd en weekdag, eerste keer instellen

1 Druk op de tijdtoets. De tijd geeft knipperend 12:00 aan.

2 Stel de actuele tijd in met de toets Vooruit of Achteruit. De tijd
is ingesteld, wanneer de weekdag knippert.

3 Stel de actuele weekdag in met de toets Vooruit of Achteruit.
De weekdag is ingesteld, wanneer deze niet langer knippert.

4 Als het contact in de rijstand (ON) staat, verschijnen tijd en
dag op het display.

Tijd en weekdag, wijzigenTijd en weekdag, wijzigen

1 Druk de tijdtoets in en houd deze ingedrukt, totdat de tijd gaat
knipperen.

2 Stel de actuele tijd in met de toets Vooruit of Achteruit. De tijd
is ingesteld, wanneer de weekdag knippert.
Als u alleen de tijd wilt wijzigen, slaat u de instelling van de
weekdag over door tweemaal op de tijdtoets te drukken nadat
de nieuwe tijd is ingesteld.

3 Stel de actuele weekdag in met de toets Vooruit of Achteruit.
De weekdag is ingesteld, wanneer deze niet langer knippert.
Het instellen verloopt sneller, wanneer u de tijdtoets indrukt
terwijl de weekdag knippert.

Verwarming inschakelen zonder voorprogrammeringVerwarming inschakelen zonder voorprogrammering
(contact in stand UIT)(contact in stand UIT)

1 Druk op de verwarmingstoets.

2 De verwarming wordt geactiveerd en het
verwarmingssymbool verschijnt op het display, samen met de
vooraf ingestelde verwarmingstijd van 120 min. De
verwarmingstijd is tijdelijk te wijzigen met de toets Vooruit of
Achteruit en in te stellen op 1–120 minuten.

M0

P

V1107912
1 2 3 4 5

6 7 8 9

1 Tijd
2 Voorprogrammering
3 Verwarming
4 Achteruit
5 Vooruit
6 Geheugenindicatie
7 Weekdag / voorgeprogrammeerde dag
8 Huidige tijd / voorgeprogrammeerde tijd
9 Werkingsindicatie

V1108024

V1108025

V1108024

V1108025

V1108026
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Verwarming inschakelen zonder voorprogrammeringVerwarming inschakelen zonder voorprogrammering
(contact in rijstand (ON))(contact in rijstand (ON))

1 Druk op de verwarmingstoets.

2 De verwarming wordt geactiveerd en het
verwarmingssymbool verschijnt samen met tijd en weekdag
op het display. De verwarming staat aan zolang het contact
ingeschakeld is. Na uitschakeling van het contact blijft de
verwarming nog 15 min aanstaan. Deze tijd is met de toets
Vooruit of Achteruit in te stellen op 1–120 minuten.

Verwarmingstijd permanent wijzigenVerwarmingstijd permanent wijzigen

1 Houd de toets Achteruit ingedrukt (zo'n 3 s) totdat de tijd
verschijnt en knippert.

2 Stel de verwarmingstijd in met de toets Vooruit of Achteruit.
De tijd is in te stellen op 10–120 minuten.

Verwarming, uitschakelenVerwarming, uitschakelen

1 Druk op de verwarmingstoets.

2 De verwarming wordt uitgeschakeld en het
verwarmingssymbool dooft.

Verwarming inschakelen, voorprogrammeringVerwarming inschakelen, voorprogrammering

De volgende drie verwarmingsstarttijden zijn voor te
programmeren:

drie verwarmingstijden gedurende de komende 24 uur
ofof

één verwarmingstijd binnen zeven dagen

OPMERKING!OPMERKING!
Er is slechts één verwarmingstijd tegelijk te activeren.

Geheugen selecteren en activerenGeheugen selecteren en activeren

Geheugen één: druk eenmaal op de
voorprogrammeringstoets. Op het display verschijnt
geheugenindicatie 1.

Geheugen twee: druk tweemaal op de
voorprogrammeringstoets. Op het display verschijnt
geheugenindicatie 2.

Geheugen drie: geheugenindicatie 3 verschijnt op het display.

Basisstand: druk viermaal op de voorprogrammeringstoets. Er
verschijnt geen enkele geheugenindicatie.

Verwarming starten binnen 24 uurVerwarming starten binnen 24 uur

De dag wordt automatisch voorgeprogrammeerd.

1 Druk op de voorprogrammeringstoets totdat het gewenste
geheugen knipperend verschijnt. Druk vervolgens op de voor-
of toets Achteruit. De tijd en geheugenindicatie knipperen.

V1108026

V1108029

V1108025

V1108026

P
V1108027

P
V1108027
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2 Druk op de voor- of toets Achteruit om het gewenste tijdstip
voor de verwarmingsstart in te stellen. Instellen is alleen
mogelijk wanneer de tijd knippert.

3 De geheugenindicatie voor het geselecteerde geheugen
verschijnt op het display en de verwarmingstoets knippert om
aan te geven dat het geheugen is geactiveerd.

Verwarming starten binnen 1–7 dagenVerwarming starten binnen 1–7 dagen

1 Druk op de voorprogrammeringstoets totdat het gewenste
geheugen knipperend verschijnt. Druk vervolgens op de voor-
of toets Achteruit. De tijd en geheugenindicatie knipperen.

2 Druk op de voor- of toets Achteruit om het gewenste tijdstip
voor de verwarmingsstart in te stellen. Instellen is alleen
mogelijk wanneer de tijd knippert.

3 Zo'n 5 seconden na instelling van de tijd stopt de tijd met
knipperen en gaat in plaats daarvan de dag knipperen. Druk
op de toets Vooruit of Achteruit om de gewenste dag in te
stellen.

4 De geheugenindicatie voor het geselecteerde geheugen
verschijnt op het display en de verwarmingstoets knippert om
aan te geven dat het geheugen is geactiveerd.

Het vooraf ingestelde tijdstip verschijnt vijf seconden. Vervolgens
verschijnt de kloktijd, op voorwaarde dat het contact is
ingeschakeld. Door eenmaal op de voorprogrammeringstoets te
drukken, worden de vooraf ingestelde dag en het tijdstip nog eens
vijf seconden weergegeven.

Storingen opsporenStoringen opsporen

De timer slaat de laatste vijf foutcodes op. De huidige storing
wordt aangeduid als AF en staat boven aan de foutcodelijst.

Storingsgeheugen controlerenStoringsgeheugen controleren

1 Druk op de verwarmingstoets.

2 Houd de tijdtoets ingedrukt en druk binnen twee seconden op
de voorprogrammeringstoets.
Het volgende verschijnt:
AF = actuele storing
Driecijferig nummer = foutcode
Verwarmingstoets knippert

3 Druk op de toets Vooruit om eerdere foutcodes te bekijken.

FoutcodesFoutcodes

FoutcoFoutco
dede

StoringsomschrijvingStoringsomschrijving Opmerking/MaatregelOpmerking/Maatregel

000
V1108031

Geen storingen — —

005
V1108032

Kortsluiting in
signaalcircuit
"Diefstalwaarschuwing"

Controleer de aansluiting
en kabel: doorvoer,
kortsluiting, schade.

V1108025

P
V1108027

V1108025

P
V1108027

V1108026

V1108030

P

V1108028
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FoutcoFoutco
dede

StoringsomschrijvingStoringsomschrijving Opmerking/MaatregelOpmerking/Maatregel

010
V1108033

Losgekoppeld bij
overspanning

Continue overspanning in
de regeleenheid
gedurende minstens 6
seconden leidt ertoe dat
de motor- en
cabineverwarming niet
werken.
Neem de connector van
de aansluiting voor de
motor- en
cabineverwarming/
bedrading los, start de
motor van de machine en
meet de spanning aan
connector B2, pen A2 en
A3:
Bij een spanning hoger
dan 15 en 30 Vmoeten de
spanningsregelaar en de
accu gecontroleerd
worden.

011
V1108043

Losgekoppeld bij
onderspanning

Continue onderspanning
in de regeleenheid
gedurende minstens 20
seconden leidt ertoe dat
de motor- en
cabineverwarming niet
werken.
Neem de connector van
de aansluiting voor de
motor- en
cabineverwarming/
bedrading los, start de
motor van de machine en
meet de spanning aan
connector B2, pen A2 en
A3:
Bij een spanning lager
dan 10 en 20 Vmoeten de
zekeringen,
toevoerleidingen,
massakabels en de
plusklem van de accu
worden gecontroleerd op
spanningsval (corrosie).

012
V1108044

Oververhitting De oververhittingssensor
registreert een
temperatuur boven de
120 °C (248 °F).
Laat lucht af uit de motor-
en cabineverwarming
(koelvloeistofgebrek),
open de verwarmingsklep
en controleer de
koelvloeistofstroom.
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FoutcoFoutco
dede

StoringsomschrijvingStoringsomschrijving Opmerking/MaatregelOpmerking/Maatregel

014
V1108045

Te groot verschil tussen
oververhittings- en
temperatuursensor

Het verschil tussen de
meetwaarde van de
oververhittingssensor en
de temperatuursensor is
groter dan 70 °C (126 °F).
Laat lucht af uit de motor-
en cabineverwarming
(koelvloeistofgebrek),
open de verwarmingsklep
en controleer de
koelvloeistofstroom.

059
V1108046

Te snelle stijging van
koelvloeistoftemperatuur

Laat lucht af uit de motor-
en cabineverwarming
(koelvloeistofgebrek),
open de verwarmingsklep
en controleer de
koelvloeistofstroom.
Controleer de
temperatuursensor.

Uitvoering BUitvoering B

Activeer het display door op een van de vier toetsen te drukken.

Klok instellenKlok instellen

1 Selecteer de menu-optie InstellingenInstellingen met de toets Achteruit of
Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

2 Selecteer de menu-optie KlokKlok met de toets Achteruit of
Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

3 Stel de tijd in met de toets Achteruit of Vooruit. Bevestig uw
keuze met de toets Bevestigen.

V1162215

1

5 4

32

1 Achteruit
2 Display
3 Vooruit
4 Bevestigen
5 Afsluiten

V1162316

V1162317
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Weekdag instellenWeekdag instellen

1 Selecteer de menu-optie InstellingenInstellingen met de toets Achteruit of
Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

2 Selecteer de menu-optie DatumDatum met de toets Achteruit of
Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

3 Stel de weekdag in met de toets Achteruit of Vooruit. Bevestig
uw keuze met de toets Bevestigen.

Tijdnotatie instellenTijdnotatie instellen

1 Selecteer de menu-optie InstellingenInstellingen met de toets Achteruit of
Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

2 Selecteer de menu-optie TijdnotatieTijdnotatie met de toets Achteruit of
Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

3 Stel de tijdnotatie in met de toets Achteruit of Vooruit. Bevestig
uw keuze met de toets Bevestigen.

SnelverwarmingSnelverwarming

OPMERKING!OPMERKING!
De snelverwarming activeert de accuhoofdschakelaar
(hoofdstroomschakelaar) van de machine, het informatiedisplay
en de instapverlichting.

1 Druk meer dan 2 seconden lang op de toets Bevestigen om
de verwarming te activeren.

2 Druk meer dan 2 seconden lang op de toets Afsluiten om de
functie te deactiveren.

Verwarming AANVerwarming AAN

1 Druk minder dan 2 seconden langs op de toets Bevestigen.

2 Stel de bedrijfstijd inmet de toets Achteruit of Vooruit. Bevestig
uw keuze met de toets Bevestigen.

3 Druk minder dan 2 seconden lang op de toets Afsluiten om de
functie te deactiveren.

Timerinstellingen programmerenTimerinstellingen programmeren

1 Selecteer de menu-optie ProgrammerenProgrammeren met de toets
Achteruit of Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets
Bevestigen.

2 Selecteer de menu-optie P1, P2P1, P2 of P3P3 met de toets Achteruit
of Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

3 Selecteer de menu-optie InstellenInstellen met de toets Achteruit of
Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

4 Stel een weekdagbereik of een weekdag in met de toets
Achteruit of Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets
Bevestigen.

5 Stel de starttijd in met de toets Achteruit of Vooruit. Bevestig
uw keuze met de toets Bevestigen.

6 Stel de bedrijfstijd inmet de toets Achteruit of Vooruit. Bevestig
uw keuze met de toets Bevestigen.

V1162316

V1162318

V1162316

V1162319

V1162315

V1162316
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Timerinstellingen selecteren en activeren/deactiverenTimerinstellingen selecteren en activeren/deactiveren

1 Selecteer de menu-optie ProgrammerenProgrammeren met de toets
Achteruit of Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets
Bevestigen.

2 Selecteer de menu-optie P1, P2P1, P2 of P3P3 met de toets Achteruit
of Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets Bevestigen.

3 Om een bepaald alternatief te activeren/deactiveren moet u
het desbetreffende alternatief OnOn of OffOff instellen met de toets
Achteruit of Vooruit. Bevestig uw keuze met de toets
Bevestigen.

Binnenverlichting cabineBinnenverlichting cabine
De cabineverlichting zit in de plafondconsole rechts in de cabine.

LeeslampjeLeeslampje

- Bovenkant schakelaar ingedrukt – verlichting aan

- Onderkant schakelaar ingedrukt – verlichting uit

CabineverlichtingCabineverlichting

- Bovenkant schakelaar ingedrukt – verlichting aan

- Schakelaar in middelste stand – verlichting uit

- Onderkant schakelaar ingedrukt – automatische stand

InstapverlichtingInstapverlichting

(extra)(extra)

De treeplankverlichting (instapverlichting) zit op het frame voor
de hydrauliekolietank en verlicht de treeplanken aan de
linkerzijde van de cabine alsook de grond eronder. Zo kunt u
gemakkelijker en veiliger in- en uitstappen in het donker.

V1162315

V1142855

1 2 3 4

1 Leeslampje
2 Schakelaar, leeslampje
3 Cabineverlichting
4 Schakelaar, cabineverlichting

1 V1133990

1 Locatie schakelaar treeplankverlichting
cabine (instapverlichting)
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De schakelaar voor de treeplankverlichting (instapverlichting) zit
aan de buitenkant van het linker spatbord in de buurt van de
treeplanken.

Wanneer u bij het instappen de schakelaar indrukt, gaat de
verlichting korte tijd branden. Tijdens het uitstappen blijft de
verlichting bij het openen van de cabinedeur branden zolang de
hoofdstroomschakelaar (massaschakelaar) ingeschakeld staat,
zie bladzijde 74.
Als de hoofdstroomschakelaar (massaschakelaar) uitgeschakeld
is, kan de treeplankverlichting (instapverlichting) van de cabine
niet worden ingeschakeld. Draai in dat geval de contactsleutel
naar stand R en terug naar stand 0 om de treeplankverlichting
(instapverlichting) van de cabine te activeren bij het openen van
de cabinedeur.

Na opening van de cabinedeur blijft de treeplankverlichting
(instapverlichting) van de cabine de vooraf ingestelde periode
branden.

De treeplankverlichting (instapverlichting) van de cabine dooft,
wanneer de machine in beweging komt.

V1114836

Schakelaar, treeplankverlichting cabine
(instapverlichting)
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CabineCabine

AchteruitrijcameraAchteruitrijcamera

(standaard of extra afhankelijk van de markt)(standaard of extra afhankelijk van de markt)

De camera aan de achterkant van de machine zorgt er in
combinatie met de monitor in de cabine voor dat u een beter zicht
naar achteren hebt, wanneer bijvoorbeeld de machine
achteruitrijdt, de lading wordt gekiept enz.

Het enige onderhoud dat de camera en monitor vergen is zo nu
en dan een reinigingsbeurt.
- Reinig zo nodig de lens van de achteruitrijcameramet een (met
water) bevochtigde doek.

- Reinig het monitorscherm in de cabine met een schuimreiniger
van hoge kwaliteit.

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik geen agressieve chemicaliën of schurende
reinigingsmiddelen op het scherm.

OPMERKING!OPMERKING!
Raakt het scherm niet met uw vingers aan. Breng evenmin te
veel druk op het scherm aan, omdat de pixels van het scherm
anders beschadigd kunnen raken.

Er zijn twee verschillende achteruitrijcamera’s:
- Mitsubishi
- Orlaco

Achteruitrijcamera van MitsubishiAchteruitrijcamera van Mitsubishi

De achteruitrijcamera wordt geactiveerd als het contactslot in
stand 1 staat en kan stand-by staan of zijn ingeschakeld,
afhankelijk van hoe de camera is ingesteld. Als de camera is
ingesteld op stand-by, verschijnt op de monitor alleen een
afbeelding wanneer de schakelhendel in de achteruitversnelling
staat, en anders (wanneer AAN) verschijnt er een afbeelding
zodra de contactsleutel naar stand 1 wordt gedraaid (rijstand).
De monitor is beschikbaar in kleur of in zwart-wit.

1 SB/ONSB/ON (stand-by/aan)
Wanneer de monitor is ingesteld op ‘AAN-modus’, wordt de
afbeelding getoond zolang de contactsleutel in de rijstand
staat.
Wanneer de monitor is ingesteld op ‘SB-modus’, wordt de
afbeelding alleen getoond wanneer de keuzehendel in de
achteruitversnelling staat. Tegelijkertijd wordt de
afstandsindicatie op het display getoond.
Om niet te worden afgeleid tijdens het vooruitrijden wordt
geadviseerd de ‘SB’-modus als normale stand te hanteren.

2 LedLed
Brandt helder wanneer de monitor actief is. Wanneer de
monitor stand-by staat, brandt de led op halve sterkte.

3 CAM-SELECTCAM-SELECT
Deze knop gebruikt u om lichtsterkte, contrast, kleur enz. van
de camera in te stellen.
Wanneer u de knop ‘CAM-SELECT’ iets langer dan twee
seconden ingedrukt houdt, wordt het instellingsmenu op de
monitor weergegeven.
U verplaatst de cursor met de knoppen ‘ʌ’ en ‘v’. Druk op de
knop ‘CAM-SELECT’ om keuzes in het instellingsmenu te

1 2 3 4 5 6 7

V1093220
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maken. De in te stellen waarden kunnen verhoogd of verlaagd
worden met de knoppen ‘DIM’ en ‘NOR/BLC’.
Houd de knop ‘CAM-SELECT’ iets langer dan twee seconden
ingedrukt om het instellingsmenu te verlaten.
Wanneer de monitor ongeveer tien seconden lang niet wordt
aangeraakt (geen knoppen ingedrukt of instellingen verricht),
wordt het instellingsmenu gesloten en verschijnt het
camerabeeld weer.
Het instellingsmenu verschijnt niet op de monitor wanneer de
schakelhendel in de achteruitstand staat.

4 VV
Gebruikt om omlaag te bladeren in het instellingsmenu.

5 ΛΛ
Gebruikt om omhoog te bladeren in het instellingsmenu.

6 DIMDIM
Deze knop gebruikt u om te wisselen tussen een licht en een
donker beeld op het scherm. Bij het indrukken van de knop
neemt de monitor stand AAN in en wordt het schermbeeld
donker. Bij instelling op UIT wordt het schermbeeld licht.
Wanneer het instellingsmenu actief is, werkt deze knop als
‘omlaagknop’.

7 NOR/BLCNOR/BLC
Het scherm stelt het licht van schermbeeld in op basis van het
omgevingslicht. Bij helder daglicht kan het scherm vrij donker
zijn. Deze knop gebruikt u om schermbeeld tijdelijk lichter te
maken. Het beeld keert na bepaalde tijd naar de normale
weergave terug, die ingesteld kan worden in het
instellingsmenu (BLC TIMER).
Wanneer het instellingsmenu actief is, werkt deze knop als
‘omhoogknop’.

Achteruitrijcamera van OrlacoAchteruitrijcamera van Orlaco

De achteruitrijcamera wordt ingeschakeld als het contact in stand
1 staat. Bij activering van een van de instelstanden brandt er een
rode lichtdiode rechts van de geactiveerde instelstand (of knop).

Hier volgt een toelichting bij de functie van de knoppen op de
monitor:
1. Camera kiezen1. Camera kiezen
Aangezien het systeem slechts een camera heeft, is deze
functie niet beschikbaar.
De lichtdiode rechts van de knop knippert als de knop eenmaal
is ingedrukt. Druk de knop nogmaals in om de diode uit te
schakelen.
2. Achtergrondverlichting lcd-scherm instellen2. Achtergrondverlichting lcd-scherm instellen
Met deze knop kunt u wisselen tussen de volgende standen
(druk er herhaaldelijk op totdat het gewenste alternatief
hieronder oplicht):

Automatische regeling (ABC)Automatische regeling (ABC) — in deze stand wordt de
achtergrondverlichting, afhankelijk van de intensiteit van
de omringende verlichting, automatisch afgestemd op een
waarde tussen het minimale en maximale
verlichtingsniveau.
Dagstand (Day)Dagstand (Day) — het niveau van de
achtergrondverlichting van het scherm is aan te passen
met behulp van de knoppen + en -. De instelling wordt
vervolgens opgeslagen.
Nachtstand (NIT)Nachtstand (NIT) — het niveau van de
achtergrondverlichting van het scherm is aan te passen
met behulp van de knoppen + en -. De instelling wordt
vervolgens opgeslagen.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Wanneer dit instellingsmenu is geactiveerd, brandt er een
lichtdiode rechts van knop 2, behalve als de instelling ABC
verschijnt. Druk op knop 5 om de instelstand te verlaten.

3. Contrast3. Contrast
Druk eenmaal op de knop om de instelstand voor het contrast
te activeren. Maak gebruik van de knoppen + en - om het
contrast aan te passen.
Om de instelstand voor het contrast te verlaten drukt u
nogmaals op knop 3. De lichtdiode rechts van knop 3 dooft.
3. en 4. Kleurverzadiging3. en 4. Kleurverzadiging
Druk de knoppen 3 en 4 tegelijkertijd in om de instelstand voor
de kleurverzadiging te activeren. Maak gebruik van de
knoppen + en - om de kleurverzadiging van de weergave aan
te passen.
Om de instelstand voor de kleurverzadiging te verlaten drukt u
tweemaal op knop 3 of 4 of u drukt op knop 5.
4. Lichtsterkte4. Lichtsterkte
Druk eenmaal op de knop om de instelstand voor de
lichtsterkte te openen. Maak gebruik van de knoppen + en - om
de lichtsterkte aan te passen.
Om de instelstand te verlaten drukt u nogmaals op knop 4.
5. Alternatief5. Alternatief
Als knop 5 ‘Alternatief’ wordt ingedrukt, wordt er vanuit de
aangesloten camera een afbeelding (een stilstaand beeld)
gegenereerd. De tijd dat dit beeld wordt weergegeven, kan
worden ingesteld (neem contact op met een erkende Volvo-
werkplaats).
6. Selecteren/instellen – min (-)6. Selecteren/instellen – min (-)
7. Selecteren/instellen – plus (+)7. Selecteren/instellen – plus (+)
8. Stand-bymenu8. Stand-bymenu
Als u knop 8 indrukt, gaat het scherm direct naar het stand-
bymenu, waar kanworden geselecteerd dat camera en scherm
alleen actief moeten zijn als de achteruitversnelling is
ingeschakeld.
Blader door het menu met de knoppen + en - en markeer het
alternatief Stand-byStand-by. Druk op knop 8 om de stand-bymodus te
activeren. De camera en het scherm worden alleen
geactiveerd als de achteruitversnelling is ingeschakeld. Als de
stand-bymodus is geactiveerd, verlaat u deze door eenmaal
knop 8 in te drukken.
Onder het andere alternatief, Info, in het stand-bymenu wordt
informatie gegeven over het systeem, bijvoorbeeld welke
softwareversie is gedownload.
Verlaat het stand-bymenu door knop 5 één of meerdere malen
in te drukken.

Gebruikersmenu (Operator menu)Gebruikersmenu (Operator menu)
Om persoonlijke instellingen te kunnen verrichten voor de taal, de
cursorpositie op het scherm en het videokanaal moet u het
gebruikersmenu van de monitor openen.
Druk tegelijkertijd de knoppen 66 (selecteren/instellen –(selecteren/instellen – min (-))min (-)) en
7 (selecteren/instellen – plus (+))7 (selecteren/instellen – plus (+)) in om het gebruikersmenu te
openen.
Hier volgt een toelichting bij de monitorknoppen en het gebruik
ervan:
5 – Alternatief5 – Alternatief dient om terug te gaan naar het voorgaande
menu
6 – Min (-)6 – Min (-) dient om omlaag te bladeren door de menuopties
7 – Plus (+)Plus (+) dient om omhoog te bladeren door de menuopties
8 – EnterEnter dient om de gemarkeerde menuoptie te selecteren of
activeren.

Operator menu

Language

Camera settings

Set video channel CH0
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Om submenu’s en het menu te verlaten drukt u op knop 5
(Alternatief).

Taal (Language)Taal (Language) – met deze optie kunt u het menu voor
taalselectie openen. Na selectie van een taal worden alle
menu’s in de gekozen taal weergegeven. De volgende
taalopties zijn beschikbaar: Engels, Nederlands, Duits, Frans,
Tsjechisch, Italiaans, Pools, Portugees, Spaans, Turks,
Zweeds, Fins, Deens en Noors.

Camera-instellingen (Camera settings) —Camera-instellingen (Camera settings) — druk knop 8 (Enter)
in om de camera te selecteren: C1, C2 of C3. Blader
vervolgens door het menu met de knoppen + en -.

HorizontaleHorizontale
hulplijn (Hor.hulplijn (Hor.
marker)marker)

voor het activeren en deactiveren van een
horizontale hulplijn op het monitorscherm.

Positie,Positie,
horizontalehorizontale hulplijnhulplijn
(Marker pos.)(Marker pos.)

voor het aanpassen van de horizontale
hulplijn op het monitorscherm. 0 geeft de
bovenkant van het scherm aan en 100 de
onderkant.
Wijzigen doet u door omlaag te bladeren in
het menu totdat de numerieke waarde
wordt gemarkeerd. Druk knop 8 (Enter) in
en kies vervolgens de gewenste waarde
met de knoppen + en -.

Verticale hulplijnVerticale hulplijn
(Vert. marker)(Vert. marker)

voor het activeren en deactiveren van een
verticale hulplijn op het monitorscherm.

Positie, verticalePositie, verticale
hulplijn (Markerhulplijn (Marker
pos.)pos.)

voor het aanpassen van de positie van de
verticale hulplijn op het monitorscherm. De
waarde is aan te passen tussen 38 en 63.
De camera geeft links en rechts gespiegeld
weer.
Wijzigen doet u door omlaag te bladeren in
het menu totdat de numerieke waarde
wordt gemarkeerd. Druk knop 8 (Enter) in
en kies vervolgens de gewenste waarde
met de knoppen + en -.

CoördinatensysteCoördinatensyste
em (Graticule)em (Graticule)

dit alternatief schakelt op het scherm een
mogelijke rijlijn voor de machine tijdens
achteruitrijden in.

Videokanaal (Set video channel)Videokanaal (Set video channel) – voor het instellen van het
videokanaal voor de camera. U kunt kiezen uit: CH0 = kanaal
0 tot CH7 = kanaal 7 en AUT = automatisch.

Language

English

Nederlands

Deutsch

Francais

Italiano

Camera settings

C1 C2 C3

Hor. marker

Marker pos. 50 50 50

Vert. marker

Marker pos. 50 50 50

Graticule

Operator menu

Language

Camera settings
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BestuurderscomfortBestuurderscomfort

BestuurdersstoelBestuurdersstoel
De bestuurdersstoel voldoet aan de normen van de EN ISO
7096:2008. Dit betekent dat de stoel zo goed mogelijk ontworpen
is om de lichaamstrillingen te beperken waaraan de machinist
tijdens het werk wordt blootgesteld. De trillingsfrequentie hangt
van verschillende factoren af, waarvan er veel niet te maken
hebbenmet het machineontwerp, zoals de bodemgesteldheid, de
snelheid en de bedieningswijze. Let altijd op de volgende punten:

- stel de stoel af op het gewicht en de lichaamslengte van de
machinist;

- houd de grond op het werkterrein in goede toestand;

- kies de juiste bedieningswijze en snelheid op basis van de
aanwezige omstandigheden.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstige ongelukken.
Bij plotselinge beweging van de bestuurdersstoel kunt u de
controle over de machine verliezen. Dit kan aanleiding geven tot
ongelukken met ernstig letsel.
BrengBreng dedemachinemachine altijdaltijd tottot stilstandstilstand alvorensalvorens dede bestuurdersstoelbestuurdersstoel
te verstellen.te verstellen.

Een correct afgestelde bestuurdersstoel levert u meer
bedieningscomfort en veiligheid op. Een verkeerde afgestelde
stoel kan aanleiding geven tot letsel.
De volgende instellingen zijn mogelijk:

- hoekstand hoofdsteun

- lendensteun

- hoekstand en hoogtestand van zitkussen

- vooruit-achteruit (beenruimte)

- lichaamsgewicht machinist

- zitting verstellen, vooruit-achteruit (geldt alleen voor een
bestuurdersstoel type Grammer)

- schokdemping (geldt alleen voor een bestuurdersstoel type
Grammer)

Bij een bestuurdersstoel type KAB is de bevestigingssteun
voorzien van meerdere bevestigingsopeningen. De
bestuurdersstoel is daardoor te verschuiven ten opzichte van de
bevestigingssteun, wat u demogelijkheid biedt om de stoel verder
naar voren/achteren te zetten. Laat het verzetten van de
bestuurdersstoel over aan een erkende Volvo-werkplaats.

Set video channel CH0
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Alle uitvoeringen van de bestuurdersstoel zijn luchtgeveerd en
beschikbaar met elektrisch verwarmde zitting (extra).

Bestuurdersstoel vervangenBestuurdersstoel vervangen

Bij vervanging van de bestuurdersstoel dient de nieuwe stoel te
voldoen aan de norm ISO 7096:2008. Dit betekent dat de
stoelfabrikant de trillingsdempende eigenschappen van de stoel
heeft afgestemd op het machinetype waarvoor de stoel bestemd
is.

OPMERKING!OPMERKING!
De stoel moet voorzien zijn van een markering conform
trillingsdemping klasse EM1. Bij vervanging van de stoel, moet
de nieuwe stoel over het juiste dempingsvermogen beschikken
en zijn goedgekeurd door Volvo.

OPMERKING!OPMERKING!
Volvo kan de bestuurdersstoel en vloersterkte uitsluitend
certificeren en garanderen als de voorgeschreven gaten in de
vloerplaat voor montage van de stoel worden gebruikt.

Bestuurdersstoel KAB, verstellenBestuurdersstoel KAB, verstellen

4 2 1
V1093382

5 3

6
V1093381

1 Hellingshoek rugleuning
2 Hoogte aan achterkant zitting
3 Hoogte aan voorkant zitting
4 Gewichtsinstelling (mag niet worden gebruikt voor hoogte-instelling)(mag niet worden gebruikt voor hoogte-instelling)
5 Vooruit/achteruit
6 Lendensteun

V1092188

Schakelaar elektrisch verwarmde zitting
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Bestuurdersstoel Grammer (optionele uitrusting),Bestuurdersstoel Grammer (optionele uitrusting),
verstellenverstellen

De bestuurdersstoel is leverbaar met een heupgordel of een
driepuntsgordel. De illustratie toont een stoel met
driepuntsgordel.

De bestuurdersstoel type Grammer is tevens beschikbaar in een
speciale uitvoering bestemd voor bepaalde cabines. Deze stoel
is alleen verkrijgbaar met een heupgordel en niet voorzien van
verstelmogelijkheid voor de diepte van de zitting (vooruit-
achteruit) en de hoogte van de voorkant van de zitting.

3

4

V1128453

5

6

7

1

2

1 Lendensteun
2 Hellingshoek rugleuning
3 Vooruit/achteruit
4 Gewichts- en hoogte-instelling

Gewichtsinstelling: door kort indrukken van het bedieningselement voor omhoog of omlaag, wordt de stoel aangepast
aan het gewicht van de machinist.
Hoogte-instelling: druk op het bedieningselement voor omhoog of omlaag totdat de gewenste stand is bereikt.

5 Demping
6 Hoogte aan voorkant zitting
7 Afstelling stoeldiepte
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BijrijdersstoelBijrijdersstoel
De bijrijdersstoel zit aan de rechterkant van de cabine, achter de
bestuurderstoel. Hij is bedoeld voor een instructeur die tijdelijk in
de machine meerijdt om de machinist te instrueren en te trainen,
zodat deze de machine optimaal kan bedienen en besturen.

Het trainen van machinisten door meerijdende instructeurs moet
op een vlakke ondergrond plaatsvinden, waar het risico minimaal
is dat de machine kantelt of geraakt wordt door vallende
voorwerpen.

Beperk de rijsnelheid tot 20 km/h (12,4 mph) en de instructeur
moet tijdens het rijden de heupgordel gebruiken.

Het wordt geadviseerd om het trainingsgebied vóór de training
effen en vlak te maken om te voorkomen dat de instructeur aan
onnodige schokken en plotselinge bewegingen wordt
blootgesteld.

VeiligheidsgordelVeiligheidsgordel
Het waarschuwingssymbool voor de veiligheidsgordel gaat
branden, als tijdens het schakelen bij een draaiende motor blijkt
dat de veiligheidsgordel niet is omgedaan (zie ook het hoofdstuk
Middelste instrumentenpaneelMiddelste instrumentenpaneel op bladzijde 36).

OPMERKING!OPMERKING!
Bij een stoel met een veiligheidsgordel van het type XXL (extra)
(zonder oprolautomaat, extra breed enmet een gordelsluiting aan
de voorkant) is de gordelherinnering uitgeschakeld.

De gordel vormt een aanvulling op het veiligheidsontwerp van de
cabine en moet worden gedragen om te voorkomen dat u uit de
machinewordt geslingerd als demachine kantelt. Het gebruik van
de veiligheidsgordel helpt u ook om de machine onder controle
te houden, als deze overhelt, hevig schudt of in andere lastige
situaties terechtkomt.

De veiligheidsgordel en de bijbehorende onderdelen moeten
regelmatig geïnspecteerd worden. Vervang de gehele
veiligheidsgordel onmiddellijk als deze versleten is, losse
verbindingsnaden vertoont of als de sluiting of oprolautomaat
defect is.

Vervang de veiligheidsgordel als de machine betrokken is
geweest bij een ongeluk waarbij de gordel zwaar is belast.

Er mogen nooit wijzigingen worden aangebracht in de gordel
of de bevestigingen.

De veiligheidsgordel is bestemd voor slechts één volwassene.

Laat de veiligheidsgordel in de oprolautomaat terugschieten
wanneer u de gordel niet gebruikt.

Maak de gordel alleen schoon met warm water en niet met
zeep of reinigingsmiddel. Laat de veiligheidsgordel in volledig
afgerolde toestand drogen alvorens deze terug te laten
schieten. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel correct
gemonteerd is.

2
1

V1092740

1 Bijrijdersstoel
2 Heupgordel

V1091797
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OpbergvakOpbergvak
Achter de rugleuning van de bijrijdersstoel bevindt zich een
opbergvak, bv. voor het instructieboek. Er bevindt zich ook een
opbergvak onder het zitkussen van de instructeursstoel.

NooduitgangNooduitgang
Er is een alternatieve uitgang uit de cabine via de gedeelde zijruit
vóór de B-stijl aan zowel rechter- als linkerzijde van de cabine.
De alternatieve uitgang wordt aangeduid door een sticker. In een
noodsituatie kunnen deze ruiten met een hamer ingeslagen
worden. Wanneer de ruit gebroken is, valt de sierlijst tussen de
twee ruitdelen uit.

OPMERKING!OPMERKING!
Alleen de glazen in de alternatieve uitgang (nooduitgang) zijn in
te tikken.

De hamer wordt in noodsituaties gebruikt om:

- het glas in de alternatieve uitgang in te slaan,

- de veiligheidsgordel door te snijden met het mes aan de
achterkant van de hamer.

1

V10927452 3
1 Opbergvak
2 Bijrijdersstoel
3 Opbergvak

1 2 V1092803

1 Alternatieve uitgang (rechterzijde cabine)
2 Noodhamer

11 116 814

V1092810

Sticker, alternatieve uitgang
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KlimaatregelingKlimaatregeling
Verwarmings- en ventilatiesysteemVerwarmings- en ventilatiesysteem

AlgemeenAlgemeen

Houd de deur gesloten.

Richt de luchtstroom niet rechtstreeks op onbedekte huid.

Paneel, klimaatregelingPaneel, klimaatregeling
Het bedieningspaneel voor verwarming en ventilatie zit onder het
linker instrumentenpaneel.
De klimaatregeling is geïntegreerd, d.w.z. de gefilterde, verse
lucht, de warme en de koude lucht komen allemaal uit dezelfde
mondstukken.

V11075631

2 3 4 5

1 Airconditioning

2 Recirculatie van lucht in cabine en timer cabineverwarming/
cabineventilatie

3 Ventilatordraaiknop

4 Temperatuurschuif

5 Schuifknop luchtverdeling

1. Airconditioning (extra)1. Airconditioning (extra)

De airconditioning wordt ingeschakeld door de schakelaar in te
drukken en uitgeschakeld door de schakelaar nog eens in te
drukken.

De ingeschakelde airconditioning wordt aangegeven door een
groene lichtdiode op de schakelaar. Als de airconditioning tijdens
de activering uitgeschakeld wordt, bijvoorbeeld door een te hoge
druk in het aircosysteem, dan knippert de lichtdiode.

De airconditioning werkt niet als de ventilator uit is
(ventilatorregeling is ingesteld op 0, zie hieronder).

OPMERKING!OPMERKING!
De schakelaar voor de airconditioning is ook gemonteerd op
machines zonder deze optie, maar in dat geval werkt hij niet.

2. Recirculatie van lucht in cabine en timer2. Recirculatie van lucht in cabine en timer
cabineverwarming/cabineventilatiecabineverwarming/cabineventilatie

RecirculatieRecirculatie

V1093215

1. Airconditioning (extra)

V1093216

2. Recirculatie van lucht in cabine en timer
cabineverwarming/cabineventilatie
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Geeft luchtrecirculatie in de cabine met een bepaalde
hoeveelheid verse lucht om de overdruk in de cabine te
handhaven.

De recirculatie wordt ingeschakeld door de schakelaar (2) in te
drukken en uitgeschakeld door de schakelaar nog eens in te
drukken.
De geactiveerde recirculatie wordt aangegeven door een groene
lichtdiode op de schakelaar.

Timer cabineverwarming/cabineventilatie (extra)Timer cabineverwarming/cabineventilatie (extra)

Timer cabineverwarming/cabineventilatie is een functie die de
bestuurder helpt een comfortabele cabinetemperatuur in stand te
houden als de machine is uitgeschakeld.
De cabine kan maximaal twee uur geventileerd en maximaal één
uur verwarmd worden.

Als de buitentemperatuur lager is dan +17 °C, wordt de
cabineverwarming ingeschakeld, waarbij warmte van het
koelsysteem van de motor wordt gebruikt. Als de
buitentemperatuur hoger is dan +17 °C, wordt de cabine
geventileerd met buitenlucht. De werking van het systeem wordt
beperkt door de buitentemperatuur (voor ventilatie van de cabine)
en de temperatuur van de motorkoelvloeistof (voor verwarming).
Als de cabineverwarming wordt ingeschakeld, probeert het
systeem in de cabine een temperatuur van +26 °C in stand te
houden, ongeacht de temperatuur die op het paneel is ingesteld
(deze temperatuur kan met gebruikmaking van de servicetool
worden ingesteld in het interval +20–26 °C).

De timer cabineverwarming/cabineventilatie kan worden
ingeschakeld in een interval van 50 seconden vóór en 20
seconden nadat het contact in de stand Uit is gezet. Als de
cabineverwarming is ingeschakeld, werkt hij ook nadat de sleutel
uit het contact is genomen.

Inschakelen:Inschakelen:

- druk schakelaar (2) gedurende twee seconden in. De
lichtdiode op de schakelaar knippert gedurende twee
seconden om aan te geven dat de functie ingeschakeld is.

Uitschakelen:Uitschakelen:

- druk schakelaar (2) gedurende twee seconden in. De
lichtdiode op de schakelaar knippert gedurende twee
seconden om aan te geven dat de functie uitgeschakeld is.

- de motor wordt gestart

- als er niet genoeg warmte aanwezig is in het koelsysteem van
demotor om de cabinetemperatuur op +26 °C te houden, wordt
het systeem automatisch uitgeschakeld

- als de bovengenoemde tijdslimieten zijn verstreken.
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3. Ventilatordraaiknop3. Ventilatordraaiknop

1 De ventilator is uitgeschakeld

2 automatische regeling, oneindig variabele ventilatorsnelheid

3 handmatige instelling, tien standen voor ventilatorsnelheid

4 ontwaseming — geeft maximale verwarming, airconditioning
(indien aanwezig) en ventilatie via blaasmonden bij de ruiten.

4. Temperatuurschuif4. Temperatuurschuif

1 Maximale verwarming

2 Keuze gewenste temperatuur

3 Maximale koeling

5. Schuifknop luchtverdeling5. Schuifknop luchtverdeling

1 automatische regeling,

2 lucht wordt door monden bij de vloer uitgeblazen.

3 lucht wordt door monden bij de vloer uitgeblazen en via de
blaasmonden in het instrumentenpaneel.

4 lucht wordt via de blaasmonden in het instrumentenpaneel
uitgeblazen,

5 lucht wordt bij de ruiten uitgeblazen,

6 lucht wordt bij de ruiten en door de monden bij de vloer
uitgeblazen.

7 lucht wordt bij de ruiten, door de blaasmonden in het
instrumentenpaneel en door de monden bij de vloer
uitgeblazen.

BlaasmondBlaasmond

Instrumentenpaneel

1 lucht verticaal richten

2 lucht zijwaarts richten

3 dicht

4 open

V1093217
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3. Ventilatordraaiknop
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4. Temperatuurschuif
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5. Schuifknop luchtverdeling
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B-stijl

1 lucht richten

2 open

3 dicht

Klimaatregeling, afstellenKlimaatregeling, afstellen
De onderstaande aanwijzingen zijn slechts aanbevelingen. Het
ervaren cabineklimaat is een individuele kwestie. Daarom moet
iedere machinist leren de klimaatregeling in te stellen en te
bedienen voor de optimale werkomgeving in de cabine, d.w.z. de
juiste temperatuur zonder tocht.

Laat voor de optimale temperatuurregeling in de cabine zoveel
mogelijk blaasmonden open.

Recirculatiestand van luchtverdelingsknopRecirculatiestand van luchtverdelingsknop

U kunt recirculatie instellen om de inlaat van onaangenaam
ruikende lucht te beperken. Dit vermindert ook de ophoping van
stof in de ventilatiefilters van de cabine.

Als de ruiten beslagen zijn, draai dan de ventilator- en
luchtverdelingsknop naar OntwasemingOntwaseming. Zo nodig moet het
ventilatiefilter van de cabine gereinigd, gecontroleerd of
vervangen worden, zie bladzijde 269.

Voor het instellen van...Voor het instellen van...

... een comfortabele werktemperatuur:... een comfortabele werktemperatuur:

Alle blaasmonden volledig open.

Tijdens warm buitenklimaat - airconditioning inschakelen.

Ventilatorregeling in stand AUT.

Temperatuurregeling ingesteld op de gewenste temperatuur

Luchtverdelingsknop in stand AUT.

... ontwaseming van alle ruiten:... ontwaseming van alle ruiten:

Controleer of de recirculatie is uitgeschakeld.

Blaasmonden op zijstijlen gericht op achterruit/zijruiten.

De luchtverdelingsknop in ontwasemingsstand, wat zorgt voor:
- Maximale verwarming.
- Maximale airconditioning, voor zover aanwezig.
- Hoogste ventilatorsnelheid.

Om het risico te beperken dat ruiten aan de binnenkant
beslaan, reinigt u ze met een gewone ruitenreiniger.

V1093212
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Wanneer het gewenste effect is bereikt en de
luchtverdelingsknop in de gewenste stand is teruggedraaid,
hervat de klimaatregeling de gekozen temperatuur en de gekozen
ventilatorsnelheid. Open de blaasmonden bij de vloer.

Zorg voor goede ventilatie:Zorg voor goede ventilatie:
BedienBedien dede machinemachine niet teniet te langlang zonderzonder ventilatie of inventilatie of in eeneen volledigvolledig
afgesloten cabine zonder de ventilator te activeren.afgesloten cabine zonder de ventilator te activeren.

Een slecht geventileerde omgeving kan vermoeidheidEen slecht geventileerde omgeving kan vermoeidheid
veroorzaken, wat leidt tot verminderde concentratie.veroorzaken, wat leidt tot verminderde concentratie.

AirconditioningAirconditioning

(extra)(extra)

De aircocompressor start wanneer de machine start en werkt
korte tijd om zijn pakkingen te smeren.

Om gezondheidsredenen kunt u beter geen cabinetemperatuur
instellen die 6 °C (11 °F) lager is de buitentemperatuur.

Bij vochtig weerBij vochtig weer
Schakel de airconditioning in bij vochtig weer om te voorkomen
dat de ruiten beslaan.
Voordat u de airconditioning uitschakelt, moet u de temperatuur
iets verhogen om te voorkomen dat de ruiten beslaan.

Kortstondige regenbuienKortstondige regenbuien
Houd de airconditioning tijdens kortstondige regenbuien zoveel
mogelijk ingeschakeld, omdat de ruiten bij uitschakeling kunnen
beslaan. De airconditioning werkt alleen wanneer de motor loopt
en optimaal wanneer u de ruiten gesloten houdt.

Laat een door Volvo erkende werkplaats de airconditioning elk
jaar controleren.
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BedieningsinstructiesBedieningsinstructies
In dit hoofdstuk vindt u de regels voor een veilige bediening van
de machine. U dient zich daarbij echter ook te houden aan wetten
of andere nationale regelgeving met betrekking tot veiligheid op
de weg en arbeidsomstandigheden.

Wanneer u oplettend bent, voorzichtig blijft en de
veiligheidsvoorschriften respecteert, kunt u de kans op
ongelukken beperken.

InrijvoorschriftenInrijvoorschriften
Bedien de machine met een zekere mate van voorzichtigheid
gedurende de eerste 100 draaiuren.

Haal de wielmoeren na 3 draaiuren aan, dit geldt ook na het
wisselen van banden, zie 279.

De machine kan af fabriek met een verhoogde bandenspanning
zijn geleverd. Controleer en corrigeer de bandenspanning
daarom volgens de voorschriften voordat u demachine in gebruik
neemt.

Eerste onderhoudsbeurtEerste onderhoudsbeurt

Naast de normale onderhoudsintervallen moeten bepaalde
onderhoudswerkzaamheden na de eerste 100 draaiuren en na
de eerste 1000 draaiuren uitgevoerd worden.

Zie het hoofdstuk over Onderhoud, bladzijde 216 voor de
onderhoudswerkzaamheden die voor geldige garanties
uitgevoerd moeten worden, alsook voor overige informatie die op
het onderhoudsprogramma van toepassing is.

SnelheidsbegrenzingSnelheidsbegrenzing
Op verzoek van de klant of wegens marktvereisten, kunnen
verschillende niveaus voor de rijsnelheid van de machine
ingesteld worden.

Deze instellingen kunnen alleen worden uitgevoerd door een
onderhoudswerkplaats met toegang tot TechTool.

ZichtbaarheidZichtbaarheid

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstige ongelukken.
Het zicht van de machinist wordt mogelijk belemmerd door
machineonderdelen, aanbouwdelen of last. Bedienen of rijden bij
een belemmerd zicht kan ernstige ongelukken veroorzaken.
GebruikGebruik eeneen seingeverseingever alsals hethet zichtzicht vanvan dede machinistmachinist belemmerdbelemmerd
wordt.wordt.

Het kan onmogelijk zijn om alle gebieden rondom de machine te
zien. Optionele voorzieningen en uitrusting zoals
waarschuwingssystemen, spiegels, een achteruitrijalarm en
bewakingscamera's (CCTV) et cetera zijn te gebruiken om een
aanvaardbaar zicht te verkrijgen.

Om de risico's door beperkt zicht te minimaliseren, moet het
management regels en procedures voor het werkterrein
vastleggen. Bijvoorbeeld:
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Zorg ervoor dat machinisten, grondwerkers en andere
personen op het terrein degelijke veiligheidsinstructies hebben
ontvangen.

Regel de verkeersstroom voor machines en andere
voertuigen. Vermijd zo mogelijk achteruitrijden.

Baken het werkterrein van de machine af.

Wijs waar nodig een seingever om de machinist te assisteren.

Stel zo nodig apparatuur voor tweewegcommunicatie ter
beschikking.

Let erop dat arbeiders op het terrein met de machinist
communiceren voordat ze de machine naderen.

Gebruik waarschuwingsborden.

BedieningsinstructiesBedieningsinstructies
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ZichtbaarheidseisenZichtbaarheidseisen

Machines bestemd voor de EU voldoen aan de gestelde eisen op
het gebied van zichtbaarheid (het gezichtsveld) voor de CE-
markering, conform de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Machines bestemd voor de overigemarkten voldoen aan de norm
ISO 5006 "Grondverzetmachines – Bestuurders' gezichtsveld".
De test werd uitgevoerd bij een stilstaandemachinemet uitrusting
en aanbouwdelen van standaardtype.

Demethode die werd gebruikt om het zicht te beoordelen kan niet
alle aspecten van het zicht van de machinist ondervangen, maar
geeft informatie om te bepalen of er extra middelen voor indirect
zicht (zoals een waarschuwingssysteem) nodig zijn.

Bij gebruik van andere uitrusting of aanbouwdelen waardoor het
zicht verslechtert, moet de machinist geïnformeerd worden.
Zoals bepaald in de machinerichtlijn moet bij een permanente
modificatie van de machine een nieuwe risicoanalyse worden
verricht of een nieuwe test worden uitgevoerd conform ISO 5006.

Acties vóór en tijdens het rijdenActies vóór en tijdens het rijden

Controleer of spiegels en overige zichtverbeterende
voorzieningen in goede staat verkeren, schoon zijn en goed
zijn ingesteld.

Controleer of de achteruitrijcamera (indien gemonteerd)
schoon is en zoals bedoeld werkt.

Houd de situatie rondom de machine voortdurend in het oog
om eventuele obstakels te kunnen signaleren.

Voor de instelling van de spiegels en de achteruitrijcamera, zie
het volgende hoofdstuk.
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Spiegels en achteruitrijcamera, instellenSpiegels en achteruitrijcamera, instellen

ISO 5006 stelt dat de machinist een denkbeeldige grenslijn op
een bepaalde hoogte rondom de machine moet kunnen zien.
Stel de spiegels en de achteruitrijcamera (indien gemonteerd) zo
in dat de machinist deze denkbeeldige grenslijn kan zien, zie
onderstaande tabel en waarden.

Plaats de onbeladen machine in ongeknikte stand op een vlakke
ondergrond. Bij machines met FSmoet de volhydraulische vering
in de normale stand/bedieningsstand staan.

V1164731

A

B C

D

Dichtstbijzijnde grenslijn conform ISO 5006 (vetgedrukte lijn)

A25–A30A25–A30 A35–A40A35–A40

A 1,5 m (59.1 in) 1,5 m (59.1 in)

B 1,0 m (39.4 in) 1,0 m (39.4 in)

C 1,5 m (59.1 in) 2,5 m (98.4 in)

D 1,0 m (39.4 in) 1,0 m (39.4 in)

BedieningsinstructiesBedieningsinstructies
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FrontspiegelFrontspiegel
Controleer in de frontspiegel of u optimaal zicht hebt op het
gebied direct voor de motorkap. Stel anders de frontspiegel zo af
dat u wel optimaal zicht krijgt, zie afbeeldingen.

V1162851
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BuitenspiegelsBuitenspiegels
Controleer in de buitenspiegels of u optimaal zicht hebt op het
gebied naast de banden van de machine en de zijwanden van de
laadbak en dat met een zo groot mogelijke hoek. Stel anders de
buitenspiegels zo af dat u wel optimaal zicht krijgt, zie
afbeeldingen.

V1162850

Buitenspiegels bovenaan
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V1162848

Buitenspiegels onderaan
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AchteruitrijcameraAchteruitrijcamera
(standaard of extra afhankelijk van de markt)

Controleer op het display van de achteruitrijcamera of u een goed
zicht naar achteren hebt. De achteruitrijcamera moet in
dwarsrichting gecentreerd worden en gericht zijn op het gebied
direct onder en achter de laadbak. De laadbak of banden mogen
het zicht niet belemmeren. Pas de achteruitrijcamera zo nodig
aan om een goed zicht te verkrijgen, zie afbeeldingen. Voor de
instellingen, zie 98.

V1162849
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Veiligheidsrichtlijnen bij bedieningVeiligheidsrichtlijnen bij bediening

Plichten van de machinistPlichten van de machinist

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
De aanwezigheid van onbevoegden in het werkgebied rond de
machine kan tot ernstig beknellingsletsel leiden.
• Zorg dat onbevoegd personeel het werkgebied heeft verlaten.• Zorg dat onbevoegd personeel het werkgebied heeft verlaten.
• Zorg voor een goed zicht in alle richtingen.• Zorg voor een goed zicht in alle richtingen.
• Raak de bedieningshendels of schakelaars niet aan tijdens het• Raak de bedieningshendels of schakelaars niet aan tijdens het
starten.starten.
• Claxonneer alvorens met de bediening te beginnen.• Claxonneer alvorens met de bediening te beginnen.

De machinist dient de machine dusdanig te bedienen dat de
kans op ongelukken voor de machinist zelf,
medeweggebruikers en personen binnen het werkbereik van
de machine tot een minimum wordt beperkt.

De machinist dient vertrouwd te zijn met de bediening van en
het onderhoud aan de machine en dient bij voorkeur passende
training in de besturing van de machine te hebben gehad.

De machinist dient de voorschriften en aanbevelingen in het
instructieboek ter harte te nemen, maar daarbij ook rekening
te houden met de eventueel geldende wettelijke vereisten en
landelijke bepalingen of de toepasselijke specifieke vereisten
en gevaren die verbonden zijn aan de werkzaamheden op een
bepaald terrein.

Demachinist moet goed uitgerust zijn enmag demachine nooit
bedienen onder invloed van alcohol, medicijnen die ongeschikt
zijn voor gebruik tijdens de bediening van machines, of andere
verdovende middelen.

De machinist is verantwoordelijk voor de vervoerde last, zowel
tijdens ritten over openbare wegen als tijdens bediening op het
werkterrein.
- Er mag geen gevaar bestaan dat u de lading tijdens het
transport verliest.

- Weiger lading die een overduidelijk veiligheidsrisico met
zich meebrengt.

- Neem het nominale maximale laadvermogen van de
machine in acht. Let op het effect van de variërende afstand
t.o.v. het zwaartepunt en het effect van extra eenheden.

Rijd bij voorkeur niet met een geheven laadbak wanneer het
gevaar bestaat dat de machine kantelt, bijvoorbeeld op een
steile helling of een zachte ondergrond.

De machinist is verantwoordelijk voor het werkingsgebied van
de machine.
- Voorkom dat mensen de gevarenzone betreden. Blijf m.a.w.
minstens 7 meter (23 ft.) van de machine vandaan.

- Laat geen mensen toe in de cabine van een stilstaande
machine, als het gevaar bestaat dat deze cabine kanworden
getroffen door aanbouwdelen of vallende voorwerpen zoals
stenen of boomstammen. Dit geldt niet, als de cabine sterkt
genoeg is of tegen de impact van dergelijke voorwerpen
bestand is.

De machinist mag alleen een instructeur meenemen als er een
goedgekeurde bijrijdersstoel is.

De gevarenzone rond stilstaande en werkende
machines bedraagt minstens 7 meter (23 ft).
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OngelukkenOngelukken
Meld ongelukken en “bijna-ongelukken” onmiddellijk bij de
uitvoerder.
Laat de machine zo mogelijk staan zoals deze stond.
Doe alleen datgene wat noodzakelijk is om ernstiger schade,
en danmet name lichamelijk letsel, te beperken. Zorg dat u een
eventueel onderzoek naar de toedracht niet bemoeilijkt.
Wacht nadere instructies van de uitvoerder af.

Veiligheid van de machinistVeiligheid van de machinist
Draag altijd de veiligheidsgordel.

U mag de machine (motor) alleen starten wanneer u op de
bestuurdersstoel zit.

Controleer of de gordel niet versleten of beschadigd is; zie
bladzijde 105.

Demachinemoet volledig bedrijfsklaar zijn, d.w.z. defecten die
ongevallen kunnen veroorzaken, moeten worden gerepareerd
voordat de machine gebruikt wordt.

Draag passende kleding en een veiligheidshelm om veilig te
kunnen werken.

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het bedienen van de
machine. Neem alle landelijke regelgeving in acht ten aanzien
van het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de bediening!

Gebruik de aanwezige handgrepen en treden bij het in- en
uitstappen. Ga altijd uit van het driepuntsprincipe: d.w.z. twee
handen en één voet of één hand en twee voeten. Stap altijd in
of uit de machine met uw gezicht naar de machine toe - spring
niet!

Houd de deur gesloten wanneer de machine rijdt.

De trillingen die tijdens het werk optreden, kunnen schadelijk
zijn voor de machinist. Beperk de trillingen door:
- de stoel correct in te stellen.
- bij voorkeur over egale stukken ondergrond te rijden.
- de rijsnelheid aan te passen.

Onvoorzichtigheid tijdens het in- en uitstappen kan aanleiding
geven tot valongelukken en letsel. Ga altijd uit van het
driepuntsprincipe bij het in- en uitstappen: d.w.z. twee handen
en één voet of één hand en twee voeten. Maak gebruik van de
aanwezige instaptreden en handgrepen. Stap altijd in of uit de
machine met uw gezicht naar de machine toe. Spring niet!

De cabine is ook bestand tegen vallende voorwerpen van een
lager gewicht dan bepaald in de testnorm (FOPS).

Loop of sta uitsluitend op oppervlakken met een antisliplaag,
zie bladzijde 194.

Klim tijdens onweersbuien niet op, in of uit de machine.
- Blijf op geruime afstand van de machine, totdat het onweer
voorbij is.

- Zet als u in de cabine zit de motor af en blijf zitten totdat het
onweer voorbij is. Raak geen bedieningselementen of
metalen onderdelen aan.

De cabine heeft drie nooduitgangen: de deur en de zijruiten
links en rechts.

V1087925
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Rijden op openbare wegenRijden op openbare wegen
Als machinist bent u een verkeersdeelnemer. U wordt daarom
geacht de geldende plaatselijke bepalingen en landelijke
verkeersregels te kennen en deze op te volgen.

Vergeet niet dat de machine, in verhouding tot de overige
weggebruikers, vanwege de geringe snelheid en de breedte een
obstakel op de weg kan vormen. Let hierop en houd vooral
rekeningmet het achterliggende verkeer. Probeer hun het inhalen
te vergemakkelijken.

Gebruik de werkverlichting, het zwaailicht of de
waarschuwingsknipperlichten niet tijdens ritten over de openbare
weg, tenzij plaatselijke bepalingen anders voorschrijven.

Er moeten waarschuwingsborden, wegversperringen en andere
veiligheidsvoorzieningen gebruikt worden die vereist kunnen zijn
in verband met de snelheid van het verkeer, de verkeersdrukte
en overige plaatselijke omstandigheden.

Het gebruik van een zwaailicht is toegestaan:

- wanneer de machine een obstakel of een gevaar voor het
overige verkeer vormt

- bij werkzaamheden op of naast de weg.

Veiligheidsvoorschriften bij brandVeiligheidsvoorschriften bij brand
Als uw eigen veiligheid niet onmiddellijk in gevaar komt, treft dan
de volgende maatregelen.

In geval van brand op het werkterreinIn geval van brand op het werkterrein

1 Verwijder zo mogelijk de machine uit de gevarenzone.

2 Activeer de parkeerrem.

3 Draai het contact naar stand 0.

4 Verlaat de cabine.

5 Neem zo mogelijk actief deel aan het blussen van het vuur en
waarschuw zo nodig de brandweer.

In geval van brand in de machineIn geval van brand in de machine

Als de machine wordt bediend:

1 Parkeer zo mogelijk op een brandwerende plek.

2 Activeer de parkeerrem.

3 Zet de motor af door de noodstopknop in te drukken.

4 Draai het contact naar stand 0.

5 Verlaat de cabine.

6 Bij een machine met een noodschakelaar moet u de tuimelaar
(schakelaar) in de uitgeschakelde stand (OFF) zetten.

7 Probeer het vuur te blussen.

8 Waarschuw zo nodig de brandweer.

BijBij brand inbrand in eeneenmachinemachinemetmet brandblussysteembrandblussysteem (FSS)(FSS)
(extra)(extra)

extraextra

Bij gebruik van de machine (sprinklersysteem geactiveerd door
machinist):

122122
BedieningsinstructiesBedieningsinstructies

Veiligheidsrichtlijnen bij bedieningVeiligheidsrichtlijnen bij bediening



1 Parkeer zo mogelijk op een brandwerende plek.
U kunt ook eerst de kunststof afdekking van het
bedieningspaneel voor het brandblussysteem openen en het
systeem activeren. Rijd de machine vervolgens naar een
brandwerende plek.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de motor draait bij activering van het sprinklersysteem,
bestaat het gevaar dat er blusmiddel uit de motorruimte wordt
geblazen. Het blusmiddel kan dan minder effectief zijn.

2 Druk op de binnenste activeringsknop.

OPMERKING!OPMERKING!
Het sprinklersysteem wordt bij branddetectie geactiveerd.

3 Verlaat de cabine.

OPMERKING!OPMERKING!
Het sprinklersysteem is ook in te schakelen met de knop voor
handmatige activering (buitenkant cabine), zie bladzijde 206.

4 Houd de handbrandblusser paraat, omdat de brand mogelijk
dieper in de machine nog gaande is en opnieuw kan oplaaien.

5 Waarschuw zo nodig de brandweer.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de machine niet wordt bediend of als de parkeerrem wordt
aangezet, wordt het sprinklersysteem automatisch geactiveerd.

Wat te doen na brandWat te doen na brand

BijBij werkzaamhedenwerkzaamheden aanaan eeneen machinemachine die indie in brandbrand heeftheeft gestaangestaan
of op andere wijze blootgesteld werd aan extreme hitte, dient uof op andere wijze blootgesteld werd aan extreme hitte, dient u
de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

Gebruik dikke, rubberen handschoenen en draag een
veiligheidsbril.

Raak verbrande onderdelen nooit met blote handen aan om
contact met gesmolten polymeer te vermijden. Was deze eerst
grondig met een ruime hoeveelheid kalkwater (een oplossing
bestaande uit calciumhydroxide, d.w.z. gebluste kalk in water).

Zie bladzijde 211 voor het werken met verhit fluorrubber.
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Bovenleidingen, minimale afstandBovenleidingen, minimale afstand

GEVAARGEVAAR
Gevaar voor elektrische schokken
Vonkoverslag en elektrocutie zijn niet uitgesloten, wanneer u in
de buurt van bovengrondse elektriciteitsdraden werkt of ermee in
contact komt.
Altijd de minimale afstand ten opzichte van bovengrondseAltijd de minimale afstand ten opzichte van bovengrondse
elektriciteitsdraden aanhouden.elektriciteitsdraden aanhouden.

Hoge spanning is dodelijk en mogelijk krachtig genoeg om
machine en aanbouwdelen onherstelbaar te beschadigen. Neem
altijd contact op met de lokale autoriteiten alvorens te beginnen
met werkzaamheden in de buurt van luchtlijnen.

Bij bediening van de machine in de buurt van luchtlijnen zijn
speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Ga er altijd van uit dat er stroom op luchtlijnen staat, ook als ze
eigenlijk stroomloos zouden moeten zijn.
Contact met elektriciteitsleidingen kan tijdelijke stroomuitval
veroorzaken. De stroom kan echter zonder voorafgaande
waarschuwing automatisch terugkomen.
Er bestaat gevaar voor elektrocutie, als iemand in contact staat
met zowel de machine als de grond.
Houd altijd rekening met het zeer grote risico, als de machine
in aanraking komt met hoogspanning.
Let erop dat de spanning op de luchtlijn bepalend is voor de
veilige minimumafstand.
Vonkoverslag kan de machine beschadigen en de machinist
letsel toebrengen, ook op grote afstand van de luchtlijn.
Houd altijd de minimumafstand aan tot luchtlijnen.

Minimumafstand tot luchtlijnenMinimumafstand tot luchtlijnen

Spanning op luchtlijnen.
Volt (V)

Minimumafstand

m ft

tot 50.000 3 10

50.000 tot 69.000 4 13

69.000 tot 138.000 5 16,4

138.000 tot 250.000 6 20

250.000 tot 500.000 8 26

500.000 tot 550.000 11 35

550.000 tot 750.000 13 43

meer dan 750.000 14 46

Informeer naar de locatie van alle luchtlijnen op de werkplek en
de spanning die erop staat alvorens de machine te bedienen.
Neem contact op met de lokale autoriteiten als niet helemaal
zeker is of er spanning op de leidingen staat en/of hoe hoog deze
spanning is.

Let bij de bediening op het volgende om de veiligheid teLet bij de bediening op het volgende om de veiligheid te
garanderen:garanderen:
Ga na wat u moet doen in geval van vonkoverslag naar een
persoon of een machine.
Werk in de nabijheid van luchtlijnen langzamermet demachine
dan bij normaal gebruik.
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Let erop dat de afstand tot luchtlijnen met lange
overspanningen door de zogeheten (uit-)zwaai van de kabels
kan afnemen.
Rijd voorzichtig over een ongelijkmatige ondergrond, omdat de
machine daarbij uit balans kan raken.
Houd alle personen uit de buurt van de machine als die dicht
bij luchtlijnen is.
Zorg dat omstanders de machine en de lading niet kunnen
aanraken, voordat vaststaat dat dit veilig is.
Zorg dat omstanders niet in de buurt van de machine kunnen
komen of deze kunnen aanraken, wanneer de machine in
contact staat met een luchtlijn.
Raak iemand die in contact staat met een luchtlijn waar stroom
op staat nooit aan.

Als uw machine in aanraking komt met luchtlijnen:Als uw machine in aanraking komt met luchtlijnen:
Blijf op de bestuurdersstoel zitten zo lang de machine contact
maakt met de luchtlijn.
Waarschuw personeel buiten de machine om geen
machinedelen aan te raken en uit de buurt te blijven.
Blijf in de bestuurdersstoel zitten en verlaag de verhoogde
onderdelen die in contact zijn gekomen met de luchtlijnen, of
rijd de machine zo mogelijk achteruit van de luchtlijnen
vandaan.
Als het contact niet verbroken kan worden, moet u in de
bestuurdersstoel blijven zitten totdat u zeker weet dat de
stroom is uitgeschakeld.
Als u om hulp in te roepen of vanwege brand de machine
noodgedwongen moet verlaten, moet u zover mogelijk uit de
machine proberen te springen zonder daarbij draden of
machinedelen aan te raken. Houd uw voeten bij elkaar en
spring rechtop uit de machine.

Het negeren van deze instructie kan resulteren in elektrocutie ofHet negeren van deze instructie kan resulteren in elektrocutie of
de dood!de dood!

Werkzaamheden in de buurt vanWerkzaamheden in de buurt van
bovenleidingenbovenleidingen
Bijzondere aandacht is vereist bij werkzaamheden op
spooremplacementen. Bij spoorwerkzaamheden bestaat gevaar
voor dodelijke ongelukken.
Er mag pas met de werkzaamheden in de buurt van het spoor
worden begonnen als de toezichthouders hiermee hebben
ingestemd en als alle vereiste veiligheidsmaatregelen zijn
getroffen.

Houd de spoorweg continu in de gaten en let op aanwijzingen van
het spoorwegpersoneel, zodat u bij gevaar de machine en
personen onmiddellijk uit de gevarenzone kunt verwijderen.
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Bovenleidingen (luchtlijnen)Bovenleidingen (luchtlijnen)

GEVAARGEVAAR
Gevaar voor elektrische schokken
Vonkoverslag en elektrocutie zijn niet uitgesloten, wanneer u in
de buurt van bovengrondse elektriciteitsdraden werkt of ermee in
contact komt.
Altijd de minimale afstand ten opzichte van bovengrondseAltijd de minimale afstand ten opzichte van bovengrondse
elektriciteitsdraden aanhouden.elektriciteitsdraden aanhouden.

Laden en lossen is alleen toegestaan tussen de borden. Deze
borden kunnen direct op de contactleiding of op speciale palen
zijn aangebracht.
Neem contact op met bevoegd spoorwegpersoneel voor
toestemming om te laden of te lossen.
Neem na een pauze altijd opnieuw contact op met het
spoorwegpersoneel.
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Maatregelen voor bedieningMaatregelen voor bediening
De dagelijkse machine-inspectie moet worden uitgevoerd
voordat de machine in werking wordt gezet; zie 226.

AsbestfilterAsbestfilter

(extra)(extra)

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Werkzaamheden in gebieden met gevaarlijke stofconcentraties
kan aanleiding geven tot ernstige problemen met de gezondheid.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij werkzaamhedenDraag persoonlijke beschermingsmiddelen bij werkzaamheden
in stoffige gebieden.in stoffige gebieden.

OPMERKING!OPMERKING!
Neem speciale maatregelen om stofverspreiding tegen te gaan.
Neem voor meer informatie contact op met een erkende Volvo-
dealer.

Het asbestfilter is een hoofdfilter, speciaal bedoeld voor
omstandigheden waarin asbeststof kan voorkomen. Het filter is
uiteraard ook goed tegen alle andere soorten stof wanneer de
gebruiker goed gefilterde lucht in de cabine wenst. Het filter
voldoet aan de eisen conform EN 1822:1 filterklasse H13.
Respecteer de landelijke regelgeving voor het werken in de
desbetreffende omstandigheden.

Advies voor omstandigheden waarin stof/asbeststofAdvies voor omstandigheden waarin stof/asbeststof
aanwezig isaanwezig is

Kies voor het in- en uitstappen een plek die buiten het met
asbesthoudende stof besmette gebied ligt om te voorkomen
dat er op die manier asbeststof in de cabine kan dringen.

Houd kleding en schoenen zo goed mogelijk stofvrij.

Reinig en stofzuig de cabine vaak en draag daarbij een
beschermende uitrusting, zoals een stofmasker dat geschikt is
voor met asbest verontreinigde gebieden.

Houd de cabinedeur dicht. Het is uitermate belangrijk dat u de
afdichting van de cabine in stand houdt.

Ventileer de cabine via het ventilatiesysteem van de cabine,
dat tevens voor overdruk in de cabine zorgt.
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Starten van de motorStarten van de motor
OPMERKING!OPMERKING!
Wanneer u het contactslot uit stand 0 draait, wordt de
hoofdstroomschakelaar (massaschakelaar) ingeschakeld.

LET OPLET OP
LaatLaat dede motor,motor, nadatnadat deze isdeze is aangeslagen,aangeslagen, tenten minsteminste eeneen halvehalve
minuut lang op het lage stationaire toerental draaien. Zo zorgt uminuut lang op het lage stationaire toerental draaien. Zo zorgt u
dat de turbocompressor gesmeerd wordt.dat de turbocompressor gesmeerd wordt.

Zie bladzijde 72 als de machine is uitgerust met anti-
diefstalbeveiliging.

1 Zet de schakelhendel in de neutraalstand.

2 Draai de sleutel in het contact naar stand 1 (rijstand) zodat de
systeemtest wordt uitgevoerd.

3 Controleer daarbij ook of alle symbolen in de symbolenrij
oplichten en of de meters waarden aangeven.

4 Bij temperaturen onder 0°C (32°F):Bij temperaturen onder 0°C (32°F):
Als het symbool voor de voorgloeifunctie knippert (zie
hoofdstuk InformatiedisplayInformatiedisplay onder het kopje SymbolenveldSymbolenveld op
bladzijde 43), dient u het contact in stand 1 (rijstand) te laten
staan, totdat het symbool dooft.

LET OPLET OP
GeenGeen startgassenstartgassen (ether(ether e.d.)e.d.) gebruiken.gebruiken. ErnstigeErnstige schadeschade aanaan
de motor is anders niet uitgesloten.de motor is anders niet uitgesloten.

OPMERKING!OPMERKING!
Voer nooit het toerental van een koude motor op. Dit kan tot
ernstige schade aan de machine leiden.

5 Draai de sleutel naar stand 2 (startstand). Als de motor niet
start, draai de sleutel dan terug naar stand 0 voordat u
opnieuw probeert te starten.

6 Controleer of alle controlelampjes en waarschuwingslampjes
uitgaan.

7 Bedien het rempedaal en los de parkeerrem.

8 Kies een schakelstand.

OPMERKING!OPMERKING!
Claxonneer alvorens vooruit te rijden met de machine.

9 Laat het rempedaal los en verhoogt het motortoerental met het
gaspedaal.

Snelheidsbeperking bij geopende deurSnelheidsbeperking bij geopende deur

Als de deur openstaat, is de rijsnelheid beperkt tot 8 km/h (5mph).
Als de deur geopend is en de machine sneller rijdt dan 8 km/h (5
mph), wordt de snelheid beperkt tot de actuele snelheid.
Vervolgens zal de snelheidsbeperking met de snelheid van de
machine zakken tot 8 km/h (5 mph).

Zie voor informatie over de symbolen op het alarmscherm
bladzijde 60.

0

0

R 1

2

V1092158

0 Blokkeerstand

R Radiostand

1 Rijstand

2 Startstand
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Versnellingen kiezenVersnellingen kiezen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor een dodelijk ongeluk.
De machine komt mogelijk in beweging.
Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl de motor loopt,Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl de motor loopt,
tenzij de schakelhendel in de neutrale stand (N) staat en detenzij de schakelhendel in de neutrale stand (N) staat en de
parkeerrem is aangezet.parkeerrem is aangezet.

De transmissie heeft zes versnellingen vooruit met een
automatische overbruggingskoppeling (lock-up), een neutraal en
twee versnellingen achteruit.

Het schakelen verloopt weliswaar volautomatisch, maar u kunt de
automatische functies begrenzen met de schakelhendel.

De elektronica van de transmissie registreert de rijsnelheid,
acceleratie en motorbelasting. Op basis van deze parameters
regelt de elektronica de schakelingen automatisch af voor
optimaal comfort, een zo laag mogelijk brandstofverbruik en
maximale prestaties.

Schakelstand DSchakelstand D

- Normale versnellingsstand om vooruit te rijden.

Schakelstand 1, 2 en 3Schakelstand 1, 2 en 3

- Beperkt opschakelen vanuit de 1ste, 2de en 3de versnelling.
Opschakelen is echter toegestaan om een te hoog toerental te
voorkomen.

Schakelstand NSchakelstand N

Neutraal

Schakelstand RSchakelstand R

Achteruitversnelling. (Bij inschakeling van de achteruitversnelling
wordt automatisch de zeswielaandrijving geactiveerd.)

R
N
D
3
2
1

AUX

V1115440

1 Schakelhendel
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BlokkeringBlokkering
Wordt gebruikt om te voorkomen dat de machine in bepaalde
situaties met korte tussenpozen opschakelt en weer
terugschakelt.

De schakelblokkering is te activeren en deactiveren met de
tuimelschakelaar op het bedieningspaneel.
Wanneer er gevaar voor overtoeren bestaat, wordt de
schakelblokkering automatisch opgeheven zodat er
opgeschakeld kan worden.

Veiligheidsfuncties tijdens het schakelenVeiligheidsfuncties tijdens het schakelen
De machine is uitgerust met veiligheidsfuncties die de motor en
de transmissie via de elektronische regeleenheid van de
transmissie beschermen bij onjuiste bediening.

De veiligheidsfuncties zijn als volgt:De veiligheidsfuncties zijn als volgt:

- het is alleen mogelijk de motor te starten, wanneer de
schakelhendel in de neutraal (stand N) staat;

- Hoewel u de schakelhendel vanuit stand N in de overige
schakelstanden kunt zetten, wordt er geen versnelling
ingeschakeld bij een motortoerental hoger dan 1100 omw/min
(18,3 omw/s) terwijl de machine stilstaat. Bij een toerental
hoger dan 1100 omw/min (18,3 omw/s) wordt het toerental
automatisch verlaagd tot 1100 omw/min (18,3 omw/s), voordat
er wordt geschakeld.

- wanneer u de parkeerrem hebt aangezet, is het niet mogelijk
een versnelling in te schakelen;

- Wanneer de vertraagde uitschakeling actief is (aftellen is
gestart), is het niet mogelijk een versnelling in te schakelen
(optie).

Als u de schakelhendel tijdens het rijden in stand N zet, gebeurtAls u de schakelhendel tijdens het rijden in stand N zet, gebeurt
het volgende:het volgende:

- Als de snelheid hoger is dan 7 km/h (4,3 mph), wordt de
ingeschakelde versnelling aangehouden.

- Als de snelheid lager is dan 7 km/h (4,3 mph), schakelt de
transmissie naar de neutraal.

Als u de schakelhendel voorbij stand N haalt (om van rijrichtingAls u de schakelhendel voorbij stand N haalt (om van rijrichting
te veranderen), gebeurt het volgende:te veranderen), gebeurt het volgende:

- Als de snelheid hoger is dan 7 km/h (4,3 mph), wordt de
ingeschakelde versnelling aangehouden.

- Bij een snelheid tussen 2 km/h (1,2 mph) en 7 km/h (4,3 mph)
schakelt de transmissie naar de neutraal.

- Als de snelheid lager is dan 2 km/h (1,2 mph) en het
motortoerental lager is dan 1100 omw/min (18,3 omw/s), kunt
u een nieuwe versnelling selecteren.

Overtoerenbeveiliging motorOvertoerenbeveiliging motor
Wanneer het gevaar bestaat dat de motor overtoeren moet
maken, wordt er opgeschakeld naar de eerstvolgende hogere
versnelling ongeacht de stand van de schakelhendel en de
schakelaar voor de schakelblokkering.

R
N
D
3
2
1

AUX

V1115441

1 Schakelblokkering
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DifferentieelslotenDifferentieelsloten

ATC (Automatic Traction Control)ATC (Automatic Traction Control)
De machine is voorzien van ATC (Automatic Traction Control),
wat betekent dat het overlangse differentieelslot en de
zeswielaandrijving automatisch en onafhankelijk van elkaar
worden bediend. Een geactiveerde ATC is de standaardmodus
die u zoveel mogelijk moet zien te gebruiken.

U kunt de differentieelsloten en de 6x6-aandrijving
(zeswielaandrijving) in- en uitschakelen met:

schakelaar

voetbediening

LET OPLET OP
StemStem dede vormvorm vanvan aandrijvingaandrijving enen hethet aantalaantal differentieelsloten afdifferentieelsloten af
op de heersende werkomstandigheden. Verkeerd gebruik kanop de heersende werkomstandigheden. Verkeerd gebruik kan
aanleiding geven tot abnormale slijtage van de banden, eenaanleiding geven tot abnormale slijtage van de banden, een
toenametoename vanvan hethet brandstofverbruikbrandstofverbruik enen eeneen verslechteringverslechtering van devan de
bestuurbaarheid.bestuurbaarheid.

OPMERKING!OPMERKING!
Schakel de differentieelsloten en de 6x6 (zeswielaandrijving)
nooit in met de voetbediening, wanneer er een wiel doorslipt.

Schakelaar voor ACT en permanent ingeschakeldSchakelaar voor ACT en permanent ingeschakeld
overlangs differentieelslot/zeswielaandrijvingoverlangs differentieelslot/zeswielaandrijving

De schakelaar voor activering en deactivering van ATC
(automatische modus) en in- en uitschakeling van het/de
permanent geactiveerde overlangse differentieelslot/
zeswielaandrijving, heeft drie standen.

Permanent geactiveerd(e) overlangs differentieelslot enPermanent geactiveerd(e) overlangs differentieelslot en
zeswielaandrijving, in- en uitschakelen (stand 1)zeswielaandrijving, in- en uitschakelen (stand 1)
U gebruikt het permanent geactiveerde overlangse
differentieelslot en de zeswielaandrijving bij het werken op een
zachte en gladde ondergrond, wanneer ATC het differentieelslot
en de zeswielaandrijving met korte intervallen in- en uitschakelt.

De bovenkant van de schakelaar is een ‘wipschakelaar’. Druk op
de schakelaar om het permanent geactiveerde overlangse
differentieelslot en de zeswielaandrijving in te schakelen. Druk de
schakelaar nogmaals in om het permanent geactiveerde
overlangse differentieelslot en de zeswielaandrijving uit te
schakelen.
In- en uitschakeling zijn mogelijk terwijl de machine in bedrijf is,
ongeacht de rijsnelheid.

V1129918

1

2

3

SchakelaarSchakelaar

1 Bovenkant schakelaar (wipschakelaar): in-
en uitschakeling van het permanent
geactiveerde overlangse differentieelslot en
van de zeswielaandrijving

2 Schakelaar in de middelste stand: ATC
uitgeschakeld

OPMERKING!OPMERKING!
De schakelaar kan ook in de middelste stand
staan, als het overlangse differentieelslot en de
zeswielaandrijving zijn ingeschakeld met de
bovenkant van de wipschakelaar. Als dit het
geval is, zullen het controlelampje voor de ATC
en de symbolen voor het overlangse
differentieelslot en de zeswielaandrijving op het
instrumentenpaneel branden.

3 Onderkant schakelaar ingedrukt: ATC
ingeschakeld
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Bij activering van de permanente modus, branden het
controlelampje voor de ATC en de symbolen voor het overlangse
differentieelslot en de zeswielaandrijving op het
instrumentenpaneel.

ATC gedeactiveerd (positie 2)ATC gedeactiveerd (positie 2)
U kunt de ACT uitschakelen om beter te kunnen draaien op een
gladde ondergrond en op wegen met veel bochten.

Deactivering van ATCbetekent dat alle differentieelslotenworden
uitgeschakeld en dat de machine op vier wielen worden
aangedreven: de vooras en de voorste tandemas.

Controlelampje voor ATC brandt op instrumentenpaneel bij
deactivering van de ATC.

Als u de machine start met de schakelaar de middelste stand, zijn
het overlangse differentieelslot en de zeswielaandrijving altijd
gedeactiveerd.

Deze stand is het uitgangspunt voor in- en uitschakeling van het/
de permanent geactiveerde overlangse differentieelslot/
zeswielaandrijving. Dit betekent dat ATCmet de schakelaar in de
middelste stand is uitgeschakeld. De permanent geactiveerde
modus is te activeren met de schakelaar in de bovenste
(terugverende) stand van de schakelaar.

OPMERKING!OPMERKING!
Als u het permanent geactiveerde overlangse differentieelslot en
de zeswielaandrijving met de wipschakelaar (bovenkant) hebt
geactiveerd, brandt het controlelampje voor ATC samen metsamen met de
symbolen voor het overlangse differentieelslot en de
zeswielaandrijving op het instrumentenpaneel.

ATC geactiveerd (positie 3)ATC geactiveerd (positie 3)
Wordt gebruikt voor alle soorten werkomstandigheden. Dit is de
basismodus die u zoveel mogelijk moet gebruiken.

De machine controleert de wielsnelheid en de stuurhoek. Het
overlangse differentieelslot en de zeswielaandrijving worden
automatisch en onafhankelijk van elkaar aangestuurd.

V1091805

Controlelampje voor ATC brand bij deactivering
van de ATC

V1129917

1 2

1 Overlangs differentieelslot
2 Zeswielaandrijving

V1091805

Controlelampje voor ATC brand bij deactivering
van de ATC
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Voetbediening voor in- en uitschakeling van alleVoetbediening voor in- en uitschakeling van alle
differentieelsloten en de 6x6 (zeswielaandrijving)differentieelsloten en de 6x6 (zeswielaandrijving)
Worden gebruikt in omstandigheden waarin een maximale tractie
nodig is.

OPMERKING!OPMERKING!
De machine is moeilijker te besturen wanneer alle
differentieelsloten gebruikt worden.

Op het instrumentenpaneel zijn symbolen geactiveerd voor alle
differentieelsloten en de zeswielaandrijving.

SneeuwkettingenSneeuwkettingen

OPMERKING!OPMERKING!
Wanneer u gebruik maakt van hulpmiddelen bij gladheid
(sneeuwkettingen), mag u de differentieelsloten en de
zeswielaandrijving niet inschakelen.

OPMERKING!OPMERKING!
Volvo raadt het gebruik van sneeuwkettingen af. Als u
desondanks sneeuwkettingen omlegt, moet dat gebeuren in
overleg met de fabrikant van de sneeuwkettingen. Het is
belangrijk dat u de sneeuwkettingen correct omlegt, omdat de
ruimte beperkt is en de machine beschadigd kan raken als dat
onjuist gebeurt. Er kunnen alleen sneeuwkettingen worden
omgelegd bij een machine met de bandenmaat 23,5 R25.

V1087780

Voetbediening, alle differentieelsloten en
zeswielaandrijving

V1093987

11

1 Alle differentieelsloten en zeswielaandrijving
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BesturingBesturing
Het besturingssysteem is een zelfstellend, hydromechanisch
systeem.

OPMERKING!OPMERKING!
Als dewaarschuwing voor lage stuurdruk op het informatiedisplay
verschijnt, breng de machine dan onmiddellijk tot stilstand en
neem contact op met een door Volvo erkende werkplaats.

HulpbesturingHulpbesturing
De machine is uitgerust met hulpbesturing via een rijafhankelijke
pomp op de verdeelbak. Deze zorgt ervoor dat zelfs bij
bijvoorbeeld motoruitval nog kan worden gereden op snelheden
tot ca. 3 km/h (1,9 mph).

Voor een functiecontrole van de hulpbesturing, zie bladzijde
249.

V1092474

Waarschuwing voor lage stuurdruk
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RemmenRemmen
OPMERKING!OPMERKING!
De werking van de bedrijfsrem en de retarder wordt mogelijk
begrensd, als de temperatuur van de remkoelolie te hoog oploopt.
Als er in de machine een waarschuwing verschijnt voor een te
hoge remkoelolietemperatuur, moet u de snelheid minderen of de
machine tot stilstand brengen totdat de olietemperatuur weer
normaal is. Volg de instructies in de retardergrafiek.

Het remsysteem van de machine bestaat uit:

Bedrijfsrem

Motorrem

Laad- en kieprem

Parkeerrem

Retarderpedaal (optionele uitrusting)

BedrijfsremBedrijfsrem
Wanneer u omlaagrijdt, gebruik dan eerst de motorrem om
slijtage van de wielremmen tot een minimum te beperken.

De bedrijfsrem is opgedeeld in twee gescheiden kringen. Als er
een probleem optreedt in een van de kringen, kunt u de machine
nog steeds remmen met de intacte kring.
Er verschijnt een waarschuwing op het informatiedisplay als de
druk in een circuit niet juist is.

Rem voorzichtig. Dit is vooral van belang bij bevroren en gladde
terreinen.

OPMERKING!OPMERKING!
Als er zich problemen voordoen met defecte remmen, breng de
machine dan onmiddellijk tot stilstand en neem contact op met
een door Volvo CE erkende werkplaats.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de druk in beide remkringen wegvalt, worden de motorrem en
de parkeerrem automatisch aangezet om demachine tot stilstand
te brengen.

MotorvertragingMotorvertraging
Demotorrem is te activeren en deactiveren met de schakelaar op
het bedieningspaneel.

Ongeacht de stand van de schakelaar is de motorrem actief bij
bediening van het rem- of retarderpedaal (optionele uitrusting).

Op voorwaarde dat de motorrem is geactiveerd met de
schakelaar, wordt bij het loslaten van het gaspedaal de motorrem
ingeschakeld en weer uitgeschakeld bij het bedienen van het
gaspedaal.

De motorrem versterkt de remkracht van de motor door, onder
meer, de stroom uitlaatgassen te beperken en zorgt over het

3

1 2

V1115442
45

1 Motorrem
2 Laad- en kieprem
3 Parkeerrem
4 Bedrijfsrem
5 Retarderpedaal (optionele uitrusting)

V1092470

Schakelaar voor de motorrem
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gehele motortoerentalbereik voor een goede remwerking. De
remwerking is echter iets beter bij hoge motortoeren.

De motorrem wordt gebruikt om gelijkmatig en comfortabel te
rijden. Daarmee neemt de slijtage van het gewone remsysteem
van de machine af.

RetarderRetarder
(Extra opties)(Extra opties)

Het retarderpedaal activeert de wielrem in combinatie met de
motorrem ongeacht de stand van de schakelaar voor de
motorrem. De retarderwerking neemt toe, wanneer u het
retarderpedaal bedient.
De retarder levert een goede remwerking over het volledige
toerentalbereik van de motor.

Met het retarpedaal kan de remwerking eenvoudiger worden
geregeld om een gelijkmatiger rijsnelheid te verkrijgen bij
bediening op lange, aflopende hellingen.

Bij bediening van het retarderpedaal wordt automatisch het
gaspedaal losgekoppeld.

Remmen met retarderpedaalRemmen met retarderpedaal

1 Haal uw voet van het gaspedaal.

2 Bedien het retarderpedaal en stem met het pedaal de
remwerking af op de bedrijfsomstandigheden.

3 De retarder wordt uitgeschakeld, wanneer u het
retarderpedaal loslaat of als de machine langzamer rijdt dan
2 km/h (1,2 mph).

Laad- en kiepremLaad- en kieprem
De laad- en kieprem activeert de bedrijfsrem en schakelt naar de
neutrale stand om slijtage van de parkeerrem en aandrijflijn te
voorkomen tijdens het laden en kiepen.

De laad- en kieprem is alleen te activeren, wanneer de machine
stilstaat of langzamer rijdt dan 3 km/h (1,86 mph). Deactivering is
mogelijk door de schakelhendel uit de neutrale stand te halen.

ParkeerremParkeerrem
OPMERKING!OPMERKING!
De parkeerrem slijt abnormaal, wanneer u deze tijdens het rijden
aanzet. Controleer de parkeerrem, als deze als noodrem is
gebruikt. Neem contact op met een erkende Volvo-dealer.

Wanneer de parkeerrem is aangezet, kan er geen versnelling
worden ingeschakeld.

De parkeerrem is zelfregulerend.

NoodremNoodrem

In noodgevallen mag u de parkeerrem als noodrem gebruiken
(bij gebruik van de parkeerrem als noodrem worden op

V1092566

Knop om de lading- en kieprem in te schakelen

V1115448

Schakelaar parkeerrem
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snelheden hoger dan 2 km/h (1,2 mph) automatisch de
wielremmen aangezet).

OPMERKING!OPMERKING!
De parkeerrem slijt abnormaal, wanneer u deze tijdens het rijden
aanzet. Controleer de parkeerrem, als deze als noodrem is
gebruikt. Neem contact op met een erkende Volvo-dealer.

De parkeerrem wordt automatisch aangezet, als de remdruk in
zowel voor- als achterkring wegvalt.

Zie voor meer informatie onder het kopje 8.6 Parkeerrem8.6 Parkeerrem in het
hoofdstuk BedieningBediening op bladzijde 77.
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NabehandelingssysteemNabehandelingssysteem
uitlaatgassenuitlaatgassen

EmissienormnalevingEmissienormnaleving
Applies to models:Applies to models: A25G, A30G

Het nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen wordt bewaakt
door diagnosefuncties in de regeleenheden om de emissies laag
te houden. Als het systeem niet voldoet aan de vereisten op het
gebied van de emissie, stelt de wet dat er niet op de normale
manier met de machine mag worden gewerkt. Dit vindt plaats
door een verlaging van het motorkoppel (vermogensdaling).

Er geldt een verlaagd motorvermogen, als:Er geldt een verlaagd motorvermogen, als:

- het peil in de AdBlue®/DEF-tank te gering is;

- de gebruikte AdBlue®/DEF van ondermaatse kwaliteit is;

- het nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen een probleem/
storing vertoont.

Afhankelijk van de aard van het probleem en van de vraag of het
probleem zich opnieuw voordoet of niet, worden er twee
verschillende niveaus voor de koppelverlaging
(vermogensdaling) gehanteerd.

Motorvermogen herstellenMotorvermogen herstellen

Als u na een vermogensdaling niveau 1 de motor herstart (door
het contact uit en weer in te schakelen), is het maximale
motorvermogen tweemaal te herstellen (motorvermogen
herstellen). Dit is mogelijk in noodgevallen en wanneer de
machine moet worden verzet. Dit houdt geen langere
activeringsduur in voor een vermogensdaling niveau 2.
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Nabehandelingssysteem uitlaatgassen,Nabehandelingssysteem uitlaatgassen,
alarmmeldingen die bijzondere aandachtalarmmeldingen die bijzondere aandacht
vergenvergen
Applies to models:Applies to models: A25G, A30G

OPMERKING!OPMERKING!
Bij machines voor de Europese markt verschijnt de tekst
‘AdBlue®’ op het display en bij machines voor de VS verschijnt
‘DEF’.

Bewaking AdBlue®/DEF-peilBewaking AdBlue®/DEF-peil

Displaysymbool Alarmniveau Handeling

- - symbool brandt continu 1 Zet de motor af.
2 Vul de AdBlue®/DEF-tank

met AdBlue®/DEF.

AdBlue bijvullen

V1126376

AdBlue op.
Vermogensdaling actief

- Zoemer klinkt 4 keer
- gele centrale
waarschuwing brandt

- symbool knippert
- koppelverlaging

1 Zet de motor af.
2 Vul de AdBlue®/DEF-tank

met AdBlue®/DEF.

Z.s.m. parkeren

V1126376

AdBlue op.
Max. vermogensdaling spoed

- zoemer klinkt continu
- het rode centrale
waarschuwingslampje
brandt

- symbool knippert
- koppelverlaging

1 Zet de motor af.
2 Vul de AdBlue®/DEF-tank

met AdBlue®/DEF.

AdBlue bijvullen

V1126376

AdBlue op.
Max. vermogensdaling

- zoemer klinkt continu
- het rode centrale
waarschuwingslampje
brandt

- symbool knippert
- gedwongen stationair
toerental of koppel- en
snelheidsverlaging
(afhankelijk van de markt)

1 Zet de motor af.
2 Vul de AdBlue®/DEF-tank

met AdBlue®/DEF.
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Bewaking AdBlue®/DEF-kwaliteitBewaking AdBlue®/DEF-kwaliteit

Displaysymbool Alarmniveau Handeling

AdBlue verversen

V1126376

AdBlue-kwaliteit onjuist
Vermogensdaling spoed

- zoemer klinkt
- gele centrale
waarschuwing brandt

- symbool brandt continu

1 Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.

AdBlue verversen

V1126376

AdBlue-kwaliteit onjuist
Vermogensdaling actief

- zoemer klinkt
- gele centrale
waarschuwing brandt

- symbool knippert
- koppelverlaging

1 Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.

Z.s.m. parkeren

V1126376

AdBlue-kwaliteit onjuist
Max. vermogensdaling spoed

- zoemer klinkt
- rode centrale
waarschuwing
ingeschakeld

- symbool knippert
- koppelverlaging

1 Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.

AdBlue verversen

V1126376

AdBlue-kwaliteit onjuist
Max. vermogensdaling

- zoemer klinkt
- rode centrale
waarschuwing
ingeschakeld

- symbool knippert
- gedwongen stationair
toerental of koppel- en
snelheidsverlaging
(afhankelijk van de markt)

1 Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.

140140
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Bewaking storing SCR-systeemBewaking storing SCR-systeem

Displaysymbool Alarmniveau Handeling

SCR-systeem controleren

V1126376

Storing SCR-systeem
Vermogensdaling spoed

- zoemer klinkt
- gele centrale
waarschuwing brandt

- symbool brandt continu

1 Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.

SCR-systeem controleren

V1126376

Storing SCR-systeem
Vermogensdaling actief

- zoemer klinkt
- gele centrale
waarschuwing brandt

- symbool knippert
- koppelverlaging

1 Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.

Z.s.m. parkeren

V1126376

Storing SCR-systeem
Max. vermogensdaling spoed

- zoemer klinkt
- rode centrale
waarschuwing
ingeschakeld

- symbool knippert
- koppelverlaging

1 Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.

SCR-systeem controleren

V1126376

Storing SCR-systeem
Max. vermogensdaling

- zoemer klinkt
- rode centrale
waarschuwing
ingeschakeld

- symbool knippert
- gedwongen stationair
toerental of koppel- en
snelheidsverlaging
(afhankelijk van de markt)

1 Neem contact op met een
erkende Volvo-dealer.
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StoppenStoppen
1 Haal uw voet van het gaspedaal.

2 Druk het rempedaal in en zet de schakelhendel in de neutrale
stand wanneer de machine tot stilstand is gekomen.

3 Zet de parkeerrem aan.

4 Zorg dat de laadbak omlaag staat.

5 Laat de motor minimaal enkele minuten stationair draaien
voordat u de motor afzet. Zo zorgt u ervoor dat de
turbocompressor wordt gesmeerd en gekoeld en dat de
warmte van de motor beter wordt verspreid.

6 Draai de contactsleutel naar stand R of 0 (Uit).

OPMERKING!OPMERKING!
Wanneer u de contactsleutel naar stand R draait, wordt de motor
afgezet en de motorregeleenheid uitgeschakeld. De
hoofdstroomschakelaar (massaschakelaar) staat nog steeds
aan.
Wanneer u de contactsleutel naar stand 0 draait, wordt de
hoofdstroomschakelaar (massaschakelaar) uitgeschakeld. Om
de verschillende systemen op gecontroleerde wijze te kunnen
uitschakelen blijft de voedingspanning nog enige tijd aanwezig.
De voeding van de machine blijft actief, zolang de contactsleutel
in stand R staat of zolang het informatiedisplay aanstaat.

NoodstopschakelaarNoodstopschakelaar

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
Het gebruik van de noodstop kan tot schade aan deHet gebruik van de noodstop kan tot schade aan de
machinesystemen leiden.machinesystemen leiden.
Gebruik de noodstop alleen in noodsituaties. In alle andereGebruik de noodstop alleen in noodsituaties. In alle andere
gevallengevallen moet umoet u dede contactschakelaarcontactschakelaar gebruikengebruiken omom dede machinemachine
stop te zetten.stop te zetten.

Er zit een noodstopknop in de cabine (zie bladzijde 74) op het
rechter instrumentenpaneel. Als u deze knop indrukt, slaat de
motor van de machine onmiddellijk af. Er is ook een andere
noodstopknop beschikbaar (optie) voor installatie op het spatbord
linksvoor bij de ingang van de cabine. In dat geval zijn beide
noodstopknoppen in serie geschakeld. Dat wil zeggen dat u
slechts een van de noodstopknoppen hoeft in te drukken om de
motor af te zetten.

HerstellenHerstellen
Als u de noodstoppen wilt herstellen zodat de machine weer kan
worden bediend, draait u de noodstopknop rechtsom totdat de
knop naar buiten komt.

Automatische motoruitschakelingAutomatische motoruitschakeling
(extra)(extra)

1 2

5

8

0

3

4 6

7
SETUP

9

ESC

SELEC T

24 V

0

1

V1092149

r/min

STOP

1. Noodstopknop, positie op instrumentenpaneel in
de cabine

V11361821
1. Extra noodstopknop op het spatbord linksvoor
(optie)
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De machine kan zijn voorzien van een automatische
motoruitschakeling. Dat betekent dat de motor automatisch wordt
uitgeschakeld en dat de parkeerrem wordt aangezet als de motor
langer dan vier minuten stationair heeft gedraaid en als aan de
overige voorwaarden voor automatische uitschakeling is voldaan,
zie hieronder. De tijd dat de motor stationair draait voordat deze
wordt uitgeschakeld kan worden gewijzigd met TechTool.

Als hiervan nog 60 seconden resteert, wordt de bestuurder
geïnformeerd door een symbool op het oranje alarmscherm. De
bestuurder kan dan de functie dan annuleren door op de ESC-
toets op het toetsenblok te drukken.

Het aftellen start als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- schakelhendel in neutraal (stand N)
- vertraagde motoruitschakeling is niet ingeschakeld
- er is geen regeneratie gaande
- verhoogd motortoerental is niet geactiveerd
- de machine helt niet in de lengterichting

Als aan één voorwaarde niet langer voldaan wordt of als de ESC-
toets wordt ingedrukt, start het aftellen opnieuw.

Vertraagde stopVertraagde stop

(extra)(extra)

Laat demotorminimaal enkeleminuten stationair draaien voordat
u de motor afzet. Zo zorgt u ervoor dat de turbocompressor wordt
gesmeerd en gekoeld en dat de warmte van de motor beter wordt
verspreid. De motor koelt sneller af, wanneer u de machine
stationair laat draaien dan wanneer u de motor meteen afzet.

Vertraagde uitschakeling biedt u de mogelijkheid om de motor
automatisch enige tijd stationair te laten draaien.
Zorg dat de schakelaar altijd in ingeschakelde stand staat.

Als de schakelaar 'Vertraagde motoruitschakeling' (zie 74) aan
staat en de contactsleutel wordt van stand 1 naar stand R of 0
gedraaid, loopt de motor nog drie minuten. Deze tijd kan worden
gewijzigd met TechTool.

De functie wordt ingeschakeld als aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
- schakelhendel in neutraal (stand N)
- contactsleutel in stand 0 (UIT)
- de schakelaar staat aan.

Als de functie is geactiveerd, is het niet mogelijk om:
- een versnelling te kiezen
- het motortoerental te wijzigen (het gaspedaal is losgekoppeld)

Gedurende de tijd dat de vertraagde motoruitschakeling actief is,
wordt de resterende tijd getoond op het informatiedisplay.

Als u van gedachten verandert en verder wilt werken, draai dan
de contactsleutel verder terug naar stand 1 voordat de elektronica
is uitgeschakeld en de motor afslaat.
De motor stopt als de schakelaar voor vertraagde
motoruitschakeling gedeactiveerd wordt gedurende de tijd dat de
functie actief is.

V1088203

STOP

V1092185

V1101673
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HoofdstroomschakelaarHoofdstroomschakelaar

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik dagelijks de hoofdstroomschakelaar (massaschakelaar)
bij het uitschakelen van de machine. Wanneer u het contact naar
de blokkerstand 0 draait, verbreekt de hoofdstroomschakelaar de
hoofdstroom van de machine. Het verbreken van de hoofdstroom
kan enige tijd duren om de verschillende machinesystemen op
gecontroleerde wijze uit te schakelen. Enkele kleine
stroomverbruikers zoals het radiogeheugen worden altijd
gevoed.

Voor de dagelijks te volgen procedure bij het uitschakelen van de
machine, zie bladzijde 142.

NoodschakelaarNoodschakelaar

(Geldt alleen voor machines geproduceerd vanaf medio 2015)(Geldt alleen voor machines geproduceerd vanaf medio 2015)

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik de noodschakelaar alleen in noodsituaties. Verwar de
noodschakelaar niet met de hoofdstroomschakelaar of de
accuserviceschakelaar. Maak geen onnodig gebruik van de
noodschakelaar om de hoofdstroom te verbreken. Het elektrische
systeem en andere belangrijkemachinesystemen kunnen anders
beschadigd raken.

Voor het gebruik van de noodschakelaar, zie bladzijde 144.

AccuserviceschakelaarAccuserviceschakelaar

(Geldt alleen voor machines geproduceerd vanaf medio 2015)(Geldt alleen voor machines geproduceerd vanaf medio 2015)

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik de accuserviceschakelaar alleen bij servicemaatregelen.
Verwar de accuserviceschakelaar niet met de
hoofdstroomschakelaar of de noodschakelaar. De
accuserviceschakelaar verbreekt alle stroom (ook die voor kleine
stroomverbruikers zoals het radiogeheugen) en is met een
hangslot in de uitgeschakelde stand te vergrendelen.

Voor het gebruik van de accuserviceschakelaar, zie bladzijde
203.

NoodschakelaarNoodschakelaar
(Geldt alleen voor machines geproduceerd vanaf medio 2015)(Geldt alleen voor machines geproduceerd vanaf medio 2015)

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik de noodschakelaar alleen in noodsituaties. Verwar de
noodschakelaar niet met de hoofdstroomschakelaar
(massaschakelaar) of de accuserviceschakelaar. Maak geen
onnodig gebruik van de noodschakelaar om de hoofdstroom te
verbreken. Het elektrische systeem en andere belangrijke
machinesystemen kunnen anders beschadigd raken.

Machine uitschakelen in noodgevallenMachine uitschakelen in noodgevallen

Als de motor van de machine draait:
1 Activeer de parkeerrem.
2 Zet de motor af door de noodstopknop in te drukken.
3 Draai het contact naar stand 0.
4 Verlaat de cabine.
5 Verbreek de verzegeling en open de afdekking van de

noodschakelaar.
6 Verbreek de stroom door de hendel naar links te draaien, naar

de uitgeschakelde stand.

V1156393

1

1 Noodschakelaar met verzegeling
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HerstellenHerstellen
1 Sluit de afdekking van de noodschakelaar.

(De tuimelaar springt automatisch naar links, naar de
ingeschakelde stand (ON)).

2 Reset een eventueel geactiveerde noodstop door de
noodstopschakelaar rechtsom te draaien.

3 Neem contact op met de erkende Volvo-dealer als reparatie
vereist is.
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ParkerenParkeren
DiefstalDiefstal
U kunt het risico van diefstal en inbraak tot een minimum
beperken door:

- de machine niet te parkeren op plaatsen met een verhoogd
risico van diefstal, inbraak of vandalisme;

- de contactsleutel te verwijderen, wanneer u de machine
onbeheerd achterlaat;

- de deur en de grille na afloop van de werkdienst te
vergrendelen.

Gestolen machines zijn gemakkelijker te identificeren, als u het
PIN of het kenteken in de ruiten laat graveren.

ParkerenParkeren

1 Plaats de machine zo mogelijk op een egale ondergrond.
Blokkeer anders de wielen om te voorkomen dat de machine
gaat rollen.

2 Zet de parkeerrem aan.

3 Zorg dat de laadbak is neergelaten. Parkeer de machine niet
beladen.

4 Controleer of de schakelaars en bedieningselementen in de
uitgeschakelde/neutrale stand staan.

5 Sluit de ruiten, neem de contactsleutel uit en vergrendel de
cabinedeur.

Langdurige stallingLangdurige stalling

1 Voer bovenstaande stappen uit.

2 Denk eraan dat de ondergrond waarop de machine staat, kan
veranderen als gevolg van de weersomstandigheden. Neem
passende maatregelen.

3 Was de machine en werk eventueel beschadigde lak bij om
roest te voorkomen.

4 Behandel onderdelen die blootstaan aan invloeden van
buitenaf om roest tegen te gaan, smeer de machine
zorgvuldig, vet alle ongelakte oppervlakken in (hefcilinders,
stuurcilinders).

5 Controleer de bandenspanning.

6 Giet de brandstoftank en het hydrauliekoliereservoir helemaal
vol.

7 Dek de uitlaatpijp af.

8 Laat het water uit de persluchtketel lopen.

9 Verwijder de zekering (zekering 74) voor de
spanningsomvormer. Hoewel de accu’s lang meegaan, moet
u ze mogelijk op een druppellader aansluiten.
Als de machine is uitgerust met een brandblussysteemAls de machine is uitgerust met een brandblussysteem
(extra):(extra): Het systeem werkt op de reserve-accu. Deze accu
gaat zo’n 2 maanden lang mee. Na die periode moet de accu
bij een erkende Volvo-dealer worden vervangen.

10 Geldt alleen voor machinemodel G: Laat een eventuele
AdBlue®/DEF-tank aflopen, zie specificaties op bladzijde
286.
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Controleer na langdurige stalling het volgende:Controleer na langdurige stalling het volgende:

- het peil van alle gebruikte oliën en vloeistoffen,

- de spanning van alle riemen,

- de bandenspanning,

- het luchtfilter,

- de status van de accu’s,

- als de machine is uitgerust met een brandblussysteem (extra),
moet de werking ervan door een erkende Volvo-dealer worden
gecontroleerd.
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Maatregelen bij vastzittenMaatregelen bij vastzitten
Stap 1 (zigzaggen/waggelen)Stap 1 (zigzaggen/waggelen)

1 Schakel alle differentieelsloten in met een druk op het
voetcontact.

2 Geef gelijkmatig gas om te voorkomen dat de wielen
doorslippen.

3 Stuur de machine beurtelings tot aan de aanslag naar links en
naar rechts. Wanneer u het stuurwiel in de ene eindstand hebt
gedraaid, rijdt u in deze richting door totdat de machine bijna
stilstaat om het stuurwiel vervolgens in de andere eindstand
te draaien.

Als de machine na 3 tot 4 keer draaien helemaal stilstaat of als
de machine verder wegzakt, breek dan de eerste stap af en ga
over op stap 2.

Stap 2 (schommelen)Stap 2 (schommelen)

1 Haal uw voet van het gaspedaal zodat de wielen ophouden
met slippen.

2 Schakel de differentieelsloten in.

3 Zet de schakelhendel in stand D en geef gas.

4 Haal uw voet van het gaspedaal en druk de rem in.

5 Zet de schakelhendel in stand R en geef opnieuw gas bij.

6 Herhaal deze procedure, totdat de machine zichzelf
“losschommelt”.

Als de machine nog steeds vastzit, breek dan deze stap af en ga
over op stap 3.

Stap 3Stap 3

1 Zorg voor hulp bij het bergen in de vorm van een bulldozer,
wiellader of graafmachine.

2 Als u er niet in slaagt de lading te lossen vanwege het
kantelgevaar, gebruik dan een hulpvoertuig tijdens het kiepen.

3 Verwijder het gekiepte materiaal achter de laadbak met
behulp van het hulpvoertuig.

4 Laat de laadbak zakken.

V1087780
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5 Laat het hulpvoertuig het achtereind van de laadbak omhoog
en vooruit duwen, terwijl u de dumper met behulp van stap 1
probeert los te krijgen.

Stap 4Stap 4

Lostrekken met bergingshulpLostrekken met bergingshulp

Als de dumper niet is weggezakt en de wielen alleen doorslippen,
kunt u de machine bergen door een trekstang, kabel of ketting
aan de trekogen te bevestigen en de machine vervolgens los te
trekken. U kunt de machine ook proberen los te duwen met een
andere machine.
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Bergen en slepenBergen en slepen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor op hol geslagen machine.
Bij toepassing van de verkeerde manier van bergen of slepen of
defecte uitrusting kan de machine loskomen van het slepende
voertuig en daarbij ongelukken, ernstige verwondingen of de
dood veroorzaken.
Zet altijd de parkeerrem aan en blokkeer de wielen om teZet altijd de parkeerrem aan en blokkeer de wielen om te
voorkomenvoorkomen datdat dede machinemachine gaatgaat rollenrollen tijdenstijdens hethet bevestigenbevestigen vanvan
de sleepuitrusting.de sleepuitrusting.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Een op hol geslagen machine kan ernstige of dodelijke
ongelukken veroorzaken.
Een op hol geslagen machine zonder rem- en stuurwerking kan
ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
AlsAls dede motormotor nietniet kankan wordenworden gestart,gestart, magmag dede machinemachine alleen bijalleen bij
wijzewijze vanvan hogehoge uitzonderinguitzondering doordoor getraindgetraind personeelpersoneel overover een zoeen zo
kort mogelijke afstand op geringe snelheid worden versleept.kort mogelijke afstand op geringe snelheid worden versleept.
Vervoer de machine zo mogelijk op een oplegger/dieplader.Vervoer de machine zo mogelijk op een oplegger/dieplader.

Bij het bergen/slepen van de machine moet u zo mogelijk de
motor laten lopen om te zorgen dat de machine kan worden
geremd en bestuurd.

OPMERKING!OPMERKING!
Tijdens het bergen en slepen dient de machine onbeladen te zijn.
Anders bestaat het gevaar dat het knikpunt het begeeft.
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BergenBergen
Maak gebruik van een trekstang, kabel of ketting en bevestig
deze aan de ogen aan voor- of achterzijde van de machine om
deze naar een geschikte locatie of een berijdbare weg te
slepen.
De gebruikte trekstang, kabel of ketting moet zich lenen voor
het gewicht van de machine.
Gebruik beide ogen om afschuifkrachten op de frames te
voorkomen.
Sleep de machine recht vooruit, met een afwijking van
maximaal 10°.
Zorg dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.

Max. sleepvermogen, per paar (Fmax) 175 x 2 ogen = 350 kN (35,7 tonnes)

x en y max. 10°

L min. 3 m (118 in)

V1154349
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SlepenSlepen

OPMERKING!OPMERKING!
De motor is niet te starten door de machine aan te slepen.

Als u demachine na berging naar een werkplaats moet slepen,
gebruik dan een trekstang of een kabel die u aan de ogen aan
de voorzijde hebt bevestigd.
Als het remsysteem van de te slepen machine is uitgevallen,
moet u voor het slepen altijd gebruik maken van een trekstang.
Voertuigen of machines die slepen moeten altijd minimaal
even zwaar zijn als de gesleepte machine. Bovendien moeten
ze voldoende motor- en remcapaciteit hebben om beide
machines op eventuele hellingen te kunnen trekken en
afremmen.
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Houd de afstand waarover u de machine sleept altijd zo kort
mogelijk.
Toelaatbare maximumsnelheid tijdens slepen 10 km/h (6,2
mph).
Gebruik zo mogelijk een dieplader.

Situatie 1 (wanneer de motor draait)Situatie 1 (wanneer de motor draait)

Zet de schakelhendel in de neutrale stand en los de parkeerrem.
De machine mag zonder verdere maatregelen over een afstand
van 10 km (6 miles) gesleept worden.

Situatie 2 (de motor draait niet)Situatie 2 (de motor draait niet)

OPMERKING!OPMERKING!
Wanneer de machine wordt gesleept terwijl de motor niet draait
en de remwerking niet kan worden gegarandeerd, moet er altijd
een trekstang worden gebruikt.

Neem de volgende maatregelen als u de machine sleept terwijl
de motor niet draait.
Verbind de trektang. Een ketting of kabel is niet toegestaan.
De parkeerrem wordt mechanisch gelost.
Koppel de cardanas tussen de transmissie en de verdeelbak
los, voor zover van toepassing.

Sleepvoertuig koppelenSleepvoertuig koppelen

OPMERKING!OPMERKING!
De trekstang moet zich lenen voor het desbetreffende
machinegewicht.

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik beide trekogen om afschuifkrachten op de frames te
voorkomen.

1 Blokkeer de wielen met wielblokken of zorg er op een andere
manier voor dat de machine niet kan wegrollen.

2 Sluit een trekstang aan.
3 Los de parkeerrem mechanisch, zie hieronder.
4 Koppel de cardanas tussen de transmissie en de verdeelbak

los, voor zover van toepassing.
5 Verwijder de blokkeringen van de wielen.
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WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor dodelijke ongelukken.Gevaar voor dodelijke ongelukken.
Parkeerrem werkt niet als deze handmatig werd gelost. DeParkeerrem werkt niet als deze handmatig werd gelost. De
gesleepte machine rijdt mogelijk sneller dan de slependegesleepte machine rijdt mogelijk sneller dan de slepende
machine. Dit kan aanleiding geven tot ongelukken met mogelijkmachine. Dit kan aanleiding geven tot ongelukken met mogelijk
ernstige of dodelijke verwondingen.ernstige of dodelijke verwondingen.
Altijd een sleepstang gebruiken.Altijd een sleepstang gebruiken.
Erop letten dat het slepende voertuig voldoende remcapaciteitErop letten dat het slepende voertuig voldoende remcapaciteit
heeft om zowel het voertuig zelfs als de gesleepte machine totheeft om zowel het voertuig zelfs als de gesleepte machine tot
stilstand te brengen.stilstand te brengen.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel door beknelling.
Het onbeheerd achterlaten van een machine zonder de werking
van de parkeerrem te herstellen kan aanleiding geven tot ernstig
of dodelijk letsel.
BevestigBevestig eeneen waarschuwingwaarschuwing aanaan hethet stuurwielstuurwiel metmet dede teksttekst dat dedat de
parkeerrem buiten werking gesteld is.parkeerrem buiten werking gesteld is.
Bedien de machine niet voordat de werking van de parkeerremBedien de machine niet voordat de werking van de parkeerrem
hersteld is.hersteld is.

Laat de werking van de parkeerrem bij een erkende Volvo-dealer
herstellen.

Parkeerrem mechanisch lossenParkeerrem mechanisch lossen

Wanneer de machine over een langere afstand wordt gesleept,
moet de parkeerrem altijd mechanisch worden gelost.
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Als de parkeerrem niet met de schakelaar te lossen is als gevolg
van het ontbreken van perslucht, elektrische voeding of remdruk,
is de rem handmatig te lossen.
Doe het volgende:Doe het volgende:
1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

OPMERKING!OPMERKING!
Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine weg kan
rollen.

2 Verwijder de kooibout.
3 Verwijder het deksel van het cilinderhuis.
4 Breng de kooibout aan op het cilinderhuis en draai de kooibout

een kwartslag zodat deze vast komt te zitten.
5 Los de parkeerrem door de kooibout zo ver rechtsom te

draaien dat de remvoeringen niet meer zijn aangezet.
6 Bevestig een waarschuwingslabel aan het stuurwiel waarop

staat dat de parkeerrem niet werkt.

V1137011
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1
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1 Kooibout
2 Deksel
3 Cilinderhuis
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Cardanas verwijderenCardanas verwijderen

Omdat de transmissie niet wordt gesmeerd wanneer de motor
niet draait, moet u de cardanas tussen de transmissie en de
verdeelbak loskoppelen. Zo blijft de verdeelbak gesmeerd en kan
de machine worden bestuurd met behulp van de hulpbesturing.
1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

OPMERKING!OPMERKING!
Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine weg kan
rollen.

2 Los de parkeerrem mechanisch.
3 Zorg dat de voor- of achterwielen zich iets boven de grond

bevinden voordat u de cardanasbouten verwijdert. Zo
voorkomt u belasting in de aandrijflijn.

4 Koppel de cardanas los en verwijder deze volledig.

Na het bergen/slepenNa het bergen/slepen

Neem, voordat u de trekstang, kabel of ketting na afloop van de
bergings-/sleepwerkzaamheden verwijdert, de volgende
veiligheidsvoorschriften in acht:
1 Zet de machine op een vlakke ondergrond.
2 Zet zo mogelijk de parkeerrem aan.
3 Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine weg kan

rollen.

WerkingWerking parkeerremparkeerrem herstellenherstellen nana mechanischmechanisch lossenlossen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel door beknelling.
Het onbeheerd achterlaten van een machine zonder de werking
van de parkeerrem te herstellen kan aanleiding geven tot ernstig
of dodelijk letsel.
BevestigBevestig eeneen waarschuwingwaarschuwing aanaan hethet stuurwielstuurwiel metmet dede teksttekst dat dedat de
parkeerrem buiten werking gesteld is.parkeerrem buiten werking gesteld is.
Bedien de machine niet voordat de werking van de parkeerremBedien de machine niet voordat de werking van de parkeerrem
hersteld is.hersteld is.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

OPMERKING!OPMERKING!
Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine weg kan
rollen.

2 Start de motor en laat deze draaien totdat het
persluchtsysteem op werkdruk is.

3 Los de parkeerrem met de schakelaar op het
bedieningspaneel.

4 Draai de kooibout linksom totdat deze loskomt.
5 Breng het deksel op het cilinderhuis aan en plaats de kooibout

terug in de houder.
6 Controleer vervolgens de werking van de parkeerrem.

V1037010

1 Cardanas, transmissie - verdeelbak
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TippenTippen
OPMERKING!OPMERKING!
Houd tijdens het leegkiepen een rijsnelheid lager dan 10 km/h
(6,2 mph) aan. Bij een hogere rijsnelheid kunt u de laadbak van
de machine niet omhoogbrengen.

Tijdens het kiepen moeten de volgende punten in acht worden
genomen:
zet de machine recht en met de laadbak op een egale en
stevige ondergrond
zorg dat er geen personen bij of rond de machine staan
Als de omstandigheden dat toelaten, kunt u ook tijdens het
rijden kiepen.

Lagere stand met houdfunctie = stand 1Lagere stand met houdfunctie = stand 1
Wordt gebruikt wanneer de bak wordt neergelaten. Dit is de
houdstand van de hendel.Wanneer de bak de laagste stand heeft
bereikt, keert de hendel automatisch terug naar de houdstand.
Aanslagdemping zorgt ervoor dat de laadbak voorzichtig tegen
het frame stopt.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de machinist de bestuurdersstoel verlaat, gaat de kiephendel
automatisch in de houdstand staan.

Neerlaatstand = stand 2Neerlaatstand = stand 2
Neerlaatstand zonder houdfunctie.

Houdstand/nivelleerstand = stand 3Houdstand/nivelleerstand = stand 3
Gebruikt om de kiep- of neerlaatbeweging te onderbreken. De
laadbak stopt in de bereikte stand en gaat naar de nivelleerstand,
als de laadbak zich in de laagste stand bevindt. (Zie ook stand 1)
Wanneer de kiephendel in de houdstand staat, wordt de
automatische nivelleerstand geactiveerd. De nivelleerstand moet
worden gebruikt in alle bedieningssituaties met een lege of
geladen laadbak.
De hendel eindigt in deze stand, als demachinist zijn stoel verlaat
of de machine uitschakelt met de contactsleutel.

Kiepstand = stand 4Kiepstand = stand 4
Wordt gebruikt bij het kiepen. De laadbak beschikt over
automatische aanslagdemping. Deze functie kan worden
geactiveerd/gedeactiveerd met het toetsenblok voor het display,
zie bladzijde 48.

Kiepen met harde aanslag = stand 5Kiepen met harde aanslag = stand 5
De aanslagdemping wordt gedeactiveerd, als de hendel voorbij
de kiepstand wordt gehaald, wanneer de laadbak de bovenste
eindaanslag nadert. Zo kan materiaal worden losgeschud uit de
laadbak.

Maximale kiephoogteMaximale kiephoogte
De maximale kiephoogte kan worden aangepast wanneer de
machine zich in een omgeving met beperkte hoogte bevindt. Zie
bladzijde 42.

Snelheidsbeperking met geheven laadbakSnelheidsbeperking met geheven laadbak
De snelheid wordt beperkt tot 8 km/h (5 mph), wanneer de
laadbak van het frame wordt geheven.
De toegestane snelheid met geheven laadbak kan worden
ingesteld met TechTool.

Verwarming van hydrauliekolieVerwarming van hydrauliekolie
Wordt gebruikt wanneer de hydraulische olie moet worden
verwarmd. Breng de hendel naar de neerlaatstand en houd de

1

2

3

4

5
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1 Neerlaatstand met houdfunctie
2 Neerlaatstand
3 Houdstand/nivelleerstand
4 Kiepstand
5 Kiepen met harde aanslag
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hendel daar 5 seconden vast om de verwarmingsstand te
activeren. Deze stand blijft geactiveerd totdat de hendel wordt
losgelaten.
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LaadbakLaadbak

Uitlaatverwarmde kantelbakUitlaatverwarmde kantelbak

(Extra opties)(Extra opties)

Om te voorkomen dat het uitgegraven materiaal in de laadbak
vastvriest, kunt u de machine uitrusten met een slangverbinding
tussen de motoreenheid en de laadbak, zodat de uitlaatgassen
van de motor worden gebruikt om de laadbak te verwarmen. De
flexibele slangverbinding heeft een beveiliging tegen
overbelasting die bij het kiepen van de laadbak mogelijk wordt
geactiveerd.

De uitlaatpijp is voorzien van een regelklep die automatisch de
hoeveelheid uitlaatgassen regelt die door de
verwarmingskanalen in de laadbak stromen. De regelklep wordt
bediend door een persluchtcilinder.

De regelklep opent, wanneer:De regelklep opent, wanneer:

- u de achteruitversnelling inschakelt (voor een verbeterd zich
tijdens het achteruitrijden);

- u de laad- en kieprem activeert (om te voorkomen dat u in
aanraking komt uitlaatgassen).

De functies ‘regelklep open tijdens achteruitrijden’ en ‘laad- en
kieprem geactiveerd’ kunnen onafhankelijk van elkaar worden
uitgeschakeld op het informatiedisplay, zie bladzijde 53.

1 3

2

2
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1 Uitlaatpijp van motor
2 Persluchtcilinder voor bediening regelklep
3 Uitlaatpijp naar laadbak
4 Regelklep open
5 Klep gesloten
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Laadbak, alternatieve manier van neerlatenLaadbak, alternatieve manier van neerlaten
De elektrische kiephendel bedient een PWM-klep die het
elektrische signaal omzet in een hydraulische servodruk die op
zijn beurt de schuifrail aanstuurt.
Als er een machinestoring is die ervoor zorgt dat de laadbak niet
meer kan zakken, dan kunt u de laadbak manueel laten zakken
met een schroef op de kiepklep, die de schuifrail aanstuurt.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.Gevaar voor beknelling.
Geheven laadbak die niet vergrendeld staat kan omlaagvallen.Geheven laadbak die niet vergrendeld staat kan omlaagvallen.
Personeel onder een vallende laadbak kan ernstigePersoneel onder een vallende laadbak kan ernstige
verwondingen oplopen met mogelijk dodelijke afloop.verwondingen oplopen met mogelijk dodelijke afloop.
Laadbak altijd vergrendelen alvorens u eronder te begeven.Laadbak altijd vergrendelen alvorens u eronder te begeven.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel.
Het neerlaten van de laadbak terwijl er zich omstanders in de
gevarenzone ophouden kan aanleiding geven tot dodelijk letsel.
Wanneer er geen direct zicht op de gevarenzone te regelen is,Wanneer er geen direct zicht op de gevarenzone te regelen is,
zet het gebied rond de machine dan af of vraag een collega omzet het gebied rond de machine dan af of vraag een collega om
de laadbak in de gaten te houden tijdens het neerlaten.de laadbak in de gaten te houden tijdens het neerlaten.

De laadbak kan als volgt omlaag worden bewogen:De laadbak kan als volgt omlaag worden bewogen:
1 Open het onderhoudsdeksel onder de mat achter de

bestuurdersstoel.
2 Draai de borgmoer los en draai de schroef op de kiepklep

lichtjes naar binnen.
Er zit een ringsleutel en een inbussleutel in de werktuigset van
de machine.

OPMERKING!OPMERKING!
De bout kan ongeveer 8 tot 9 slagen worden gedraaid (tel het
aantal slagen) voordat deze de schuif van de kiepklep bedient.
Draai de bout zover door totdat deze de schuif van de kiepklep in
de nivelleerstand (laten zakken zonder druk) stelt.

3 Daarna zakt de laadbak langzaam. Als de laadbak op de
hoogste positie staat of achteroverhelt, help hem dan door
hem met een graafmachine of wiellader op te tillen aan de
achterste rand van de laadbak.

4 Zet de schroef terug in zijn oorspronkelijke stand en borg deze
met de borgmoer.

5 Plaats het onderhoudsdeksel terug.

V1085264

Schroef en borgmoer op de kiepklep
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Zijschot, omlaag- en omhoogklappenZijschot, omlaag- en omhoogklappen

(Extra opties)(Extra opties)

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel.
Niet goed bevestigde kopschotverhogingen kunnen bij het op- en
neerklappen omlaagkomen en daarbij ernstig beknellingsletsel
veroorzaken.
Maak altijd gebruik van een goedgekeurde hefinrichting en deMaak altijd gebruik van een goedgekeurde hefinrichting en de
juiste gereedschappen voor het op- en neerklappen van dejuiste gereedschappen voor het op- en neerklappen van de
kopschotverhoging. Houd onbevoegden buiten het werkgebied.kopschotverhoging. Houd onbevoegden buiten het werkgebied.

OPMERKING!OPMERKING!
Laat het op- en neerklappen van het kopschot over aan getraind
personeel in het bezit van geschikte gereedschappen,
hefinrichtingen, werkplatforms en valbescherming.

OPMERKING!OPMERKING!
Het kopschot weegt zo’n 200 kg (441 lbs).

NeerklappenNeerklappen

1 Bevestig de hefinrichting aan de hefogen aan de randen van
het kopschot.

2 Controleer of de scharnieren van het kopschot intact zijn en
dus niet beschadigd.

1

2

V1149371

Figuur 1

1 Hijsoog
2 Scharnier
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3 Draai de boutverbindingen links- en rechtsvoor op de laadbak
los en verwijder de boutverbindingen, enerzijds die aan de
onderkant van het kopschot en anderzijds die bij de
steunstangen voor het kopschot.

4 Klap het kopschot met behulp van de hefinrichting voorzichtig
tot in de laadbak omlaag.

5 Verwijder de hefinrichting.

1

2
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Figuur 2

OPMERKING!OPMERKING!
Op de figuur staat de rechterkant van de laadbak.

1 Boutverbinding onderkant kopschot
2 Boutverbinding voor steunstangen kopschot
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Figuur 3
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OpklappenOpklappen

1 Bevestig de hefinrichting aan de hefogen aan de randen van
het kopschot, zie Figuur 1.

2 Klap het kopschot met behulp van de hefinrichting in de juiste
positie, zie Figuur 3.

3 Plaats de boutverbindingen links- en rechtsvoor op de laadbak
en haal ze aan, enerzijds die aan de onderkant van het
kopschot en anderzijds die bij de steunstangen voor het
kopschot, zie Figuur 2.
Aanhaalmoment: 220 Nm (162 lbf ft)

4 Verwijder de hefinrichting.
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Transporteren van de machineTransporteren van de machine

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.
Wie bekneld raakt tussen de motoreenheid en het frame kan
ernstig of dodelijk letsel oplopen.
Kijk uit voor het knikpunt terwijl de motor loopt.Kijk uit voor het knikpunt terwijl de motor loopt.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.
De machine kan knikken en beknellingsletsel veroorzaken.
Schakel de knikpuntblokkering in alvorens onderhoud aan deSchakel de knikpuntblokkering in alvorens onderhoud aan de
machine te plegen of de machine te transporteren.machine te plegen of de machine te transporteren.

Tijdens het onderhouden, opheffen en transporteren van de
machine moet het knikpunt geblokkeerd zijn.

KnikpuntblokkeringKnikpuntblokkering
1 Schakel de parkeerrem in.
2 Parkeer de machine volledig recht.
3 Verwijder de pen uit de transportsteun en klap de

knikpuntblokkering op.
4 Breng de borgpen aan en blokkeer deze.
5 Zet de motor af.

Vergeet niet het knikpunt te ontgrendelen en de
knikpuntblokkering in de daarvoor bestemde steun vast te zetten,
voordat u de machine weer in gebruik neemt.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor kantelen.
Een machine die bij het oprijden van het platform van een
transportvoertuig omslaat, kan zwaar of dodelijk letsel
veroorzaken.
HetHet transportvoertuigtransportvoertuig moetmoet opop dede remrem staanstaan enen dede wielenwielen moetenmoeten
zijnzijn geblokkeerd.geblokkeerd. ZetZet dede oprijplatenoprijplaten stevigstevig vast,vast, zodatzodat dede machinemachine
niet kan omslaan of wegdraaien.niet kan omslaan of wegdraaien.

Transport op een ander voertuigTransport op een ander voertuig
Als u de machine op een transportvoertuig rijdt, mag het
knikpunt niet geblokkeerd zijn. Blokkeer het knikpunt pas
wanneer de machine op het transportvoertuig staat.
Het transportvoertuigmoet goed geremd staan en geblokkeerd
zijn met wielkeggen.
Als u de machine opheft, moet het knikpunt geblokkeerd zijn.

Over een oprijplaatOver een oprijplaat
Controleer eerst of de oprijplaat breed genoeg is, de vereiste
sterkte heeft en niet kan verschuiven.

Volg anders de landelijke voorschriften en regelgeving.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de machine een frontbescherming (extra) heeft, moet deze bij
het transport van de machine altijd worden omlaaggeklapt.

1

1 Knikpuntblokkering
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Vastzetten van lading (machine) die isVastzetten van lading (machine) die is
opgeladenopgeladen
Het vastzetten van de machine omvat:
Instructies voor het vastzetten van lading
Instructies voor het vastzetten van lading, machine geladen
met de voorkant naar voren
Instructies voor het vastzetten van lading, machine geladen
met de achterkant naar voren

Instructies voor het vastzetten van ladingInstructies voor het vastzetten van lading

De instructies op de volgende bladzijden gelden alleen als aan
de volgende voorwaarden is voldaan:

VersnellingseisenVersnellingseisen(1)(1)

De machine staat bloot aan de volgende maximale
versnellingen: 0,8 g voorwaarts, 0,5 g achterwaarts, 0,5 g
zijwaarts en 0,2 g opwaarts.
Versnellingen voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts treden
afzonderlijk en gecombineerd met 1 g neerwaarts op.
Versnelling opwaarts wordt niet gecombineerd met andere
versnellingen.
Er is een veiligheidsfactor van 1,25 gebruikt om rekening te
houden met ongelijkmatige belasting in de verankeringen.
Zonder deze veiligheidsfactor kan de verankeringsvoorziening
een versnelling van 1 g voorwaarts hanteren.

MachineMachine
De machine (met of zonder aanbouwdeel) is geproduceerd
door Volvo Construction Equipment.
Het gewicht van de machine gaat de 28.000 kg (61.730 lbs)
niet te boven.
De machine heeft nieuwe of normaal gebruikte rubberbanden
of met grenen- of berkenhout omhulde velgen. Als het houten
omhulsel gemaakt is van berkenhout, moeten er rubber
afstandstukken worden gebruikt tussen het houten omhulsel
en het grondoppervlak om een wrijving van 0,5 te verkrijgen.
Als er geen rubber afstandstukken worden gebruikt, is de
wrijving slechts 0,2.

Laden en vastzetten op het transportvoertuigLaden en vastzetten op het transportvoertuig
De machine staat zijwaarts gecentreerd (± 5 cm (2 in)) op het
transportvoertuig en wordt ondersteund op ten minste de helft
van de breedte van de banden.
De parkeerrem is aangezet, functioneert volledig en kan een
helling van ten minste 14° (25 %) hanteren.
Het knikpunt is vergrendeld.
De machine is op een dusdanige manier opgeladen en
vergrendeld dat er geen onderdelen, d.w.z. gelakte
oppervlakken of banden, beschadigd kunnen raken.

TransportvoertuigTransportvoertuig
Demachine is opgeladen op een voertuigmet een in hout, plyfa
(plywood), gegroefde aluminiumplaten, ongelakte of gelakte
staalplaten uitgevoerde dieplader.
De zijwaartse afstand tussen de bevestigingspunten is ca.
2500 mm (100 in).

1.. DeDe versnellingseisenversnellingseisen voldoenvoldoen aanaan dede basiseisen inbasiseisen in dede regelgevingregelgeving enen normennormen vanvan bijnabijna elkelk landland voorvoor vervoervervoer overover dede snelweg.snelweg.
Maar in sommige landen gelden nationale regels en richtlijnen die mogelijk aanvullend blokkeren en/of verankeren vereisen.Maar in sommige landen gelden nationale regels en richtlijnen die mogelijk aanvullend blokkeren en/of verankeren vereisen.
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De bevestigingspunten op de lader hebben op zijn minst
dezelfde breekkracht als de verankeringen.

Bevestigingen (verankeringen)Bevestigingen (verankeringen)
De verankeringen zijn gedurende het hele transport
voorgespannen tot ten minste 4.000 N (400 kg).
De verankeringen zijn symmetrisch in paren geplaatst en
bevestigd aan de daarvoor bestemde verankeringsogen op de
machine. Er mag aan elk verankeringsoog op het
transportvoertuig slechts één verankering worden
vastgemaakt.
De bevestigingshaken mogen hun grip niet verliezen als de
verankeringen slap komen te hangen.
Een veilige belasting van de ketting (MSL/LC/SWL) is ten
minste 50 % van de breekkracht (MBL).
Wellicht zijn er dempers nodig op korte en verticale
verankeringen, vooral bij machines die worden vervoerd op
rubberbanden. Dat kan schokken en stoten verminderen
waaraan de kettingen kunnen blootstaan.
Als er verankeringen met een verschillende breekkracht
worden gebruikt, gelden de voorschriften voor de verankering
met de laagste breekkracht.

HetHet volgendevolgende geldtgeldt als erals er blokkenblokken wordenworden gebruikt ofgebruikt of als deals de
machine tegen de zwanenhals geblokkeerd staat:machine tegen de zwanenhals geblokkeerd staat:
Bij het gebruik van blokken moeten deze goed zijn vastgezet,
een hoek van ca. 37° (3:4:5) en een hoogte van ten minste 25
cm (10 in) hebben en in paren zijn geplaatst: 1, 2, 3, of 4 paren
conform de tabellen met de plaats van de blokken.
Het plaatsen van rubberbanden/met hout omhulde velgen
tegen wielsleuven komt overeen met het gebruik van blokken.
Door de achterkant van de machine of de in de rijrichting
geplaatste wielparen tot ten minste de helft van de wielstraal
tegen de zwanenhals of iets dergelijks in de rijrichting te
blokkeren, worden voorwaartse bewegingen voorkomen.
Door de binnen- of buitenkant van alle wielen met voldoende
hoogte te blokkeren worden zijwaartse bewegingen
tegengegaan.
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Instructies voor het vastzetten van lading, machineInstructies voor het vastzetten van lading, machine
geladen met de voorkant naar vorengeladen met de voorkant naar voren

De waarden en instructies in de onderstaande tabellen gelden alleen als aan de eerder in dit hoofdstuk
beschreven voorwaarden (onder het kopje ‘Voorwaarden voor het vastzetten van lading’) is voldaan.

F

1

2

3

4

V1137019

D E

C

LL CRF

LF

LCF

LCRLCF

LR

LR

LCR

F

F = Rijrichting
LCRCR is de afstand tussen de punten DD en EE.
D is het geprojecteerde punt recht opzij, haaks op de rand van de lader, vanaf het bevestigingspunt CC op de
machine.
E is het bevestigingspunt op de rand van de lader.
LF, LLCFCF en LLR zijn hetzelfde als LLCRCR.
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Wrijvingsoppervlak: rubber, grenenhout, berkenhout met rubberen afstandstukkenWrijvingsoppervlak: rubber, grenenhout, berkenhout met rubberen afstandstukken
(schoon en droog of nat)(schoon en droog of nat) μ = 0,5μ = 0,5

Toegestaan afstandsinterval verankeringen in meter (1 m = 39,4 in)Toegestaan afstandsinterval verankeringen in meter (1 m = 39,4 in)

Blokken of gebloktBlokken of geblokt
tegen zwanenhalstegen zwanenhals
(a)(a)

Ketting min. klasse 8 Ø10 mmKetting min. klasse 8 Ø10 mm
MBL 12 ton, LC 60 kN (6 ton)MBL 12 ton, LC 60 kN (6 ton)

Ketting min. klasse 8 Ø13 mmKetting min. klasse 8 Ø13 mm
MBL 20 ton, LC 100 kN (10 ton)MBL 20 ton, LC 100 kN (10 ton)

LF
(gekruist)(gekruist)

LCFCF LCRCR LR
(gekruist)(gekruist)

LF
(gekruist)(gekruist)

LCFCF LCRCR LR
(gekruist)(gekruist)

Geen blokken Geen toegestaan verankeringsalternatief 1,0–3,0

Niet
nodig

0,8–1,8 1,5–3,0

1 paar 1,1–3,0 0,4–1,0 0,8–1,8 1,5–3,0 1,0–3,0 0,4–1,8 0,9–3,0

2 paar
0,3–3,0

Niet
nodig

0,8–1,8 1,5–3,0 0,3–3,0 0,4–1,8 0,9–3,0

3 paar
0,3–3,0

Niet
nodig

Niet
nodig

0,9–3,0 0,3–3,0
Niet
nodig

0,5–3,0
4 paar

Voorwaarts
blokkeren

1,1–3,0 0,4–1,0
Niet
nodig

0,3–3,0 1,0–3,0
Niet
nodig

0,3–3,0

Zijwaarts
blokkeren

Geen toegestaan verankeringsalternatief 1,0–3,0 0,8–1,8 1,5–3,0

Voorwaarts en
zijwaarts
blokkeren

1,1–3,0 0,4–1,0
Niet
nodig

0,3–3,0 1,0–3,0
Niet
nodig

0,3–3,0

a)Zie ook paragraaf ‘Als er blokken worden gebruikt of als de machine tegen de zwanenhals geblokkeerd staat, geldt ook het
volgende’

Wrijvingsoppervlak:Wrijvingsoppervlak: vorst,vorst, ijs,ijs, sneeuw,sneeuw, vuil,vuil, berkenhoutberkenhout zonderzonder rubberenrubberen afstandstukkenafstandstukken μ = 0,2μ = 0,2

Toegestaan afstandsinterval verankeringen in meter (1 m = 39,4 in)Toegestaan afstandsinterval verankeringen in meter (1 m = 39,4 in)

Blokken of gebloktBlokken of geblokt
tegen zwanenhalstegen zwanenhals
(a)(a)

Ketting min. klasse 8 Ø10 mmKetting min. klasse 8 Ø10 mm
MBL 12 ton, LC 60 kN (6 ton)MBL 12 ton, LC 60 kN (6 ton)

Ketting min. klasse 8 Ø13 mmKetting min. klasse 8 Ø13 mm
MBL 20 ton, LC 100 kN (10 ton)MBL 20 ton, LC 100 kN (10 ton)

LF
(gekruist)(gekruist)

LCFCF LCRCR LR
(gekruist)(gekruist)

LF
(gekruist)(gekruist)

LCFCF LCRCR LR
(gekruist)(gekruist)

Geen blokken
Geen toegestane verankeringsalternatieven

1,2–3,0 0,2–1,0 0,9–1,8 1,9–3,0

1 paar 1,2–3,0 0,2–1,0 0,5–1,8 1,1–3,0

2 paar
0,4–3,0 0,0–1,0 1,2–1,8 1,9–3,0 0,3–3,0

Niet
nodig

0,5–1,8 1,1–3,0

3 paar 0,4–3,0 0,0–1,0 0,3–1,8 0,9–3,0
0,3–3,0

Niet
nodig

0,2–1,8 0,5–3,0
4 paar 0,3–3,0 0,0–1,0 0,3–1,8 0,9–3,0

Voorwaarts
blokkeren

Geen toegestane verankeringsalternatieven

1,2–3,0 0,2–1,0
Niet
nodig

0,3–3,0

Zijwaarts
blokkeren

1,2–3,0 0,2–1,0 0,9–1,8 1,9–3,0

Voorwaarts en
zijwaarts
blokkeren

1,2–3,0 0,2–1,0
Niet
nodig

0,3–3,0

a)Zie ook paragraaf ‘Als er blokken worden gebruikt of als de machine tegen de zwanenhals geblokkeerd staat, geldt ook het
volgende’
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Instructies voor het vastzetten van lading, machineInstructies voor het vastzetten van lading, machine
geladen met de achterkant naar vorengeladen met de achterkant naar voren

De waarden en instructies in de onderstaande tabellen gelden alleen als aan de eerder in dit hoofdstuk
beschreven voorwaarden (onder het kopje ‘Voorwaarden voor het vastzetten van lading’) is voldaan.

F

1

2

3

4

V1137020

D E

C

LCF LCR

LCF LCR

LF

LF

LR

LR

LCR

F

F = Rijrichting
LCRCR is de afstand tussen de punten DD en EE.
D is het geprojecteerde punt recht opzij, haaks op de rand van de lader, vanaf het bevestigingspunt CC op de
machine.
E is het bevestigingspunt op de rand van de lader.
LF, LLCFCF en LLR zijn hetzelfde als LLCRCR.
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Wrijvingsoppervlak: rubber, grenenhout, berkenhout met rubberen afstandstukkenWrijvingsoppervlak: rubber, grenenhout, berkenhout met rubberen afstandstukken
(schoon en droog of nat)(schoon en droog of nat) μ = 0,5μ = 0,5

Toegestaan afstandsinterval verankeringen in meter (1 m = 39,4 in)Toegestaan afstandsinterval verankeringen in meter (1 m = 39,4 in)

Blokken of gebloktBlokken of geblokt
tegen zwanenhalstegen zwanenhals
(a)(a)

Ketting min. klasse 8 Ø10 mmKetting min. klasse 8 Ø10 mm
MBL 12 ton, LC 60 kN (6 ton)MBL 12 ton, LC 60 kN (6 ton)

Ketting min. klasse 8 Ø13 mmKetting min. klasse 8 Ø13 mm
MBL 20 ton, LC 100 kN (10 ton)MBL 20 ton, LC 100 kN (10 ton)

LF
(gekruist)(gekruist)

LCFCF LCRCR LR
(gekruist)(gekruist)

LF
(gekruist)(gekruist)

LCFCF LCRCR LR
(gekruist)(gekruist)

Geen blokken

Geen toegestane verankeringsalternatieven

Geen toegestaan verankeringsalternatief

1 paar 1,1–3,0

Niet
nodig

0,2–1,0 1,2–3,0

2 paar 0,3–3,0 0,2–1,0 1,2–3,0

3 paar
0,3–3,0

Niet
nodig

Niet
nodig

0,8–3,0 0,3–3,0
Niet
nodig

0,5–3,0
4 paar

Voorwaarts
blokkeren

1,0–3,0 0,5–1,8
Niet
nodig

0,3–3,0 1,1–3,0
Niet
nodig

Niet
nodig

0,3–3,0

Zijwaarts
blokkeren

Geen toegestaan verankeringsalternatief Geen toegestaan verankeringsalternatief

Voorwaarts en
zijwaarts
blokkeren

1,0–3,0 0,5–1,8
Niet
nodig

0,3–3,0 1,1–3,0
Niet
nodig

Niet
nodig

0,3–3,0

a)Zie ook paragraaf ‘Als er blokken worden gebruikt of als de machine tegen de zwanenhals geblokkeerd staat, geldt ook het
volgende’

Wrijvingsoppervlak:Wrijvingsoppervlak: vorst,vorst, ijs,ijs, sneeuw,sneeuw, vuil,vuil, berkenhoutberkenhout zonderzonder rubberenrubberen afstandstukkenafstandstukken μ = 0,2μ = 0,2

Toegestaan afstandsinterval verankeringen in meter (1 m = 39,4 in)Toegestaan afstandsinterval verankeringen in meter (1 m = 39,4 in)

Blokken of gebloktBlokken of geblokt
tegen zwanenhalstegen zwanenhals
(a)(a)

Ketting min. klasse 8 Ø10 mmKetting min. klasse 8 Ø10 mm
MBL 12 ton, LC 60 kN (6 ton)MBL 12 ton, LC 60 kN (6 ton)

Ketting min. klasse 8 Ø13 mmKetting min. klasse 8 Ø13 mm
MBL 20 ton, LC 100 kN (10 ton)MBL 20 ton, LC 100 kN (10 ton)

LF
(gekruist)(gekruist)

LCFCF LCRCR LR
(gekruist)(gekruist)

LF
(gekruist)(gekruist)

LCFCF LCRCR LR
(gekruist)(gekruist)

Geen blokken

Geen toegestane verankeringsalternatieven

Geen toegestaan verankeringsalternatief

1 paar 1,0–3,0 0,3–1,8 0,4–1,0 1,2–3,0

2 paar 0,3–3,0
Niet
nodig

0,4–1,0 1,2–3,0

3 paar 0,4–3,0
0,0–1,8 0,2–1,0 1,1–3,0 0,3–3,0 0,2–1,0 0,5–3,0

4 paar 0,3–3,0

Voorwaarts
blokkeren

1,6–3,0 0,7–1,8 0,0–1,0 0,3–3,0 1,0–3,0 0,3–1,8
Niet
nodig

0,3–3,0

Zijwaarts
blokkeren

Geen toegestaan verankeringsalternatief Geen toegestaan verankeringsalternatief

Voorwaarts en
zijwaarts
blokkeren

1,6–3,0 0,7–1,8 0,0–1,0 0,3–3,0 1,0–3,0 0,3–1,8
Niet
nodig

0,3–3,0

a)Zie ook paragraaf ‘Als er blokken worden gebruikt of als de machine tegen de zwanenhals geblokkeerd staat, geldt ook het
volgende’
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De machine hijsenDe machine hijsen

GEVAARGEVAAR
Gevaar voor beknelling.
Een opgeheven machine kan omlaagkomen. Een vallende
machine kan dodelijk letsel toebrengen.
U nooit onder een geheven machine begeven.U nooit onder een geheven machine begeven.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknellingsletsel of de dood.
Onvoorziene machinebewegingen kunnen aanleiding geven tot
beknellingsletsel.
Gebruik altijd deugdelijke hefuitrusting bij het heffen van deGebruik altijd deugdelijke hefuitrusting bij het heffen van de
complete machine.complete machine.

DeDe hefinrichtingenhefinrichtingen zijnzijn optioneleoptionele onderdelenonderdelen die udie umoetmoet gebruikengebruiken
bij het heffen van de machine. Ze zijn bestemd voor eenbij het heffen van de machine. Ze zijn bestemd voor een
machinegewicht van maximaal 28.000 kg (61.730 lbs).machinegewicht van maximaal 28.000 kg (61.730 lbs).

Hefinrichting (optionele uitrusting)Hefinrichting (optionele uitrusting)

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.
Een vallende last kan ernstig letsel veroorzaken.
Bevestig het hefgereedschap altijd met de bij het gereedschapBevestig het hefgereedschap altijd met de bij het gereedschap
geleverde speciale moeren.geleverde speciale moeren.

OPMERKING!OPMERKING!
Bij het niet in acht nemen van de instructies kan het gereedschap
loskomen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Plaats na het
demonteren van het gereedschap de gewone wielmoeren
meteen terug.

Het is belangrijk om de juiste hefinrichtingen en de juiste
moeren te gebruiken. Neem contact op met een door VolvoNeem contact op met een door Volvo
erkende dealer voor de juiste inrichtingen.erkende dealer voor de juiste inrichtingen.

Het is belangrijk dat de hefinrichting juist gemonteerd wordt.
Neem contact op met een door Volvo erkende dealer voor deNeem contact op met een door Volvo erkende dealer voor de
juiste methode.juiste methode.

De hefinrichting mag alleen op de machine worden
gemonteerd om te heffen en te transporteren. Demonteer de
inrichting na gebruik.
Plaats na het demonteren van de hefinrichting de gewone
wielmoeren terug.

Wanneer u de moeren die bij de hefinrichting horen niet
gebruikt, kunt u ze het beste op het gereedschap bewaren.

Bewaar de normale wielmoeren niet op het gereedschap
wanneer dit op de machine gemonteerd is.

De hefinrichting heeft twee stickers waarop staat aangegeven
welke gereedschappen en moeren u dient te gebruiken voor
een bepaald type velgen en banden. Het onderdeelnummer is
ook in de hefinrichting geslagen.

Hefinrichting monterenHefinrichting monteren

1 Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
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2 Vergrendel het knikpunt met de knikpuntblokkering, zie
bladzijde 163.

3 De contactsleutel moet in stand 0 staan.

4 Monteer de hefinrichtingen op de vooras en de voorste
tandemas en haal de moeren kruiselings aan tot 200–350 Nm
(148–258 lbf ft).

5 Zorg dat de arm van de hefinrichting goed contact maakt met
de binnenkant van de velgrand.

Maatregelen bij het heffen van de machineMaatregelen bij het heffen van de machine

1 Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.

2 Vergrendel het knikpunt met de knikpuntblokkering.

3 Blokkeer de achterwielen met wielkeggen.

4 Start demotor.Wacht totdat de voorraaddruk in de remkringen
van zowel laad- als motoreenheid genormaliseerd is (zie
bladzijde 36 voor de meters die de voorraaddruk in de
remkringen aangeven). Los vervolgens de parkeerrem.

5 Hef de machine op aan de verankeringsogen van het frame.

6 Draai de voorwielen zo dat de hefinrichtingen in de stand staan
zoals afgebeeld.

7 Blokkeer de voorwielen met wielkeggen.

8 Plaats een hijsband of -strop onder de stortgoot van de
laadbak en hef de machine, totdat de tandemwielen kunnen
worden gedraaid.

9 Draai de voorste tandemwielen zo dat de hefinrichtingen in de
stand staan zoals afgebeeld.

10 Laat de machine neer.

11 Zet de parkeerrem aan en draai de contactsleutel naar stand
0.

1 V1092742

1 Knikpuntblokkering

V1137014

15°

V1088004

V1137016

15°

V1088006

BedieningsinstructiesBedieningsinstructies

Transporteren van de machineTransporteren van de machine 171171



12 Bevestig vier hefstroppen aan de hefinrichtingen. Alle
hefstroppen moeten dezelfde lengte hebben (minimaal 8,5 m
(27,9 ft)).

13 Hef de machine op met behulp van de hefogen van de
hefinrichtingen.

14 Laat de machine voorzichtig neer.

15 Koppel de knikpuntblokkering los voordat u de machine
verrijdt.

16 Demonteer de hefinrichting voordat u de machine gebruikt.
Hang de speciale moeren op aan de kabel van de
hefinrichting. Plaats de originele moeren terug.
Aanhaalkoppels, zie 311.

V1137015
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BedieningstechniekenBedieningstechnieken
De volgende pagina's bevatten advies en instructies met
betrekking tot de bediening van de machine en voorbeelden van
de wijze waarop de meest gebruikte aanbouwdelen moeten
worden gebruikt. Het is belangrijk dat u de juiste
bedieningstechnieken gebruikt om op veilige en efficiënte wijze
te kunnen werken.

BedieningstechniekenBedieningstechnieken
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Economisch rijdenEconomisch rijden
Houd altijd het laagst mogelijke toerental aan om de machine
optimaal te gebruiken met een minimaal brandstofverbruik.
Het brandstofverbruik wordt tijdens gebruik vooral beïnvloed door
het motortoerental.
Een laag motortoerental zorgt voor een lager brandstofverbruik,Een laag motortoerental zorgt voor een lager brandstofverbruik,
minder lawaai en meer comfort.minder lawaai en meer comfort.

Brandstofbesparend werken wil ook zeggen dat de machine
minder snel slijt en minder impact heeft op het milieu. Streef altijd
naar het volgende:
Plan de werkplaatsPlan de werkplaats
Evalueer en plan uw werkgebied en de opzet ervan op basis
van de machines die er worden ingezet om zo beter
georganiseerd en efficiënter te kunnen werken.
TransportwegenTransportwegen
Probeer altijd de kortst mogelijke route te gebruiken. Dit
verhoogt de productie en verlaagt het brandstofverbruik.
Probeer ervoor te zorgen dat de transportwegen zo glad en
egaal mogelijk zijn en dat er geen obstakels zijn waardoor u
onnodig moet remmen.
Plan de bediening van de machinePlan de bediening van de machine
Plan de bediening van de machine en neem gas terug voor u
wilt stoppen. Laat de machine het laatste stuk uitrollen in de
plaats van de kinetische energie weg te remmen. Gebruik de
motorrem niet onnodig.
Werk samenWerk samen
Werk samenmet anderemachinisten en plan alles omhet werk
met de machines zo efficiënt mogelijk te maken.
Blijf binnen het zuinige toerentalbereikBlijf binnen het zuinige toerentalbereik
Een hoog motortoerental leidt zelden tot een hogere
productiviteit in, maar vaak wel tot een hoger
brandstofverbruik.
Stem de bediening van de machine af op de toepassingStem de bediening van de machine af op de toepassing
Volg de aanbevelingen voor de verschillende toepassingen.
Preventief onderhoudPreventief onderhoud
Het is belangrijk om de machines volgens het
onderhoudsprogramma te onderhouden.
Gebruik de juiste bandenGebruik de juiste banden
Gebruik banden met dezelfde rolomtrek om belasting van de
aandrijflijn te vermijden.
Gebruik banden met het juiste loopvlak om onnodig
doorslippen te voorkomen.
Zorg dat de bandenspanning juist isZorg dat de bandenspanning juist is
Op bladzijde 311 staan aanbevelingen voor de
bandenspanning. Een juiste bandenspanning zorgt voor een
lager brandstofverbruik en minder slijtage aan de machine.
Gebruik motorverwarmingGebruik motorverwarming
Gebruik van een motorverwarming bij koud weer (tot 5 °C (41
°F)) zorgt voor een geringere milieu-impact, een lager
brandstofverbruik en minder slijtage bij het starten.
Niet onnodig stationair lopenNiet onnodig stationair lopen
Volg echter de aanbevelingen om de machine te stoppen. Zie
bladzijde 142 voor de smering van de turbo.

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie en om deel
te nemen aan een Volvo-cursus in uw buurt.

V1095509
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LichaamstrillingenLichaamstrillingen
Lichaamstrillingen die door grondverzetmachines worden
gegenereerd, hangen van verschillende factoren af zoals
werkwijze, bodemgesteldheid, gekozen rijsnelheid enz.

De machinist bepaalt in grote mate de uiteindelijke
trillingsniveaus. Hij kiest immers zelf de rijsnelheid, werkwijze,
route, enz.

Dit betekent dat hetzelfde type machine een groot aantal
verschillende trillingsniveaus kan hebben. Zie voor de
cabinespecificaties 313.

Richtlijnen om trillingsniveaus voorRichtlijnen om trillingsniveaus voor
grondverzetmachines te reducerengrondverzetmachines te reduceren

Gebruik voor iedere toepassing het juiste type machine, met
de juiste afmetingen en met de juiste opties en aanbouwdelen.

Houd de ondergrond in een goede conditie.

- Verwijder eventuele grote keien of obstakels.

- Vul eventuele greppels en gaten.

- Maak machines en tijd vrij om het terrein te onderhouden.

Stem de rijsnelheid en de route dusdanig af dat het
trillingsniveau zo laag mogelijk is.

- Rijd om obstakels en hobbels/kuilen heen.

- Minder vaart als u over oneffen ondergrond moet rijden.

Onderhoud de machines volgens de aanbevelingen van de
fabrikant.

- Bandenspanning.

- Remsysteem en besturing.

- Bedieningselementen, hydraulisch systeem en
verbindingssystemen (verbindingen).

Zorg dat de bestuurdersstoel goed onderhouden en correct
ingesteld is.

- Stem de stoel en zijn vering af op het gewicht en de
lichaamslengte van de machinist.

- Controleer het mechanisme voor de vering en voor de
instelling van de bestuurdersstoel en voer het noodzakelijke
onderhoud uit.

- Draag de veiligheidsgordel en stel deze correct in.

Beperk de trillingen bij langdurige werkzaamheden en bij lange
afstanden.

- Transporteer de machine als de werkplekken ver uiteen
liggen.

Rugklachten die in verband worden gebracht met
lichaamstrillingen kunnen door andere risicofactoren worden
veroorzaakt.

Onderstaande richtlijnen kunnen de kans op rugklachten
verminderen:

- Stel de stoel en de bedieningselementen dusdanig in dat u in
een goede houding zit.
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- Stel de spiegels dusdanig in dat u zo min mogelijk hoeft te
draaien.

- Neem regelmatig pauzes, zodat u niet lang in dezelfde houding
hoeft te zitten.

- Spring niet uit de cabine.

- Let op uw lichaamsgewicht en uw conditie.
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Transport bedrijfTransport bedrijf

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor kantelen van de machine.Gevaar voor kantelen van de machine.
HogeHoge snelheidsnelheid kankan aanleidingaanleiding gevengeven tottot ongelukkenongelukken metmet ernstigeernstige
of dodelijke verwondingen.of dodelijke verwondingen.
Altijd langzaam rijdenAltijd langzaam rijden
op aflopende hellingenop aflopende hellingen
in bochtenin bochten
op ongelijkmatige ondergrondop ongelijkmatige ondergrond
op gladde ondergrondop gladde ondergrond

Voor het transport over wegen met een gering
hellingspercentage kiest u schakelstand D. De machine
schakelt dan automatisch afhankelijk van de behoefte aan
vermogen.

Gebruik de maximumsnelheid van de machine met beleid.

Stem de snelheid altijd af op de wegdekomstandigheden en de
verkeerssituatie, zodat u veilig en comfortabel kunt rijden.

Let op eventuele bewegingen van de laadeenheid tijdens het
rijden.

Zorg dat er geen gevaar bestaat dat de last tijdens het vervoer
uit de laadbak valt.

Als alle differentieelsloten zijn ingeschakeld met de
voetbediening op de vloer (zie bladzijde 77) of met de
schakelaar (zie bladzijde 131); vergeet dan niet deze uit te
schakelen zodra het wegdek weer goed is (stevige
ondergrond).

Let erop dat de machine een totaalgewicht kan hebben van 52
ton (57,3 sh ton). Een dergelijk gewicht vergt een langere
remweg, vooral op gladde wegen of bij bediening op hoge
snelheden.

V1088013
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Bedrijf heuvel op of afBedrijf heuvel op of af

Machine bedienen op een helling omhoogMachine bedienen op een helling omhoog
De machine mag normaal bediend worden op oplopende
hellingen tot 30 %.
Factoren als beschikbare aandrijfkracht, remcapaciteit en tractie
op de wielen zijn bepalend voor de hellingen waarop de machine
kan worden gebruikt. De machine mag alleen in uitzonderlijke
gevallen op oplopende hellingen van 30–45 % gebruikt worden.

De machine beschikt over ATC (Automatic Traction Control) die
de wielslip beperkt.

De automatische transmissie zorgt normaal gesproken voor deDe automatische transmissie zorgt normaal gesproken voor de
juiste aandrijfkracht op oplopende hellingen.juiste aandrijfkracht op oplopende hellingen.

In bepaalde situaties kan het zijn dat de machine telkens ’op- en
terugschakelt’. Dit houdt in dat de transmissie met korte
intervallen heen en weer schakelt tussen twee versnellingen.

Het fenomeen is te wijten aan een vermogen dat onvoldoende is
om in de hogere versnelling te blijven rijden, maar voldoende om
vanuit de lagere versnelling op te schakelen.

U kunt op de twee volgende manieren voorkomen dat deU kunt op de twee volgende manieren voorkomen dat de
transmissie telkens ’op- en terugschakelt’.transmissie telkens ’op- en terugschakelt’.
1 Kies de eerstvolgende lagere versnelling

of
2 Activeer de schakelblokkering met de bijbehorende

schakelaar op het bedieningspaneel.

Bediening dwars op hellingenBediening dwars op hellingen
De machine mag normaal bediend worden op hellingen tot 15 %.
Door zaken als een beperkte wielgrip en een ongelijkmatige
ondergrond op de transportroute kan de machine ook op minder
steile hellingen wegglijden of kantelen.

Bedrijf heuvel afBedrijf heuvel af

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
Tijdens bediening bij maximale belading op een aflopende helling
volstaat de remwerking van de motorrem mogelijk niet. Hoge
snelheid kan aanleiding geven tot ongelukken met ernstige of
dodelijke verwondingen.
Bedrijfsremmen bedienen om snelheid te minderen.Bedrijfsremmen bedienen om snelheid te minderen.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor op hol geslagen machine.
Wanneer u de versnellingsbak in de neutraal laat staan terwijl u
van een helling rijdt, kunt u de controle over de machine verliezen
en zijn dodelijke ongelukken niet uitgesloten.
Laat de machine tijdens het afrijden van een helling altijd in eenLaat de machine tijdens het afrijden van een helling altijd in een
versnelling vooruit staan.versnelling vooruit staan.

De machine mag normaal bediend worden op aflopende
hellingen tot 30 %.
Factoren als beschikbare aandrijfkracht, remcapaciteit en tractie
op de wielen zijn bepalend voor de hellingen waarop de machine

V1086513
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kan worden gebruikt. De machine mag alleen in uitzonderlijke
gevallen op aflopende hellingen van 30–45 % gebruikt worden.
Rijd nooit sneller dan de aanbevolen snelheid op de sticker op de
voorruit.

Volg de onderstaande instructies om onnodige slijtage en
belasting van de transmissie tegen te gaan:

- Verlaag uw snelheid voordat u de helling afrijdt.

- Kies voor het afrijden van een aflopende helling dezelfde
versnelling als bij het afrijden van diezelfde helling.

- Gebruik in eerste instantie de motorrem.

OPMERKING!OPMERKING!
Laat de motor op aflopende hellingen geen hogere toeren maken
dan 2.300 omw/min (38 omw/s).

Wanneer het gevaar bestaat dat de motor overtoeren maakt,
wordt u gewaarschuwd op het informatiedisplay. De motor is
bovendien beschermd door meerdere automatische functies,
zoals:

- Opschakelen naar een hogere versnelling.

- Uitschakeling van de lock-up.

- Activering van de bedrijfsrem van de machine.

Bij bediening op lange aflopende hellingen kunt u het
retarderpedaal (extra) gebruiken voor een gelijkmatiger
rijsnelheid, zie bladzijde 136.

A25F en A25G
Maximaal toelaatbare snelheid op aflopende
hellingen

A30F en A30G
Maximaal toelaatbare snelheid op aflopende
hellingen
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Bedrijf off-roadBedrijf off-road
Verschillende soorten ondergrond vragen om verschillende
bedieningstechnieken. Controleer de toestand van de
ondergrond voorafgaand aan de werkzaamheden om te
voorkomen dat de machine vastloopt.

Gebruik altijd het overlangse differentieelslot en de
zeswielaandrijving als het gevaar van slippen bestaat; zie
bladzijde 131.

Schakel altijd overdwarse differentieelsloten in voordat er een
wiel gaat slippen.

Als de toestand van de ondergrond zodanig is dat de machine
kan vastlopen, dient de stuurinrichting gecombineerd te
worden met het overlangse differentieelslot (voetbediening)
om telkens opnieuw tractie op de wielen te brengen, de
zogeheten WAGGELGANG.

Vraag eerst toestemming aan het management alvorens de
machine buiten de normale transportroute te gebruiken.

Als er bij werken op een zachte ondergrond voldoende ruimte
aanwezig is, kies dan een nieuw spoor voor elke gang. Zo
wordt voorkomen dat er diepe sporen worden gevormd én dat
de machine in een diep spoor terecht komt.

OPMERKING!OPMERKING!
Rijd bij voorkeur niet over te steile overdwarse hellingen of
scherpe stenen of boomstronken.

V1088022
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Voetbediening, differentieelsloten en
zeswielaandrijving
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Werken in gevaarlijke omgevingenWerken in gevaarlijke omgevingen
Werk niet te dicht bij de rand van een kade, dok, helling etc.
Werk langzaam wanneer de ruimte beperkt is en controleer of
er genoeg ruimte is voor de machine en de last.
Bij werkzaamheden onder de grond is speciale apparatuur,
bijv. een gecertificeerde motor, verplicht binnen de landen van
de EU en de EES. Neem contact op met uw dealer.
Gebruik de verlichting van de machine bij het werken onder
slechte lichtomstandigheden, bijv. binnen en in tunnels.
De machine niet gebruiken wanneer het zicht zeer slecht is,
bijv. dichte mist, zware sneeuwval, of zware regen.
De machine moet speciaal zijn uitgerust wanneer deze wordt
gebruikt in een verontreinigde omgeving of in een gebied met
een gezondheidsgevaar. Neem contact op met uw dealer.
Controleer ook de plaatselijke regelgeving voor u het gebied
binnengaat met de machine.

Elektromagnetische velden (EMF)Elektromagnetische velden (EMF)

Werken in gebieden met elektromagnetische velden,Werken in gebieden met elektromagnetische velden,
EMFEMF
Het sitemanagementmoet weten of er gebieden zijnmet sterke
elektromagnetische velden en moet de machinist hierover
informeren.
De machinist moet navraag doen of er op de werkplaats sterke
elektromagnetische velden kunnen zijn.

Kabels en buizen onder de grondKabels en buizen onder de grond
Controleer of er contact is opgenomen met overheidsinstanties
en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor kabels en buizen en
dat hun aanwijzingen worden opgevolgd. Controleer ook welke
regels gelden voor personeel met betrekking tot het blootleggen
van kabels en buizen. Normaal gesproken mag alleen het eigen
personeel van de servicebedrijven kabels blootleggen en tijdelijk
verleggen.

Werken op hellingenWerken op hellingen
Open het portier voorzichtig, want het kan door het
eigengewicht openzwaaien. Zorg er bij het sluiten voor dat het
goed dichtstaat.
Let bij het afrijden van een aflopende helling op het
zwaartepunt en gebruik dezelfde techniek als in 178, 178 en
178.
Bedien demachine langzaamwanneer u een aflopende helling
nadert of erop rijdt.
Verander niet van rijrichting bij werkzaamheden op een helling
en rijd nooit dwars op een helling.

Werken in water en op drassige grondWerken in water en op drassige grond
Bedien de machine voorzichtig bij het oversteken van een
waterloop of het doorkruisen van waterpartijen met troebel of
donker water. Eventuele obstakels onder water of diepe gaten in
de bodem zijn dan niet goed waar te nemen. Bedien de machine
niet in water, als u er niet van overtuigd bent dat u dat veilig kunt
doen.

BedieningstechniekenBedieningstechnieken

Werken in gevaarlijke omgevingenWerken in gevaarlijke omgevingen 181181



Smeer na werkzaamheden in water alle smeerpunten die
onder water hebben gestaan, om eventueel water naar buiten
te persen.

Er blijft mogelijk water in de spatborden staan bij
werkzaamheden in water en drassige gebieden. Laat
eventueel water uit de desbetreffende spatborden aflopen, zie
bladzijde 268.

Bij bediening van demachine op een drassige ondergrond kunt
u de bodem met houten planken verstevigen om de machine
beter te ondersteunen. Houd de houten bodembedekking zo
egaal en schoon mogelijk.

Werken bij koud weerWerken bij koud weer

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknellingsletsel.
Het hydraulische systeem reageert mogelijk langzaam bij lage
temperaturen wat onvoorziene machinebewegingen kan
opleveren.
Bedien het hydraulische systeem voorzichtig totdat het opBedien het hydraulische systeem voorzichtig totdat het op
bedrijfstemperatuur is gekomen.bedrijfstemperatuur is gekomen.

Lees de aanbevelingen voor het starten, zie bladzijde 128.

De ruiten moeten ijs- en sneeuwvrij zijn alvorens de machine te
gebruiken.
Pas op voor gladde delen op de machine. Stap alleen op
plaatsen met antislip.
Gebruik een ijskrabber om het ijs van de ruiten te verwijderen.
Gebruik indien nodig een krabber met een lange steel of een
ladder.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor bevriezingsletsel.
Onbeschermde huid kan vastvriezen aan koud metaal waarbij
mogelijk letsel optreedt.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren vanDraag persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren van
koude voorwerpen.koude voorwerpen.

LET OPLET OP
Gevaar voor schade.Gevaar voor schade.
BijBij hethet verzettenverzetten vanvan dede machinemachine metmet dede motorverwarmingskabelmotorverwarmingskabel
aangesloten kunnen de aansluitingen en de kabel beschadigdaangesloten kunnen de aansluitingen en de kabel beschadigd
raken.raken.
Controleer of de motorverwarming losgekoppeld is alvorens deControleer of de motorverwarming losgekoppeld is alvorens de
machine te verzetten.machine te verzetten.

Werken in verontreinigde milieusWerken in verontreinigde milieus
Machines die in vervuilde en/of ongezonde omgevingen worden
gebruikt, worden speciaal voor dergelijke omgevingen uitgerust.

Gebruikte luchtfilters van de cabine en de motor, die gebruikt zijn
in omgevingen met asbest en ander schadelijk stof, worden in
afgedichte plastic zakken geplaatst zoals de nieuwe filters, en
worden dan vernietigd.
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OpladenOpladen
1 Parkeer de vrachtwagen op de aangewezen plek. Gebruik de

knikbesturing en zet de beide delen van de machine onder de
optimale hoek voor het opladen. Gebruik de zijspiegels en
houd oogcontact met de machinist van de graafmachine/
wiellader tijdens het achteruitrijden.

2 Schakel de laad- en kieprem in (zie bladzijde 77).

3 Zorg er altijd voor dat de laadbak naar beneden staat tijdens
het laden. Als dat niet geval is, komt het volledige gewicht van
de lading op de hefcilinders te rusten in de plaats van op het
chassis.

OPMERKING!OPMERKING!
Onthoud dat u alsmachinist van de vrachtwagen verantwoordelijk
bent voor de omvang en het gewicht van de lading, zie 120.

Voordat u wegrijdt moet u er zeker van zijn dat er geen delen van
de lading, zoals boomstronken of stenen, uit de laadbak kunnen
vallen en daarbij schade of verwondingen veroorzaken.
Uitstekende voorwerpen moeten uit de laadbak verwijderd
worden.

BedieningBediening
Vrachtwagens van VolvoVrachtwagens van Volvo vertonen zeer goede
terreineigenschappen, die u vaak kunt benutten om de
transportafstand en transporttijd te verkorten.

Blijf altijd op de aangewezen transportwegen. Ook als u vindt dat
er een kortere weg door het terrein mogelijk is of dat u van de weg
kunt afrijden om tegemoetkomende voertuigen te passeren, moet
u altijd eerst toestemming vragen van de manager.

De staat van de transportweg is van grote invloed op de
laadcapaciteit van de vrachtwagen. Als de transportweg lang is
en in slechte staat verkeert, kunt u er bij de manager op
aandringen de weg te verbeteren zodat u sneller kunt rijden en
meer lading kunt vervoeren.

Hoogteverlengstuk bak voor licht materiaalHoogteverlengstuk bak voor licht materiaal

(extra)(extra)

Machines met aanzetstukken voor lichte materialen mogen
uitsluitend worden ingezet voor het transport van lichte
materialen. De stabiliteit van de machine kan gevaar lopen als er
andere, zwaardere materialen in de laadbak worden vervoerd.
Houd een lagere snelheid aan bij het transport omdat het
zwaartepunt van de machine hoger ligt dan dat van een machine
zonder aanzetstukken.
De sticker met de maximale laadcapaciteit zit op een van de
cabineruiten.

V1088023
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AchterklepAchterklep

(optionele uitrusting)(optionele uitrusting)

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.
Wanneer zwaar materiaal aan de laadklep blijft plakken kan de
motoreenheid kantelen, wat mogelijk aanleiding geeft tot
ongelukken met ernstig beknellingsletsel.
Demonteer altijd de laadklep alvorens zwaar en kleverigDemonteer altijd de laadklep alvorens zwaar en kleverig
materiaal te vervoeren.materiaal te vervoeren.

Machines voorzien van een bovenscharnierende laadklep of een
bovenscharnierende laadklep in combinatie met een
onderscharnierende laadklep mogen alleen materialen
transporteren die bij het leegkiepen de laadklepopening kunnen
passeren. Tijdens het kiepen bestaat het gevaar dat bijvoorbeeld
stenen vast komen te zitten tussen de laadbak en de laadklep.
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AfladenAfladen

TippenTippen

van ladingenvan ladingen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor kantelen.Gevaar voor kantelen.
HellendeHellende ondergrondondergrond houdthoudt eeneen gevaar ingevaar in voorvoor kantelen.kantelen. DitDit leidtleidt
mogelijk tot ernstig of dodelijk letsel.mogelijk tot ernstig of dodelijk letsel.
Alvorens te lossen de gesteldheid van de ondergrondAlvorens te lossen de gesteldheid van de ondergrond
controleren.controleren.

Als er over een rand wordt gekiept, zorg dan bij het achteruitrijden
dat de achteras altijd op vaste grond staat. Controleer de
stevigheid van de rand.

De juiste kiepmethode hangt af van de kieplocatie.

Methode A:Methode A: Deze losmethode is het snelst als u op de plaats van
lossen de ruimte hebt en de lading met een bulldozer over een
rand duwt.

Methode B:Methode B: Rijd zo ver mogelijk achteruit naar de rand toe, zodat
de lading zoveel mogelijk over de rand omlaagstort. Met deze
methode is er geen bulldozer nodig op de plaats van lossen.

OPMERKING!OPMERKING!
Zorg bij het achteruitrijden dat de achteras altijd op vaste grond
staat. Controleer de stevigheid van de rand.

Gebruik tijdens het achteruitrijden altijd de zijspiegels. Stop pas
wanneer de wielen van de achteras de rand van het stortgat
hebben bereikt. Rijd bij voorkeur niet in hetzelfde spoor om de
kans te beperken dat u vast komt te zitten. Houd een deel van de
lading apart en leg het op de rand.

Methode C:Methode C: Rijd bij het kiepen op een bult achteruit naar de bult
toe en kiep de last. Rijd langzaam vooruit tijdens het laatste stukje
van de kiepfase.

Methode D:Methode D: Als u een wegophoging of een licht verhoogd
oppervlak moet aanleggen, kunt u de terreineigenschappen van
de machine op de plek van lossen benutten.

Voor alle vormen van kiepen geldt het volgende:Voor alle vormen van kiepen geldt het volgende:

- Controleer voordat u de laadbak omhoogbrengt of er geen
mensen in de buurt van de vrachtwagen staan.

- Breng de laadbak niet omhoog tijdens het achteruitrijden op
oneffen terrein.

- Als de machine overdwars op gevaarlijke hellingen staat, moet
u de machine verplaatsen voordat u de lading kiept.

V1088027

V1088028

V1088029

V1088030
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- Zet de machine recht. Schakel de laad- en kieprem in (zie
bladzijde 77). Duw de kiephendel achteruit naar de kiepstand
en verhoog het motortoerental.

- Verlaag het motortoerental net voordat de laadbak het hoogste
punt bereikt.

- Rijd enkele meters vooruit voordat u de laadbak weer neerlaat.
Zet de kiephendel in de nivelleerstand.

Rijd nooit verder dan nodig is met de laadbak omhoog. MaakRijd nooit verder dan nodig is met de laadbak omhoog. Maak
geengeen stuurbewegingenstuurbewegingen metmet dede vrachtwagenvrachtwagen alsals dede ladinglading vastzitvastzit
en de laadbak omhoogstaat.en de laadbak omhoogstaat.
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Hauler chassisHauler chassis
Over het algemeen gelden de bedieningsinstructies in dit
instructieboek ook voor deHauler chassis. Instructies die verband
houden met de laadbak zijn mogelijk niet van toepassing,
afhankelijk van de vraag of de transportversie al dan niet is
uitgerust met een laadbak. Informatie over de opbouw
(bovenwagen) vindt u in het handboek van de carrosseriebouwer.

Bewaar deze documenten altijd in de cabine en vervang ze, als
ze zoekgeraakt zijn of onleesbaar zijn geworden.

De afmetingen van de verschillende uitvoeringen vindt op
bladzijde 324.

Monteer de opbouw volgens de ‘Body builder instruction’ van
Volvo Construction Equipment (zie www.volvoce.com/dealers).

V1137043

Hauler chassis, uitvoeringen
1 HC42
2 HC54 (1200 mm langer frame)
3 HC59 (1700 mm langer frame)

BedieningstechniekenBedieningstechnieken
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Dumperchassis, extra hydraulische functiesDumperchassis, extra hydraulische functies
activerenactiveren
De extra hydraulische functies zijn te activeren en deactiveren
met de schakelaar voor extra hydraulische functies of de
kiephendel op het bedieningspaneel, zie onder het kopje 8.48.4
ExtraExtra hydraulischehydraulische functiesfuncties (extra)(extra) en 8.88.8 KiephendelKiephendel in hoofdstuk
BedieningselementenBedieningselementen dat begint op de bladzijde met 77.

Voor Hauler chassis-machines, waarbij de extra hydraulische
functies via de schakelaar worden geactiveerd, is de kiephendel
op het bedieningspaneel niet ingeschakeld (niet aangesloten) en
hij heeft dan ook geen functie.

OPMERKING!OPMERKING!
Controleer de werking van de schakelaars en
bedieningselementen in het instructieboek bij de opbouw.

R
N
D
3
2
1

AUX

V1135128

2

AUX

AUX

1

1
AUX

Bedieningspaneel

1 Schakelaar voor extra hydraulische functies
(twee uitvoeringen)

2 Kiephendel
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SignalleringsschemaSignalleringsschema
Gebruik wanneer het zicht van de bestuurder beperkt is, bijv.Gebruik wanneer het zicht van de bestuurder beperkt is, bijv.
vanwege een grote lading, een signaalman.vanwege een grote lading, een signaalman.

Hoe sneller het tillen, laten zakken of de benodigde beweging
moet zijn, des te heftiger moeten de bewegingen van de
signaalman zijn. Wanneer twee of meer bestuurders gebruik
maken van dezelfde signaalman, bepaal dan van te voren hoe
het heffen in zijn werk zal gaan en op welke manier signalen naar
de afzonderlijke operators gegeven gaan worden.

STARTSTART
Armen horizontaal met
handpalmen naar voren

STOPSTOP
De rechterarm wijst omhoog met
de handpalm naar voren

EINDEEINDE
Handen samen op borsthoogte

OMHOOGOMHOOG
De rechterarm wijst omhoog met
de handpalm naar voren en de
hand maakt langzaam een
cirkelbeweging

OMLAAGOMLAAG
De rechterarmwijst omlaagmet de
handpalm naar voren en de hand
maakt langzaam een
cirkelbeweging

VERTICALE AFSTANDVERTICALE AFSTAND
Handen geven relatieve afstand
aan

NAAR VORENNAAR VOREN
Beide armen gebogen met de
handpalmen naar boven waarbij
de onderarmen langzaam en
herhaald naar het lichaam toe
bewogen worden

NAAR ACHTERENNAAR ACHTEREN
Beide armen gebogen met de
handpalmen naar benedenwaarbij
de onderarmen langzaam en
herhaald van het lichaam af
bewogen worden

GEVAAR (NOODSTOP)GEVAAR (NOODSTOP)
Beide armen omhoog met de
handpalmen naar voren

BedieningstechniekenBedieningstechnieken
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RIJD IN AANGEGEVENRIJD IN AANGEGEVEN
RICHTINGRICHTING
Arm horizontaal uitgestrekt met
handpalm naar beneden en kleine
langzame bewegingen naar voren
en naar achteren rechts

RIJD IN AANGEGEVENRIJD IN AANGEGEVEN
RICHTINGRICHTING
Arm horizontaal uitgestrekt met
handpalm naar beneden en kleine
langzame bewegingen naar voren
en naar achteren links

HORIZONTALE AFSTANDHORIZONTALE AFSTAND
Handen geven de relevante
afstand aan
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Veiligheid tijdens hetVeiligheid tijdens het
onderhoudonderhoud
Dit hoofdstuk gaat over de veiligheidsregels bij controles en
onderhoud. Volvo Construction Equipment draagt geen
verantwoordelijkheid als er andere werktuigen, heftoestellen of
werkwijzen gebruikt worden dan diegene in deze publicatie.

In elk hoofdstuk worden er ook andere veiligheidsregels,
informatie en waarschuwingen gegeven.

OPMERKING!OPMERKING!
Opkrikken mag alleen gebeuren door personeel dat daarvoor is
opgeleid.

GEVAARGEVAAR
Gevaar voor elektrische schokken.
Contact met onderdelen waar stroom op staat geeft aanleiding tot
letsel.
Koppel de elektrische motorverwarming los alvorens service- enKoppel de elektrische motorverwarming los alvorens service- en
reparatiewerk uit te voeren aan de machine.reparatiewerk uit te voeren aan de machine.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor brandwonden!
Hete machineonderdelen kunnen aanleiding geven tot
brandwonden.
Hete machineonderdelen laten afkoelen alvorens aanpassingenHete machineonderdelen laten afkoelen alvorens aanpassingen
of onderhoud uit te voeren. Persoonlijke beschermingsmiddelenof onderhoud uit te voeren. Persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen.dragen.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor injectie onder hoge druk.
Door de restdruk in het remsysteem kan er onder hoge druk olie
naar buiten spuiten en daarbij ernstig letsel veroorzaken, ook al
heeft de motor enige tijd uitgestaan.
Laat altijd de druk af alvorens servicewerk te verrichten aan hetLaat altijd de druk af alvorens servicewerk te verrichten aan het
remsysteem.remsysteem.

LET OPLET OP
Het is zeer belangrijk om het hydraulische systeem teHet is zeer belangrijk om het hydraulische systeem te
beschermen tegen verontreinigingen, omdat deze aanleidingbeschermen tegen verontreinigingen, omdat deze aanleiding
kunnen geven tot overmatige slijtage en kostbare stilstand. Hetkunnen geven tot overmatige slijtage en kostbare stilstand. Het
werkgebiedwerkgebied zozo schoonschoon mogelijkmogelijk houdenhouden tijdenstijdens hethet hanterenhanteren vanvan
hydraulische onderdelen en hydrauliekolie.hydraulische onderdelen en hydrauliekolie.

Veiligheid tijdens het onderhoudVeiligheid tijdens het onderhoud
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ServicestandServicestand

ServicestandServicestand

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor brandwonden!
Hete machineonderdelen kunnen aanleiding geven tot
brandwonden.
Hete machineonderdelen laten afkoelen alvorens aanpassingenHete machineonderdelen laten afkoelen alvorens aanpassingen
of onderhoud uit te voeren. Persoonlijke beschermingsmiddelenof onderhoud uit te voeren. Persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen.dragen.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.
De machine kan knikken en beknellingsletsel veroorzaken.
Schakel de knikpuntblokkering in alvorens onderhoud aan deSchakel de knikpuntblokkering in alvorens onderhoud aan de
machine te plegen of de machine te transporteren.machine te plegen of de machine te transporteren.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.Gevaar voor beknelling.
Geheven laadbak die niet vergrendeld staat kan omlaagvallen.Geheven laadbak die niet vergrendeld staat kan omlaagvallen.
Personeel onder een vallende laadbak kan ernstigePersoneel onder een vallende laadbak kan ernstige
verwondingen oplopen met mogelijk dodelijke afloop.verwondingen oplopen met mogelijk dodelijke afloop.
Laadbak altijd vergrendelen alvorens u eronder te begeven.Laadbak altijd vergrendelen alvorens u eronder te begeven.

OPMERKING!OPMERKING!
I Doorsmeer- en onderhoudsschema op bladzijde 220 beschrijft
welk onderhoud bij een door Volvo-erkende dealer moet worden
uitgevoerd en welk onderhoud de bestuurder zelf kan doen.

Voor elk onderhoud moet de machine als volgt worden
voorbereid.
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V1136668

6 38 6

7

2
5

4

1 Parkeer de machine op een stevige en effen ondergrond.

2 Zet de parkeerrem aan.

3 Vergrendel het knikpunt met de knikpuntblokkering, zie
bladzijde 199. Laat de laadbak zakken op het frame. Als er
onderhoud moet worden uitgevoerd met de laadbak omhoog,
zet deze dan vast met de laadbakvergrendeling; zie bladzijde
199.

4 Bevestig bij elke vorm van onderhoud een
waarschuwingslabel of een rode vlag aan het stuurwiel, met
de melding dat er onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd.

5 Zet de motor uit en verwijder de sleutel.

6 Blokkeer de wielen op passende wijze, bijvoorbeeld met
wielkeggen.

7 Laat de druk af van alle leidingen onder druk en
drukreservoirs; zie bladzijde 200.

8 Laat de machine afkoelen.

Veiligheid tijdens het onderhoudVeiligheid tijdens het onderhoud

ServicestandServicestand 193193



Alvorens onderhoud uit te voeren,Alvorens onderhoud uit te voeren,
dit lezendit lezen
Lichamelijk letsel voorkomenLichamelijk letsel voorkomen
Neem de instructies in het instructieboek door, voordat u met
enige werkzaamheden aan de machine begint. Het is ook
belangrijk dat u de informatie en instructies op plaatjes en
stickers leest en in acht neemt.
Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden die verstrikt
kunnen raken en letsel kunnen veroorzaken.
Draag altijd een veiligheidshelm, een veiligheidsbril,
handschoenen en beschermende werkschoenen, als dat
gezien de werkzaamheden nodig is.
Zorg voor voldoende ventilatie, als de motor binnen moet
worden gestart.
Ga niet voor of achter de machine staan, wanneer de motor
loopt.
Zet de motor af, voordat u afdekkingen verwijdert of de
motorkap opent.
Zelfs als de motor is afgezet, is er sprake van enige restdruk
in het systeem. Als u een systeem opent zonder eerst de druk
af te laten, kan er onder hoge druk vloeistof uitspuiten.
Gebruik bij het controleren op lekkage een vel papier of een
stuk karton, nooit uw handen.
Let erop dat loopgedeelten, handgrepen en oppervlakken met
antisliplaag vrij zijn van olie, dieselolie, vuil en ijs.
Ga uitsluitend op delen van de machine staan, waarop een
antislipvoorziening aanwezig is.
Het is van belang dat u het juiste gereedschap en passende
uitrusting gebruikt. Defect gereedschap of defecte uitrusting
moet gerepareerd of vervangen worden.
Als er onderhoud moet worden uitgevoerd met de laadbak
omhoog, verzeker u er dan van dat deze vergrendeld is voordat
u enige handeling uitvoert. Zet de parkeerrem aan en
vergrendel de laadbak met de laadbakvergrendeling.

Schade aan de machine voorkomenSchade aan de machine voorkomen
Gebruik uitrusting met voldoende hefcapaciteit voor het heffen
of ondersteunen van de machine of delen ervan.
Volvo Construction Equipment wijst alle aansprakelijkheid af
bij gebruik van andere hefinrichtingen, gereedschappen,
werkmethoden, smeermiddelen en onderdelen dan
beschreven in dit instructieboek.
Zorg dat u geen gereedschappen of andere voorwerpen in of
op de machine achterlaat die schade kunnen veroorzaken.
Haal, voordat u met het onderhoudswerk begint, de druk van
het hydraulische systeem.
Stel een ontlastklep nooit af op een hogere drukwaarde dan
door de fabrikant wordt aanbevolen.
Machines die worden ingezet in verontreinigde of anderszins
besmette gebieden, dienen voor dit soort werkzaamheden te
zijn uitgerust. Voor het onderhoud van een dergelijke machine
gelden bovendien speciale veiligheidsvoorschriften.
Zorg er bij installatie van een zender/ontvanger, een mobiele
telefoon of vergelijkbare apparatuur voor dat de montage
plaatsvindt volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Dit om
interferentie te voorkomen met de elektronische systemen en
componenten bestemd voor het functioneren van de machine;
zie bladzijde 20.
Zie bladzijde 202 voor de te nemen maatregelen bij elektrisch
lassen.
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Let erop dat alle bodemplaten, beschermingen, afdekkingen
en kappen op de machine zijn teruggeplaatst, voordat u de
motor start en de machine bedient.
Houd u aan het driepuntsprincipe (twee voeten en een hand)
wanneer u de voorruit schoonmaakt of schrapt.

Voorkom schade aan het milieuVoorkom schade aan het milieu

Denk aan de invloeden op het milieu bij het verrichten van
service- en onderhoudswerkzaamheden. Olie en andere
schadelijke vloeistoffen die in het milieu terechtkomen,
veroorzaken schade. Olie breekt zeer langzaam af in water en
sediment. Eén liter olie kan miljoenen liters drinkwater
onbruikbaar maken.

OPMERKING!OPMERKING!
Voor alle hieronder vermelde punten geldt dat al het afval voor
verwerking en afvoer moet worden ingeleverd bij een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

Vang bij het aftappen olie en andere vloeistoffen op in
geschikte bakken. Zorg ervoor dat u niet morst.
Voordat u gebruikte filters als afval kan afvoeren, moet u alle
vloeistof eruit halen. Gebruikte filters van machines die werken
in een omgeving met asbest of ander gevaarlijk stof, moeten
in de volledig afsluitbare zak worden geplaatst die bij het
nieuwe filter wordt geleverd.
Accu’s bevatten stoffen die schadelijk zijn voor milieu en
gezondheid. Behandel afgedankte accu’s daarom als
milieugevaarlijk afval.
Verbruiksgoederen zoals gebruikte doeken, handschoenen en
flessen kunnen ook met voor het milieu schadelijke olie en
vloeistoffen zijn verontreinigd en moeten als milieugevaarlijk
afval worden behandeld.

Veiligheid tijdens het onderhoudVeiligheid tijdens het onderhoud

Alvorens onderhoud uit te voeren, dit lezenAlvorens onderhoud uit te voeren, dit lezen 195195



Voorbereidingen voor serviceVoorbereidingen voor service

DekplatenDekplaten

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig letsel.
Tijdens de werkzaamheden moet u zware onderdelen hanteren
waarbij u ernstig beknellingsletsel kunt oplopen.
Zet zware onderdelen vast alvorens aan de machine te gaanZet zware onderdelen vast alvorens aan de machine te gaan
werken om te voorkomen dat de onderdelen ongecontroleerdwerken om te voorkomen dat de onderdelen ongecontroleerd
omlaagkomen. Zorg er bij werkzaamheden aan zwareomlaagkomen. Zorg er bij werkzaamheden aan zware
onderdelen voor dat er niemand onder de onderdelen is.onderdelen voor dat er niemand onder de onderdelen is.

Voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden moeten de
bodemplaten neergelaten of verwijderd worden.

Zet de machine in de onderhoudsstand, zieZet de machine in de onderhoudsstand, zie 192192.

Voorste bodemplaat, naar benedenVoorste bodemplaat, naar beneden

1 Plaats, zo mogelijk, een garagekrik onder de voorste rand van
de bodemplaat. Een schone bodemplaat weegt aan de
voorste rand ca. 45 kg (99,2 lbs).

OPMERKING!OPMERKING!
Modder, vuil enz. kan zich in de bodemplaat opstapelen,
waardoor het gewicht aanzienlijk toeneemt.

2 Verwijder de bouten (2 stuks) uit het achterste gedeelte van
de plaat. De plaat is zwaar en zit daarommet een ketting vast,
zodat hij niet op de grond kan vallen.

3 Verwijder de borgpen van de ketting en haal de plaat
voorzichtig omlaag.

Achterste bodemplaten, naar benedenAchterste bodemplaten, naar beneden

Klap de platen één voor één omlaag.Klap de platen één voor één omlaag.

1 Verwijder de onderste bout.

2 Duw tegen de plaat, houd deze vast en verwijder de bovenste
bout.

3 Klap de plaat omlaag.

Doe hetzelfde met de andere bodemplaat.

1 2 3 4 5 6
1 Bovenste bout
2 Achterste bodemplaat
3 Onderste bout
4 Ketting
5 Bouten achterzijde
6 Voorste bodemplaat
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MotorkapMotorkap

VOORZICHTIGVOORZICHTIG
Gevaar voor beknelling. Bewegende motorkap kanGevaar voor beknelling. Bewegende motorkap kan
beknellingsletsel veroorzaken. Erop letten dat niemand in debeknellingsletsel veroorzaken. Erop letten dat niemand in de
buurt van de motorkap is alvorens de bedieningsschakelaar tebuurt van de motorkap is alvorens de bedieningsschakelaar te
gebruiken.gebruiken.

OpenenOpenen
1 Trek de pallen omlaag.
2 Laat de frontgrille omlaag.
3 Laat de treeplanken op de binnenkant van de grille zakken.
4 De dopsleutel om de motorkappomp te bedienen zit in een

houder boven de pomp. Draai de klep van de motorkappomp
rechtsom ‘omhoog’ met de dopsleutel, zie sticker.

V1084766

1

1 Pallen, frontgrille

1 V1138331

1 Klep omhoog/omlaag

V1086553
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Handmatig openenHandmatig openen
1 Neem het verlengstuk dat aan de voorkant zit en monteer het

met de dopsleutel.

2 Plaats de dopsleutel op de pomp en pomp totdat de motorkap
in de bovenste eindstand staat.

Elektrisch openen (extra)Elektrisch openen (extra)
1 Voor het functioneren van het elektrische

openingsmechanisme van de motorkap moet de
hoofdstroomschakelaar Aan staan. Zorg dat het contactslot in
stand R staat.

2 Breng de dopsleutel op de schakelaar aan en draai de
dopsleutel rechtsom in de eindstand. De schakelaar veert
automatisch terug.

V1095369

1

1 Dopsleutel met verlengstuk

1 V1138332

1 Handpomp

V11385251
1 Schakelaar
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SluitenSluiten
1 Draai de klep van de motorkappomp linksom naar stand

‘omlaag’ met de dopsleutel, zie sticker.

Handmatig sluitenHandmatig sluiten
1 Neem het verlengstuk dat aan de voorkant zit en monteer het

met de dopsleutel.
2 Plaats de dopsleutel op de pomp en pomp totdat de motorkap

in de onderste eindstand staat.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de motorkapcilinder loskomt, moet u de motorkap mogelijk
iets omlaag duwen om deze te vergrendelen.

Elektrisch sluiten (extra)Elektrisch sluiten (extra)
1 Voor het functioneren van het elektrische sluitmechanisme

van de motorkap moet de hoofdstroomschakelaar Aan staan.
Zorg dat het contactslot in stand R staat.

2 Breng de dopsleutel op de schakelaar aan en draai de
dopsleutel rechtsom in de eindstand. De schakelaar veert
automatisch terug.

Na sluitingNa sluiting
1 Plaats de dopsleutel en het verlengstuk terug.
2 Klap de treeplanken op de binnenkant van de grille op.
3 Klap het front omhoog.
4 Controleer of de vergrendelingen van de voorkant ingrijpen.

KnikpuntblokkeringKnikpuntblokkering

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.
De machine kan knikken en beknellingsletsel veroorzaken.
Schakel de knikpuntblokkering in alvorens onderhoud aan deSchakel de knikpuntblokkering in alvorens onderhoud aan de
machine te plegen of de machine te transporteren.machine te plegen of de machine te transporteren.

1 Verwijder de pen uit de transportsteun en klap de
knikpuntblokkering op.

2 Breng de borgpen aan en blokkeer deze.

OPMERKING!OPMERKING!
Bij bediening van de machine mag het knikpunt niet geblokkeerd
zijn.

V1086553

1 V1092449

1 Knikpuntblokkering
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LaadbakblokkeringLaadbakblokkering

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.Gevaar voor beknelling.
Geheven laadbak die niet vergrendeld staat kan omlaagvallen.Geheven laadbak die niet vergrendeld staat kan omlaagvallen.
Personeel onder een vallende laadbak kan ernstigePersoneel onder een vallende laadbak kan ernstige
verwondingen oplopen met mogelijk dodelijke afloop.verwondingen oplopen met mogelijk dodelijke afloop.
Laadbak altijd vergrendelen alvorens u eronder te begeven.Laadbak altijd vergrendelen alvorens u eronder te begeven.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknellingsletsel.
Bij werkzaamheden onder een laadbak die omlaagkomt zijn
ernstige verwondingen met mogelijk dodelijke afloop niet
uitgesloten.
Werk vanaf de zijkant van de machine bij het monteren ofWerk vanaf de zijkant van de machine bij het monteren of
demonteren van de laadbakblokkering.demonteren van de laadbakblokkering.

Maak de laadbak als volgt vast:Maak de laadbak als volgt vast:

1 Kiep de laadbak zo ver mogelijk achterover.

2 Vergrendel de laadbak met de laadbakvergrendeling.

Na afloop van de werkzaamheden:Na afloop van de werkzaamheden:

1 Koppel de laadbakvergrendeling los.

2 Laat de laadbak zakken.

DrukafvoerDrukafvoer

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor injectie onder hoge druk.
De restdruk in het hydraulische systeem kan aanleiding geven tot
ernstig letsel. Er kan olie onder hoge druk buiten spuiten, ook al
heeft de motor enige tijd uitgestaan.
Laat altijd de druk af en zorg dat het contactslot in deLaat altijd de druk af en zorg dat het contactslot in de
blokkeerstand staat alvorens onderhoud aan het hydraulischeblokkeerstand staat alvorens onderhoud aan het hydraulische
systeem te verrichten.systeem te verrichten.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig letsel.
Accumulatoren zijn gevuld met stikstof onder hoge druk.
Onoordeelkundig gebruik kan aanleiding geven tot een explosie
met ernstig letsel als mogelijk gevolg.
Laat werkzaamheden aan een accumulator over aan daartoeLaat werkzaamheden aan een accumulator over aan daartoe
bevoegd werkplaatspersoneel.bevoegd werkplaatspersoneel.

OPMERKING!OPMERKING!
Na het aflaten van de druk kan er toch nog hoge druk aanwezig
zijn.

Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

HydrauliekHydrauliek

1 Start de motor.

2 Verplaats de kiephendel naar de stand omlaag/zweven; zie
bladzijde 77.

3 Zet de motor af.

V1092450
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1 Laadbakblokkering

Waarschuwingssymbool 'restdruk'
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4 Draai het stuurwiel naar links en rechts.

RemsysteemRemsysteem

1 Zet de motor af.

2 Druk het rempedaal herhaaldelijk in (30-40 maal) totdat het
sisgeluid ophoudt en het pedaal zacht en sponzig aanvoelt.

PersluchtsysteemPersluchtsysteem

1 Zet de motor af.

2 Tap de luchtketel af.

OPMERKING!OPMERKING!
Neem voor werkzaamheden aan de verschillende systemen
contact op met een door Volvo erkende dealer.

OPMERKING!OPMERKING!
Voordat u aan de systemen gaat werken, sluit u een manometer
aan om te controleren dat het systeem drukloos is.

DynamoDynamo
De dynamo is gevoelig voor fouten in de aansluiting. Werk altijd
aan de hand van de volgende instructies.

Alvorens de accukabels en dynamobedrading los te koppelen
moet het contactslot in de stand 0 staan en het
informatiedisplay zijn uitgeschakeld. Anders kunnen dynamo
en elektronica beschadigd raken.

Verbreek de spanning alvorens werk uit te voeren aan de
dynamo, zie bladzijde 201.

De accupolen mogen nooit worden verwisseld. Elke pool is
duidelijk gemarkeerd met een plusteken (+) of minteken (-).
Sluit u de kabels verkeerd aan, dan gaat de gelijkrichter van de
dynamo meteen kapot.

V1136457
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1 Luchtketel, aftappunt
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Accu, loskoppelen en aansluitenAccu, loskoppelen en aansluiten

LoskoppelenLoskoppelen

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
OnoordeelkundigOnoordeelkundig gebruikgebruik vanvan hethet elektrischeelektrische systeemsysteem kan totkan tot
schade aan de machine leiden.schade aan de machine leiden.
Zorg dat de voeding (spanning) van de machine verbroken isZorg dat de voeding (spanning) van de machine verbroken is
door het contact naar de blokkeerstand 0 te draaien. Ook hetdoor het contact naar de blokkeerstand 0 te draaien. Ook het
informatiedisplay moet uitstaan.informatiedisplay moet uitstaan.

3 Zorg dat de machine volledig spanningsloos is door de kabel
los te koppelen van de (positieve) pluspool van de accu. Als
de machine is uitgerust met een accuserviceschakelaar kunt
u de hendel naar de uitgeschakelde stand OFF draaien, zie
bladzijde 203.

AankoppelenAankoppelen

1 LET OPLET OP
Risico van machinebeschadiging.Risico van machinebeschadiging.
Onjuiste behandeling van het elektrisch systeem kan totOnjuiste behandeling van het elektrisch systeem kan tot
machineschade leiden.machineschade leiden.
Controleer ofControleer of hethet contactslot incontactslot in dede standstand "0""0" staatstaat alvorensalvorens metmet
de werkzaamheden te beginnen.de werkzaamheden te beginnen.

2 Sluit de kabel aan op de (positieve) pluspool van de accu. Als
de machine is uitgerust met een accuserviceschakelaar kunt
u de hendel naar de ingeschakelde stand ON draaien, zie
bladzijde 203.

3 Restore the machine from service position.

LassenLassen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor inademing van giftige stoffen.
Bij het verbranden van gelakte, kunststoffen of rubber onderdelen
komen gassen vrij die schadelijk zijn voor de ademhalingswegen.
Verbrand nooit gelakte of rubber onderdelen en geenVerbrand nooit gelakte of rubber onderdelen en geen
kunststoffen.kunststoffen.

LET OPLET OP
Een brandblusser moet bij de hand zijn tijdensEen brandblusser moet bij de hand zijn tijdens
laswerkzaamheden.laswerkzaamheden.

LET OPLET OP
Alvorens met elektrisch lassen te beginnen de accukabelsAlvorens met elektrisch lassen te beginnen de accukabels
loskoppelen. Alle aansluitingen op de regelmodules (ECU’s)loskoppelen. Alle aansluitingen op de regelmodules (ECU’s)
loskoppelen. De massakabel van het lasapparaat zo dichtloskoppelen. De massakabel van het lasapparaat zo dicht
mogelijk bij het laspunt aansluiten.mogelijk bij het laspunt aansluiten.

Doe het volgende alvorens elektrisch laswerk te verrichten aan
de machine of aan de machine gemonteerde onderdelen.

1 Verbreek de spanning, zie bladzijde 201.

V1156394
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1 (Positieve) pluspool
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2 Koppel de elektronische eenheden los: V-ECU, V2-ECU, W-
ECU, HMIM, ECC.
Geldt alleen voor machinemodel G: doet hetzelfde met ECM,
ACM en Motor Gateway.
Geldt alleen voor machinemodel Fmet E-motor: doe hetzelfde
met ECM en Engine Gateway.
Geldt alleen voor machinemodel F met F-motor: doe hetzelfde
met de E-ECU.
Neem voor meer informatie contact op met een door Volvo
erkende dealer.

3 Sluit de massakabel van het lasapparaat zo dicht mogelijk aan
bij het gebied waarin u gaat lassen en zorg dat de stroom niet
door lagers vloeit.

4 Zorg voor een goede ventilatie.

5 Verwijder alle lak in een straal van minstens 10 cm (4 inch)
rond de lasverbinding.

6 Koppel na afronding van de laswerkzaamheden de
massakabel los.

7 Sluit de voeding van de elektronische eenheden weer aan.

8 Sluit de accu's aan, zie bladzijde 201.

MassaschakelaarMassaschakelaar
(Geldt alleen voor machines geproduceerd vanaf medio 2015)(Geldt alleen voor machines geproduceerd vanaf medio 2015)

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik de accuserviceschakelaar alleen bij servicemaatregelen.
Verwar de accuserviceschakelaar niet met de
hoofdstroomschakelaar (massaschakelaar) of de
noodschakelaar. De accuserviceschakelaar verbreekt alle
stroom (ook die voor kleine stroomverbruikers zoals het
radiogeheugen) en is met een hangslot in de uitgeschakelde
stand te vergrendelen.

De accuserviceschakelaar verbreekt de stroom (spanning) naar
de (positieve) pluspool van de accu's, zodat u de desbetreffende
kabel niet handmatig hoeft los te koppelen van de (positieve)
pluspool van de accu's. Zie bladzijde 201.
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LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
Onoordeelkundig gebruik van het elektrische systeem kan totOnoordeelkundig gebruik van het elektrische systeem kan tot
schade aan de machine leiden.schade aan de machine leiden.
ZorgZorg datdat dede voedingvoeding (spanning)(spanning) vanvan dedemachinemachine verbroken isverbroken is doordoor
het contact naar de blokkeerstand 0 te draaien. Ook hethet contact naar de blokkeerstand 0 te draaien. Ook het
informatiedisplay moet uitstaan.informatiedisplay moet uitstaan.

Machine afzetten voor servicewerkzaamhedenMachine afzetten voor servicewerkzaamheden
1 Draai het contact naar stand 0.
2 Wacht totdat alle machinesystemen op gecontroleerde wijze

zijn uitgeschakeld en controleer of het informatiedisplay
uitstaat.

3 Verbreek de stroom door de hendel naar links te draaien, naar
de uitgeschakelde stand.

HerstellenHerstellen
1 Draai de handgreep naar rechts, naar de ingeschakelde

stand.

V1156386
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1 Uitgeschakelde stand
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2 Uitgeschakelde stand — vergrendeld met
hangslot

V1156388
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3 Ingeschakelde stand
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BrandpreventieBrandpreventie
Er bestaat altijd gevaar voor brand. Zoek uit welk type
brandblusser er op dewerkplek wordt gebruikt en hoe dezewerkt.

Als de machine een handbrandblusser heeft, dan moet deze van
het type ABE zijn (ABC in Noord-Amerika). De aanduiding ABE
wil zeggen dat de blusser branden van zowel vaste organische
materialen als vloeistoffen kan blussen en dat het blusmiddel
geen elektriciteit geleid. Effectiviteitsklasse I wil zeggen dat de
brandblusser ten minste 8 seconden effectief moet kunnen
blussen. Bij effectiviteisklasse II is dat ten minste 11 seconden en
bij effectiviteitsklasse ten minste 15 seconden.

In het algemeen komt een handbrandblusser ABE I overeen met
een werkelijke inhoud van 4 kg (8,8 lbs) (EN-klasse 13A89BC),
norm EN 3-1995 deel 1, 2, 4 en 5.

BrandpreventieBrandpreventie

Roken of open vuur zijn verboden in de buurt van een machine
die getankt wordt of waarvan het brandstofsysteem open is en
contact heeft met de omringende lucht.

Dieselolie is brandbaar en mag niet worden gebruikt voor
reiniging. Gebruikt in de plaats daarvan auto-
onderhoudsproducten die gemaakt zijn om te reinigen en
ontvetten. Bepaalde oplosmiddelen kunnen uitslag
veroorzaken en brandbaar zijn.

Houd de werkomgeving schoon. Olie en water kunnen vloeren
en opstapjes glad maken. Olie en water kunnen ook gevaarlijk
zijn bij gebruik van elektrische installaties of elektrisch
aangedreven gereedschappen. Kleding met olie vormt een
ernstig brandgevaar.

Controleer dagelijks of de machine en de uitrusting geen stof
en olie bevatten. Dit beperkt het gevaar voor brand en maakt
het gemakkelijker om losse en beschadigde onderdelen op te
sporen.

OPMERKING!OPMERKING!
Wees erg voorzichtig met hogedrukreinigers bij het
schoonmaken, aangezien elektrische onderdelen en
kabelisolatie beschadigd kunnen raken bij relatief lage druk en
temperatuur. Bescherm elektrische onderdelen en kabels op
gepaste wijze.

Wees extra voorzichtig bij het reinigen van een machine die
wordt ingezet in brandgevaarlijke milieus zoals houtzagerijen
of vuilstortplaatsen.

Onderhoud de handbrandblusser zodat hij werkt wanneer dat
nodig is. Schud de brandblusser minstens eenmaal per maand
om het bluspoeder los te maken.

Controleer of brandstofleidingen, hydraulische leidingen,
remleidingen en elektrische kabels geen schuurschade
hebben opgelopen of kunnen oplopen doordat ze op onjuiste
wijze zijn aangebracht of vastgeklemd. Dat geldt in het
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bijzonder voor ongezekerde kabels, die rood zijn en
gemarkeerd met R (B+):

- tussen de accu’s

- tussen de accu en de startmotor

- tussen de dynamo en de startmotor

Zorg dat de elektrische bedrading niet tegen brandstof- of
olieleidingen aan kan komen.

Las en slijp niet op onderdelen die brandbare vloeistoffen
bevatten, zoals tanks en hydraulische leidingen. Wees
uitermate voorzichtig bij werkzaamheden in de buurt van
brandbare vloeistoffen. Houd een brandblusser binnen
handbereik.

Wat te doen bij brandWat te doen bij brand

Zie bladzijde 122 voor de maatregelen bij brand.

BrandweringssysteemBrandweringssysteem

(extra)(extra)

Het brandblussysteem (FSS) is een sprinklersysteem met in
totaal 16 sproeikoppen voor de motorruimte, de ruimte onder de
cabine en de ruimte voor een eventueel nabehandelingssysteem
voor uitlaatgassen (EATS). Het systeem wordt geadviseerd voor
machine die in brandgevaarlijke omstandigheden werken.

Het systeem voldoet aan de eisen in SBF 127 (Zweedse
voorschriften voor vaste sprinklerinstallaties en overige
brandbeveiligingsinstallaties op bos- en grondverzetmachines).

Automatische standAutomatische stand

In de automatische stand brandt alleen de groene led (‘Aan’) op
het bedieningspaneel (zie bladzijde 87).

Het sprinklersysteem wordt in twee standen automatisch
geactiveerd:
- wanneer de machine niet wordt bediend (bijvoorbeeld tijdens
het parkeren) met de motor afgezet en ook wanneer de
hoofdstroom is verbroken, of

- wanneer de parkeerrem is aangezet met een draaiende motor.

Bij hoge temperaturen vindt branddetectie plaats in twee
detectorcircuits, waarna het sprinklersysteem automatisch wordt
geactiveerd. Het systeem bevat voldoende blusmiddel om zo’n
20 seconden te blussen. De blusmiddeltank is daarna leeg.

V1149685
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Sprinkler- en detectorcircuit.

1 Detectiecircuit
2 Afsluitweerstand in detectiecircuit
3 Sprinklercircuit in motorruimte
4 Sprinklercircuit in EATS-ruimte
5 Sprinklercircuit onder cabine
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Handmatige standHandmatige stand

In de handmatige stand brandt zowel de groene led (‘Aan’) als de
gele led (‘Handmatig’) (zie bladzijde 87).

Het sprinklersysteem staat in de handmatige stand (de machinist
activeert zelf het systeem) als de machine in bedrijf is en de
parkeerrem is gelost.

Wanneer bij bediening van de machine brandt wordt
gedetecteerd, wordt er alarm geslagen via een rode led op het
bedieningspaneel (‘Brandmelding’) en activering van de sirene en
de knipperlamp. Het systeem moet dan handmatig worden
geactiveerd met de binnenste activeringsknop op het
bedieningspaneel, zie bladzijde 87. Het systeem is ook te
activeren door bediening van de handmatige activeringsknop ((bij
de instap van de cabine) zie verderop.

Zie bladzijde 87 voor de functies van het bedieningspaneel.

OPMERKING!OPMERKING!
Open de kunststof afdekking alleen, wanneer u de
activeringsknop op het bedieningspaneel wenst te gebruiken.
Een verbroken verzegeling wordt tijdens de eerste servicebeurt
hersteld.

Zie bladzijde 122 voor de veiligheidsvoorschriften bij brand.

Knop voor handmatige activeringKnop voor handmatige activering

De knop voor handmatige activering (bij de instap van de cabine)
is altijd te gebruiken om het sprinklersysteem te activeren, ook als
de machine op dat moment niet wordt bediend en als de
hoofdstroom van de machine is verbroken.

Activeren gaat als volgt:
1 Trek de oranje verzegeling naar buiten.
2 Druk op de rode knop.

V1146842
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Cabine, linker stijl
1 Bedieningspaneel
2 Kunststof afdekking
3 Binnenste activeringsknop (zet de motor af,

verbreekt de stroom en activeert het
sprinklersysteem bij branddetectie)

Handmatige activering van sprinklersysteem met
knop voor handmatige activering

V1146843
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1
1 Knop voor activering van het systeem buiten

de cabine (bij de instap van de cabine)
2 Zekering
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Sirene en knipperlampSirene en knipperlamp

De sirene en knipperlamp worden geactiveerd:

- wanneer het systeem brand detecteert
- bij activering van het sprinklersysteem via het
bedieningspaneel

- bij het indrukken van de testknop op het bedieningspaneel.

De sirene en de knipperlamp blijven geactiveerd, totdat u de
testknop op het bedieningspaneel loslaat. Als de brandmelding
nog steeds geldt, worden de sirene en de knipperlamp opnieuw
geactiveerd. Neem contact op met een erkende Volvo-dealer.

Sticker voor sirene (bij sirene en knipperlamp)

1

V1149574

1 Knipperlamp
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Locatie voor handbrandblusserLocatie voor handbrandblusser

(Extra opties)(Extra opties)

Er is ruimte voor twee handbrandblussers, één in de cabine en
één aan de buitenkant naast de cabinedeur. De brandblussers
vormen een aanvulling op het vaste sprinklersysteem en zijn
vooral bedoeld om de omgeving te beschermen en te gebruiken
voor eventueel nablussen. De Zweedse norm SBF 127 stelt dat
er twee brandblussers van elk 6 kg (13 lbf) vereist zijn bij
werkzaamheden in brandgevaarlijke omstandigheden.

Handbrandblusser gebruiken:
1 Houd de blusser rechtop en trek de vergrendeling eruit.
2 Richt het mondstuk op de onderkant van de vlammen en houd

minimaal 1 meter afstand (39,4 in).
3 Druk de hendel in.

Sticker voor handbrandblusser

Handbrandblusser aan binnenkant cabine (Extra)

V1146845
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1 Handbrandblusser aan buitenkant cabine
(Extra)
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BlusmiddelBlusmiddel

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Chemisch risico.
Contact met het glycolhoudende blusmiddel kan letsel
veroorzaken.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en vermijd contact.Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en vermijd contact.
Spoel bijSpoel bij oogcontactoogcontact dede ogenogen metmet water.water. Was bijWas bij huidcontacthuidcontact hethet
getroffen gebied schoon en spoel met water. Raadpleeg nagetroffen gebied schoon en spoel met water. Raadpleeg na
contact met het blusmiddel altijd een arts.contact met het blusmiddel altijd een arts.

Het blusmiddel bestaat uit een vloeibare chemische stof die na
activering van het systeem eenvoudig te verwijderen is.

Als het sprinklersysteem wordt geactiveerd, is er voor ca. 20
seconden blusmiddel.

Het blusmiddel is bestand tot temperaturen tot –30 °C (–22 °F).

Na activering van het sprinklersysteemNa activering van het sprinklersysteem

Na activering van het sprinklersysteem moet u de motorruimte
onmiddellijk reinigen met een ruime hoeveelheid water. Zie
bladzijde 230 voor het reinigen van de motorruimte.
Neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met een
erkende Volvo-dealer om het brandblussysteem (FSS)
zorgvuldig te laten reinigen, repareren en herstellen.

Sticker voor blusmiddel (op de blusmiddeltank)

V1146798
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OmgaanOmgaan metmet gevaarlijkegevaarlijke materialenmaterialen
Verhitte lakVerhitte lak

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor inademing van giftige stoffen.
Bij het verbranden van gelakte, kunststoffen of rubber onderdelen
komen gassen vrij die schadelijk zijn voor de ademhalingswegen.
Verbrand nooit gelakte of rubber onderdelen en geenVerbrand nooit gelakte of rubber onderdelen en geen
kunststoffen.kunststoffen.

Bij verhitting van lak komen giftige gassen vrij. Daarom dient u
lak binnen een straal van minstens 10 cm (4 in) rond de plaats
van ingreep te verwijderen, voordat u gaat lassen, schuren of
snijbranden. Behalve schadelijke gevolgen voor de gezondheid,
levert lassen aan gelakte onderdelen een minder goede en
minder sterke lasverbinding op, zodat op den duur breuk kan
optreden.

MethodenMethoden enen voorzorgsmaatregelenvoorzorgsmaatregelen voorvoor hethet verwijderenverwijderen van lakvan lak
Zandstralen

- gebruik een ademhalingsmasker en een veiligheidsbril.
Lakafbijtmiddelen of andere chemische stoffen

- gebruik een afzuiginstallatie, een ademhalingsmasker en
beschermende handschoenen.
Schuurmachine

- gebruik een afzuiginstallatie, een ademhalingsmasker,
beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

Afgedankte onderdelen die gelakt zijn, mag u nooit verbranden.
Deze dienen door een erkend afvalverwerkingsbedrijf te worden
verwerkt.

Verhit rubber en kunststofVerhit rubber en kunststof

Polymeren kunnen bij verhitting verbindingen vormen die
schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Zij mogen
daarom nooit worden verbrand tijdens het verschroten.

Als u in de buurt van dergelijke materialen snij- ofAls u in de buurt van dergelijke materialen snij- of
laswerkzaamheden uitvoert, dient u de volgendelaswerkzaamheden uitvoert, dient u de volgende
veiligheidsvoorschriften te volgen:veiligheidsvoorschriften te volgen:
- Scherm het materiaal af tegen hitte.
- Draag altijd beschermende handschoenen, een veiligheidsbril
en een goedgekeurd ademhalingsmasker.

Verhit fluorrubberVerhit fluorrubber

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor inademing van giftige stoffen.
Fluorrubber afdichtingen geven bij verhitting tot boven de
nominale temperaturen een uiterst giftig gas af dat de luchtwegen
aantast.
BlijfBlijf uituit dede buurtbuurt vanvan eventueleeventuele rookrook afkomstigafkomstig vanvan dede machine enmachine en
voorkom inademing van de rook. Roep bij inademing van hetvoorkom inademing van de rook. Roep bij inademing van het
giftige gas onmiddellijk medische hulp in.giftige gas onmiddellijk medische hulp in.

BijBij werkzaamhedenwerkzaamheden aanaan eeneen machinemachine die indie in brandbrand heeftheeft gestaangestaan
of op andere wijze blootgesteld werd aan extreme hitte, dient uof op andere wijze blootgesteld werd aan extreme hitte, dient u
de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
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Bij werkzaamheden aan een machine die in brand heeft
gestaan of op andere wijze blootgesteld werd aan extreme
hitte, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
Gooi handschoenen, doeken en andere zaken die in aanraking
zijn geweest met verhit fluorrubber pas weg nadat u ze hebt
gewassen met kalkwater (een oplossing van
calciumhydroxide, d.w.z. gebluste kalk in water).
Het gebied rond een onderdeel dat aan extreme hitte is
blootgesteld en mogelijk van fluorrubber is gemaakt, dient te
worden gesaneerd door het grondig te reinigen met een ruime
hoeveelheid kalkwater.
Behandel afdichtingen (O-ringen en andere oliekeerringen) uit
voorzorg altijd alsof ze van fluorrubber gemaakt zijn.
Waterstoffluoride kan vele jaren na een brand nog steeds op
onderdelen van de machine zitten.
Wanneer de huid opzwelt, rood wordt of gaat branden en u het
vermoeden hebt dat dit door contact met verhit fluorrubber
komt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Het kan
enkele uren duren voordat de eerste symptomen optreden.
Het zuur kan niet van de huid worden gespoeld of gewassen.
Behandel de huid daarom met “Hydrofluoric Acid Burn Jelly” of
een vergelijkbaar product voordat u een arts waarschuwt.

KoudemiddelKoudemiddel

OPMERKING!OPMERKING!
Alle onderhoudswerkzaamheden aan het airconditioningsysteem
moeten in een erkende werkplaats worden uitgevoerd.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor bevriezingsletsel.
Het koudemiddel is in lichte mate schadelijk voor de gezondheid.
In vloeibare vorm kan het koudemiddel aanleiding geven tot
bevriezingsletsel. In gasvorm heeft het middel in hoge
concentraties een bedwelmend effect, terwijl lage concentraties
het zenuwstelsel aantasten.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het aircosysteem wordt in de fabriek gevuld met koudemiddel
R134a. R134a heeft geen schadelijke invloed op de ozonlaag,
maar draagt wel bij aan het broeikaseffect en mag daarom nooit
in de atmosfeer vrijkomen.

LET OPLET OP
R134aR134a magmag nooitnooit wordenworden gemengdgemengd metmet eeneen anderander koudemiddel,koudemiddel,
zoals R12, omdat het aircosysteem dan defect raakt.zoals R12, omdat het aircosysteem dan defect raakt.

Bij contact met lekkend koudemiddel dient u de volgendeBij contact met lekkend koudemiddel dient u de volgende
maatregelen te nemen:maatregelen te nemen:
De gassen die bij verhitting van koudemiddel worden gevormd,
kunnen schadelijk zijn voor de longen en het zenuwstelsel,
zelfs bij lage concentraties als er geen geur vrijkomt. Hoge
concentraties hebben een bedwelmend effect. Slachtoffers die
eraan blootstaan, dienen uit de gevarenzone te worden
gehaald en in de frisse lucht te worden gebracht. Waarschuw
een arts als de symptomen aanhouden.
In vloeibare vorm kan koudemiddel bevriezingsletsel
veroorzaken. Verwarm de getroffen huid zorgvuldig met lauw
water of warme doeken. Waarschuw een arts als de
symptomen aanhouden.
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Waarschuw een arts wanneer iemand vloeibaar koudemiddel
in de ogen krijgt.
Als u vermoedt dat er een lek is, verlaat dan onmiddellijk de
gevarenzone en neem contact op met een erkende werkplaats
voor informatie over de te nemen maatregelen.

Accu’sAccu’s

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor chemische brandwonden.
De elektrolyt in de accu bevat bijtend zwavelzuur dat ernstige
chemische brandwonden kan veroorzaken.
Wanneer u elektrolyt op onbeschermde huid morst, moet u hetWanneer u elektrolyt op onbeschermde huid morst, moet u het
onmiddellijk verwijderen met zeep en een ruime hoeveelheidonmiddellijk verwijderen met zeep en een ruime hoeveelheid
water. Als u elektrolyt in de ogen krijgt of op andere gevoeligewater. Als u elektrolyt in de ogen krijgt of op andere gevoelige
lichaamsdelen, dient u het getroffen gebied onmiddellijk schoonlichaamsdelen, dient u het getroffen gebied onmiddellijk schoon
tete spoelenspoelen metmet eeneen ruimeruime hoeveelheidhoeveelheid waterwater enen zichzich onmiddellijkonmiddellijk
onder medische behandeling te stellen.onder medische behandeling te stellen.

Rook nooit in de buurt van accu’s, omdat er explosieve gassen
vrijkomen.
Zorg ervoor dat metalen voorwerpen, zoals gereedschappen,
ringen en horlogebandjes niet met de accupolen in aanraking
komen.
Zorg dat er altijd doppen op de accupolen zitten.
Houd een accu nooit schuin, omdat er dan accuzuur kan
weglekken.
Schakel een ontladen accu niet in serie met een volledig
opgeladen accu. De accu’s kunnen dan namelijk exploderen.
Koppel altijd eerst de massakabel los bij het verwijderen van
een accu en sluit bij het aanbrengen van een accu de
massakabel altijd als laatste aan, om de kans op vonken te
beperken.
Afgedankte accu’s dienen conform de landelijke voorschriften
te worden behandeld.

Zie bladzijde 261 voor het opladen van accu’s.

Zie bladzijde 262 voor het starten met hulpaccu’s.

Stof met kristallijn siliciumdioxide (kwarts)Stof met kristallijn siliciumdioxide (kwarts)

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Werkzaamheden in gebieden met gevaarlijke stofconcentraties
kan aanleiding geven tot ernstige problemen met de gezondheid.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij werkzaamhedenDraag persoonlijke beschermingsmiddelen bij werkzaamheden
in stoffige gebieden.in stoffige gebieden.

OPMERKING!OPMERKING!
Neem speciale maatregelen om stofverspreiding tegen te gaan.
Neem voor meer informatie contact op met een door Volvo
erkende werkplaats.

Omdat kristallijn siliciumdioxide een van de hoofdbestanddelen
is van zand en graniet, komt er bij veel werkzaamheden op bouw-
en winningslocaties, zoals graven, zagen en boren, stof vrij dat
kristallijn siliciumdioxide bevat. Dit kan stoflong (silicose)
veroorzaken.

De werkgever of manager van het bouwproject dient demachinist
te informeren over de aanwezigheid van kristallijn siliciumdioxide
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op het bouwterrein, specifieke werkinstructies,
veiligheidsvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Controleer ook de plaatselijke en nationale voorschriften op het
vlak van siliciumdioxide en silicose.
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Omgaan met leiding, buizen enOmgaan met leiding, buizen en
slangenslangen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor injectie onder hoge druk.
Weglekkende olie of brandstof uit hogedruksslangen kan door de
hoge druk de huid doorboren en ernstig letsel veroorzaken.
Als u constateert dat er olie of brandstof uit hogedrukslangen ofAls u constateert dat er olie of brandstof uit hogedrukslangen of
langslangs loszittendeloszittende schroevenschroeven lekt,lekt, dandan dient udient u dede werkzaamhedenwerkzaamheden
onmiddellijk teonmiddellijk te stakenstaken enen contactcontact op teop te nemennemenmetmet eeneen doordoor VolvoVolvo
erkende dealerwerkplaats.erkende dealerwerkplaats.

Hogedrukleidingen niet verbuigen.
Niet tegen hogedrukleidingen tikken.
Geen verbogen of beschadigde leidingen monteren.
Controleer leidingen, buizen en slangen zorgvuldig.
Gebruikte leidingen, slangen en koppelingen niet
hergebruiken.
Controleer niet met blote handen op lekkage.
Trek alle koppelingen aan. Raadpleeg uw Volvo CE-dealer
voor het aanbevolen aanhaalmoment.

Vervang de onderdelen bij constatering van een of meer van de
onderstaande zaken. Neem voor advies contact op met uw Volvo
CE-dealer.
Eindkoppelingen zijn beschadigd of lekken.
Buitenmantels vertonen schuurplekken of sneeën.
Wapeningsdraden liggen bloot.
Buitenmantels vertonen zwellingen.
Flexibele delen van buizen vertonen knikken.
Eindkoppelingen zijn verzet.
Er zitten vreemde materialen in de buitenmantels vast.

LET OPLET OP
Zorg dat alle klemmen, beschermingen en hitteschilden correctZorg dat alle klemmen, beschermingen en hitteschilden correct
zijnzijn gemonteerd.gemonteerd. ZeZe beperkenbeperken dede matemate vanvan trillingen,trillingen, voorkomenvoorkomen
dat onderdelen langs elkaar kunnen schuren en biedendat onderdelen langs elkaar kunnen schuren en bieden
bescherming tegen overmatige hitte.bescherming tegen overmatige hitte.
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OnderhoudOnderhoud
Dit hoofdstuk beschrijft de onderhoudsactiviteiten die de
bestuurder zelf kan uitvoeren. De overige
onderhoudswerkzaamheden vereisen goed opgeleide
werkplaatsmedewerkers en speciale uitrusting en/of onderdelen
en moeten door een door Volvo erkende dealer worden
uitgevoerd.

De bladzijde 220 geeft alle werkzaamheden en handelingen
weer die zijn inbegrepen in het onderhoudsprogramma van de
machine. Hier wordt ook aangegeven welke activiteiten van het
onderhoudsprogramma door de bestuurder zelf kunnen worden
uitgevoerd en welke door een door Volvo erkende dealer moeten
worden gedaan.

UitlaatcontrolesysteemUitlaatcontrolesysteem
De uitlaatcontrolesystemen van uw nieuwe motor van Volvo
Construction Equipment zijn ontworpen, gemaakt en getest met
gebruikmaking van originele onderdelen en ze zijn gecertificeerd
volgens federale Amerikaanse en Californische regelgeving met
betrekking tot uitlaatcontrole. Conform hiermee moeten alle
reserveonderdelen die gebruikt moeten worden voor onderhoud,
reparaties of vervanging van uitlaatcontrolesystemen onderdelen
van Volvo Construction Equipment zijn. De eigenaar mag alle
werkplaatsen of monteurs onderhoud, reparaties of vervanging
van uitlaatcontroleonderdelen en -systemen laten uitvoeren die
door de US Environmental Protection Agency gecertificeerd zijn.
De eigenaar kan naar keuze andere onderdelen dan originele
onderdelen van Volvo Construction Equipment voor dergelijke
onderhouds- en vervangingswerkzaamheden of reparaties
gebruiken zonder dat de garantie zijn geldigheid verliest, maar de
garantie dekt niet de kosten van dergelijke diensten of
onderdelen.

OnderhoudslogboekOnderhoudslogboek
Het onderhoudslogboek moet na elke beurt bij een erkende
werkplaats worden ingevuld, zie bladzijde 330 . Het
onderhoudslogboek is een waardevol document, waarnaar kan
worden verwezen, bijv. bij de verkoop van de machine.

Ontvangst- en leveringsinspectieOntvangst- en leveringsinspectie
Voordat de machine de fabriek verlaat, wordt deze getest en
afgesteld. De garantie is alleen van kracht, als ook de dealer
ontvangst- en afleveringsinspecties uitvoert aan de hand van het
toepasselijke formulier, dat moet worden ondertekend.
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AfleveringsinstructieAfleveringsinstructie
Bij de overdracht van de machine ontvangt de koper een
afleveringsinstructie van de dealer volgens de voorschriften op
het geldende formulier. De garantie geldt alleen wanneer dit
formulier wordt ondertekend.

OnderhoudsprogrammaOnderhoudsprogramma
De fabrieksgarantie geldt alleen, wanneer de machine wordt
onderhouden conform het door Volvo vastgestelde
onderhoudsprogramma. Het onderhoudsprogramma is
doorlopend en heeft vaste intervallen. Het aantal draaiuren
tussen de beurten geldt alleen, als de machine wordt ingezet in
normale milieu- en bedrijfsomstandigheden. Informeer bij uw
Volvo-dealer naar de onderhoudsbehoeften van uw machine.

Het doorlopende schema wordt aangevuld met twee inspecties:
één na de eerste 100 draaiuren en één na de eerste 1000
draaiuren. Deze inspecties dienen te worden uitgevoerd door een
erkende Volvo-dealer.

Algemene inspectie van de machineAlgemene inspectie van de machine
Alle grondverzetmachines worden blootgesteld aan extreme
belastingen en slijtage. Daarom is het essentieel dat deze
regelmatig op structurele beschadigingen en een correcte
werking van alle systemen worden gecontroleerd.

Het is van belang dat u op gezette tijden inspecties verricht om
het gevaar voor ongelukken en uitval te beperken. De intervallen
tussen de verschillende inspectiebeurten hangen af van factoren
zoals de ouderdom van de machine, de toepassing,
achterafmontages, de belading, de staat van de transportwegen
en het periodieke onderhoud dat de machine heeft gehad.
Hoewel dumpers die in buitengewoon zware omstandigheden
werken, vaker moeten worden geïnspecteerd, wordt geadviseerd
om de eerste inspectiebeurt na 6000 draaiuren te verrichten. De
volgende inspectiebeurtenmoeten om de 2000 draaiuren worden
uitgevoerd tot een totaal aantal draaiuren van 12000. Verricht
daarna om de 1000 draaiuren een inspectiebeurt.

Het is beter deze inspecties bij een door Volvo erkendeHet is beter deze inspecties bij een door Volvo erkende
werkplaats te laten uitvoeren.werkplaats te laten uitvoeren.

Als de machine betrokken is geraakt bij een botsing of enige
andere vorm van ongeluk, moet u deze meteen uit dienst nemen
en zorgvuldig onderzoeken; ongeacht het tijdstip van de laatste
inspectiebeurt.

OnderhoudOnderhoud
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Om een goede inspectie te kunnen verrichten is het belangrijk de
dumper eerst goed schoon te maken.

Een vroegtijdige herkenning en reparatie van defectenmaken dat
de machine continu in bedrijf kan zijn en verbeteren de
inzetbaarheid. Tevens neemt hierdoor de kans op ongevallen af.
Correcte reparaties van chassis en andere dragende delen
vereisen de nodige materiaalkennis, kennis over het ontwerp van
de chassisdelen en de door de fabrikant voorgeschreven
reparatiemethode.
Ingeval reparaties vereist zijn, is het raadzaam uw Volvo
Construction Equipment-dealer te contacteren, die
gekwalificeerd is om de nodige reparaties uit te voeren. Wij raden
niet aan reparaties door een ander dan een erkende Volvo
Construction Equipment-dealer te laten uitvoeren.

Het voor- en achterchassis, de trekkoppeling en de laadbak
moeten zorgvuldig op scheurvorming en defecten worden
gecontroleerd, vooral de lasverbindingen.
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Doorsmeer- en onderhoudsschemaDoorsmeer- en onderhoudsschema

Verklaring van de symbolenVerklaring van de symbolen
Deze standaardsymbolen worden toegepast in het smeer- en
onderhoudsschema, zie de tabel hiernaast.

V1095878

Lees het
Instructieboek

V1086041

Druk

V1086088

Banden

Smeerpunt, vet

V1086047

Krachtoverbrenging Rem

Olie/vloeistof

V1094562

Verdeelbak
(tussenbak)

V1086093

Hydrauliek

V1095877

Vetnippel Filter

V1086094

Motor

V1086042

Water Controlelamp

V1086095

Differentieel en
naafreductie

Brandstof

V1086085

Peilcontrole
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Doorsmeer- en onderhoudsschemaDoorsmeer- en onderhoudsschema
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DAGELIJKS (om de 10 draaiuren)DAGELIJKS (om de 10 draaiuren)

HandelingHandeling Blz.Blz. Pos.Pos.

Waarschuwingsstickers, gloeilampen/verlichting, instrumenten,
remsysteem (bedrijfs- en parkeerrem), stuurinrichting, kiepfunctie en
achteruitrijalarm controleren en inspecteren op uitwendige
beschadiging, lekkage

226 1

Extra brandstofvoorfilter, aftappen (optionele uitrusting) 232

Brandblussysteem, controleren (Extra) 226

OM DE 50 DRAAIURENOM DE 50 DRAAIUREN
Na dagelijks onderhoudNa dagelijks onderhoud

MaatregelMaatregel Blz.Blz. Pos.Pos.

Olie, reservoir oliebadluchtfilter, controleren.(optionele uitrusting)(1) 237

OM DE 250 DRAAIURENOM DE 250 DRAAIUREN
Na het dagelijks onderhoud en de 50-urenbeurtNa het dagelijks onderhoud en de 50-urenbeurt

MaatregelMaatregel Blz.Blz. Pos.Pos.

Verdeelbak, lekkage, controleren (visuele controle) 239 2

Aangedreven assen, lekkage, controleren (visuele controle) 239 3

Stuurgewrichten en stuurcilinders, achterste lager, smeren 238
(Zie pos. 3 en 6)

4

Hefcilinderlager, smeren 238
(Zie pos. 2 en 5)

5

Kiepgewrichtlager, smeren 238
(Zie pos. 4)

6

Bovenscharnierende achterklep, smeren (optionele uitrusting) 238
(Zie pos. 1)

Oliebadluchtfilter, reservoir, reinigen en olie verversen (optionele
uitrusting)(2)(3)

Neem contact op met
een erkende werkplaats

Extra brandstofvoorfilter, vervangen (optionele uitrusting)(4)(5) Neem contact op met
een erkende werkplaats

Motorluchtfilter, controleren en reinigen(optionele uitrusting)(6) 239

Laadbakverwarming, controleren, reinigen en smeren (optionele
uitrusting)

240

OM DE 500 DRAAIURENOM DE 500 DRAAIUREN
Na het dagelijks onderhoud en de 50- en 250-urenbeurtNa het dagelijks onderhoud en de 50- en 250-urenbeurt

HandelingHandeling Blz.Blz. Pos.Pos.

Koelolie rem, peil, controleren 242 7

Peil hydrauliekolie, controleren 245 8

Radiateur en condensor, reinigen(7) 241 9

Banden, slijtage en bandenspanning, controleren 243
245

10

1. Geldt alleen voor machinemodel F.

2. Of bij aanduiding "motorluchtfilter verstopt".

3. Geldt alleen voor machinemodel F.

4. Afhankelijk van het brandstofverbruik en de brandstofkwaliteit moet mogelijk vaker vervanging plaatsvinden.

5. Vervanging is ook vereist bij vervanging van de brandstoffilters of bij de waarschuwing "filter verstopt".

6. Geldt alleen voor machinemodel F.

7. Of bij behoefte.
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OM DE 500 DRAAIURENOM DE 500 DRAAIUREN
Na het dagelijks onderhoud en de 50- en 250-urenbeurtNa het dagelijks onderhoud en de 50- en 250-urenbeurt

Motor, olie en oliefilter, verversen/vervangen (1)(2) Neem contact op met
een erkende werkplaats

11

Brandstoffilter, vervangen(3) Neem contact op met
een erkende werkplaats

12

Parkeerrem, werking controleren Neem contact op met
een erkende werkplaats

Cardanas, verdeelbak – vooras, smeren 241 13

Motor- en cabineverwarming, brandstoffilter, vervangen(optionele
uitrusting)

Neem contact op met
een erkende werkplaats

Onderhoudsbeurt, om de 1000 draaiuren of meerOnderhoudsbeurt, om de 1000 draaiuren of meer

OM DE 1000 DRAAIURENOM DE 1000 DRAAIUREN
Na het dagelijks onderhoud en de 50-, 250- en 500-urenbeurtNa het dagelijks onderhoud en de 50-, 250- en 500-urenbeurt

MaatregelMaatregel Blz.Blz.

Krachtafnemer, zuigkorf, reinigen
Alleen na de eerste 1000 draaiuren.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

Informatie in MATRIS en storingscodes in TechTool, aflezen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Aandrijfriemen, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Motor- en tussenbakbevestigingen, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Aandrijfassen, boutverbindingen, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Brandstoftank, bezinksel, aftappen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Transmissie, oliefilters (hoofd- en smeeroliefilter), vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Hydrauliekoliereservoir, bezinksel, aftappen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Hydrauliekoliereservoir, ontluchtingsfilter, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Laadbak, aanslagrubbers, speling, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Voeringen parkeerrem, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Cabine, voorfilter, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Remkoelsysteem, retouroliefilter, vervangen en magneetstaven
reinigen

Neem contact op met een erkende
werkplaats

Stuurcilinderlagers, speling, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Veercilinder (GHS), rubber bussen, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Cardanas, verdeelbak – knik-draaigewricht, smeren 248

1. Voorwaarden voor interval van 500 draaiuren, zie tabel op bladzijde 281.

2. Motorolie minstens eenmaal per jaar verversen, ongeacht het aantal draaiuren.

3. Filter vervangen, als het eerder verstopt raakt.
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OM DE 1000 DRAAIURENOM DE 1000 DRAAIUREN
Na het dagelijks onderhoud en de 50-, 250- en 500-urenbeurtNa het dagelijks onderhoud en de 50-, 250- en 500-urenbeurt

Cabine, asbestfilter, vervangen(optionele uitrusting) Neem contact op met een erkende
werkplaats

Brandblussysteem, functiecontrole(Extra)
Minstens eenmaal halfjaarlijks.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

OM DE 2000 DRAAIURENOM DE 2000 DRAAIUREN
Na het dagelijks onderhoud en de 50-, 250-, 500- en 1000-urenbeurtNa het dagelijks onderhoud en de 50-, 250-, 500- en 1000-urenbeurt

HandelingHandeling Blz.Blz.

Hulpbesturing, functietest 249

Transmissie, olie, verversen (1) Neem contact op met een erkende
werkplaats

Transmissie, ontluchtingsfilter, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Motor, luchtfilter, primair filter, vervangen, en deksel reinigen.(2) Neem contact op met een erkende
werkplaats

Ontluchtingsfilter brandstoftank, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Remsysteem, oliedrukfilter, vervangen
Eerste keer na 1000 draaiuren.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

Stuurgewrichtlagers, speling, controleren
Eerste keer na 6000 draaiuren.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

Hydraulisch systeem, retouroliefilter, vervangen en magneetstaven
reinigen
Eerste keer na 1000 draaiuren.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

Vorstbestendigheid koelvloeistof, controleren
Minstens eenmaal per jaar.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

Cabine, hoofdfilter, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Luchtdroger, drogerpatroon, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Verdeelbak en vooras, ontluchtingsfilter, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Aangedreven assen, ontluchtingsfilters, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Bedrijfsremmen, remschijven, slijtage, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Remkoeloliesysteem, ontluchtingsfilter, vervangen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Veercilinder (GHS), functiecontrole Neem contact op met een erkende
werkplaats

Draaigewrichtlagers, speling, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Cabinedeur en kleppen, scharnieren, smeren 249

Oliebadluchtfilter, filterelement, reinigen (optionele uitrusting)(3)(4) Neem contact op met een erkende
werkplaats

1. Voorwaarden voor de toepassing van een interval van 2000 draaiuren, zie tabel op bladzijde 281.

2. Minstens eenmaal per jaar of bij aanduiding "motorluchtfilter verstopt".

3. Of bij aanduiding "motorluchtfilter verstopt".

4. Geldt alleen voor machinemodel F.
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Motor- en cabineverwarming, extra brandstoftank, beluchtingsfilter,
vervangen(optionele uitrusting)(1)

Neem contact op met een erkende
werkplaats

Frameverlenging, boutverbindingen, aanhaalmoment, controleren
(geldt voor dumperchassis). Eerste keer 100 draaiuren na montage
van de verlenging.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

OM DE 4000 DRAAIURENOM DE 4000 DRAAIUREN
Na het dagelijks onderhoud en de 50-, 250-, 500-, 1000- en 2000-urenbeurtNa het dagelijks onderhoud en de 50-, 250-, 500-, 1000- en 2000-urenbeurt

HandelingHandeling Blz.Blz.

Motor, kleppen, controleren Neem contact op met een erkende
werkplaats

Verdeelbak, olie, verversen(2) Neem contact op met een erkende
werkplaats

Aangedreven assen en naven, olie, verversen(2)

Eerste keer na 1000 draaiuren.
Neem contact op met een erkende
werkplaats

Olie remkoeling, verversen(2) Neem contact op met een erkende
werkplaats

Veercilinder (GHS), olie, verversen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Hydraulisch systeem, olie, verversen Neem contact op met een erkende
werkplaats

Filter, Automatische centrale smering, reinigen/vervangen(optionele
uitrusting)

Neem contact op met een erkende
werkplaats

OM DE 6000 DRAAIURENOM DE 6000 DRAAIUREN
Na het dagelijks onderhoud en de 50-, 250-, 500-, 1000- en 2000-urenbeurtNa het dagelijks onderhoud en de 50-, 250-, 500-, 1000- en 2000-urenbeurt

HandelingHandeling Blz.Blz.

Koelvloeistof, verversen
Echter minimaal één keer in de 4 jaar.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

Luchtfilter, secundair filter, vervangen
Maar, bij elk 3e primaire luchtfilter of minimaal één keer in de twee jaar.

Neem contact op met een erkende
werkplaats

AdBlue®/DEF-systeem, tank, ontluchtingsfilter, vervangen(3)

Echter minimaal één keer in de 4 jaar.
Neem contact op met een erkende
werkplaats

AdBlue®/DEF-systeem, pompeenheid, hoofdfilter, vervangen(4)(3) Neem contact op met een erkende
werkplaats

1. Geldt alleen voor machinemodel F

2. Voorwaarden voor de toepassing van een interval van 4000 draaiuren, zie tabel op bladzijde 281.

2. Voorwaarden voor de toepassing van een interval van 4000 draaiuren, zie tabel op bladzijde 281.

2. Voorwaarden voor de toepassing van een interval van 4000 draaiuren, zie tabel op bladzijde 281.

3. Geldt alleen voor machinemodel G.

4. Of bij een waarschuwing voor hoge tegendruk.

3. Geldt alleen voor machinemodel G.
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OnderhoudspuntenOnderhoudspunten

1213 11

1

2

3

4 5 6 7 8 9

10 V1136664

1 Brandstof, vulopening 8 Hydraulisch systeem, oliepeil

2 Motor, oliepeilstok 9 Hydraulisch systeem, olievulopening

3 Motor, olievulopening 10 Verdeelbak, olievulopening

4 Koelvloeistof, expansiereservoir en vulopening 11 Sproeiervloeistof, vulopening

5 Accu's 12 Sproeiervloeistof, peil

6 Peilstok, transmissie-olie 13 Brandstoffilter, waterafscheider, aftappunt

7 Transmissie, olievulopening

14 16 17

18

19

202020 21

15

V1136666

14 Remkoelsysteem, olievulopening 19 AdBlue®/DEF, vulopening(1)

15 Remkoelsysteem, oliepeil 20 Aangedreven as, oliepeil

16 Cabine, voorfilter en hoofdfilter 20 Aangedreven as, vulopening

17 Motor, luchtfilter, primair filter 21 Verdeelbak, oliepeil

18 Luchtketel, aftappunt

1. Geldt alleen voor machinemodel G.
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Onderhoudsbeurt, om de 10 draai-Onderhoudsbeurt, om de 10 draai-
urenuren

Testrit maken en het volgende controleren:Testrit maken en het volgende controleren:
Dagelijks uit te voeren.Dagelijks uit te voeren.

WaarschuwingsplaatjesWaarschuwingsplaatjes

1 Controleer of alle waarschuwingsstickers aanwezig, leesbaar
en intact zijn. Voor de positie, zie bladzijde 24.

Uitwendige controleUitwendige controle

1 Controleer de machine op eventuele uitwendige
beschadigingen of defecte/losse onderdelen. Let vooral op
banden, slangen en leidingen.

2 Controleer of er geen zichtbare lekkages zijn.

3 Reinig de ruiten en buitenspiegels of krab deze schoon.

4 Controleer of de werkverlichting en de koplampen schoon en
intact zijn.

5 Controleer of de achteruitrijcamera (extra) schoon en intact is.

6 Controleer of de vergrendeling van de knikbesturing los is.

7 Controleer of de motorkap, de bodemplaten en de dekplaten
zijn gesloten.

8 Let op dat achterklep en vergrendelingsmechanisme niet
versleten of beschadigd zijn (extra).

9 Controleer alle reflectoren.

10 Controleer of u de wielkeggen hebt verwijderd.

Verlichting, instrumenten en bedieningsorganenVerlichting, instrumenten en bedieningsorganen

1 Stel de bestuurdersstoel af, zie Bestuurdersstoel en stuurwiel,
zie bladzijde 102.

2 Draai het contact naar stand 1 (bedrijfsstand)

3 Controleer of alle controlelampen oplichten en dat de meters
een waarde aangeven.

4 Controleer of er voldoende brandstof en (voor zover van
toepassing) AdBlue®/DEF in de tanks aanwezig is.

5 Controleer de werking van werkverlichting en koplampen.

6 Controleer of de veiligheidsgordel kan worden vastgemaakt
en niet beschadigd is.

7 Maak de gordel vast.

8 Controleer of zich niemand in de buurt van de machine
bevindt, zie bladzijde 120.

9 Draai het contact naar stand 2 (startstand)

10 Controleer of alle controle- en waarschuwingslampenUIT zijn.
Is de parkeerrem ingeschakeld, dan zal de bijbehorende
waarschuwingslamp AAN zijn.

11 Controleer of de claxon werkt.
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Remsysteem (bedrijfsrem)Remsysteem (bedrijfsrem)

1 Laat de motor stationair draaien totdat de druk is opgebouwd.

2 Controleer of de opgebouwde remdruk in beide circuits
normaal is.

3 Los de parkeerrem en trap het rempedaal helemaal in.
Controleer of de machine geen alarm activeert.

4 Rijd voorzichtig weg en test de rem. De remmen moeten
soepel aangrijpen en mogen geen lawaai maken.

Remmentest tijdens stilstand (bedrijfsrem)Remmentest tijdens stilstand (bedrijfsrem)

1 Via een remmentest tijdens stilstand kan demachinist de staat
van de remmen controleren, zie bladzijde 233.

Remsysteem (parkeerrem)Remsysteem (parkeerrem)

OPMERKING!OPMERKING!
De versnellingsbak schakelt na enkele seconden naar
neutraalstand als het rem- of gaspedaal niet wordt bediend.

1 OPMERKING!OPMERKING!
Er mag niemand in de buurt staan, omdat de machine
eventueel begint te rijden.

2 Trap het rempedaal in, zodat de machine stil blijft staan.

3 Los de parkeerrem.

4 Zet de schakelhendel in stand ‘D’ en voel dat de machine de
versnelling inschakelt.

5 Zet de parkeerrem aan.

6 Laat het rempedaal los en trap het gaspedaal in.

7 Controleer of de parkeerrem de machine kan stilhouden,
terwijl u het gaspedaal tot 1000 omw/min (16,7 omw/s)
bedient.

8 Zet de schakelhendel in de neutraal.

9 Controleer of er geen waarschuwingen of foutmeldingen zijn.

10 Als de machine tijdens de controle in beweging kwam, moet
u de onderliggende fout verhelpen. Neem daarvoor contact op
met een erkende Volvo-dealer.

Retarder(optionele uitrusting)Retarder(optionele uitrusting)

1 Rij met een snelheid hoger dan 18 km/h (11,2 mph).

2 Laat het gaspedaal los en trap het retarderpedaal in.

3 De machine moet vaart minderen.

BesturingssysteemBesturingssysteem

1 Draai het stuurwiel tot aan de aanslag links- en rechtsom.

2 Controleer of de stuurinrichting spelingvrij is en geen lawaai
maakt.

KiepfunctieKiepfunctie

1 Zet de laadbak omhoog. Controleer of deze normaal omhoog
gaat.

2 Controleer of de demping aan het einde van de slag werkt.
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3 Laat de laadbak neer. Controleer of deze normaal
omlaagkomt.

4 Controleer of de functie voor de maximale kiephoogte werkt
wanneer deze is geactiveerd.

Achteruitrijalarm/achteruitrijcamera (extra)Achteruitrijalarm/achteruitrijcamera (extra)

1 Zet de schakelhendel in de achteruitstand.

2 Controleer of het achteruitrijalarm werkt.

3 Controleer of de achteruitrijcamera (extra) werkt en correct is
gericht en ingesteld.

4 Zet de motor af.

Brandblussysteem (Extra)Brandblussysteem (Extra)

OPMERKING!OPMERKING!
Open de kunststof afdekking niet.

1 Controleer het systeem door de testknop op het
bedieningspaneel voor het brandblussysteem in te drukken.

2 De sirene en de knipperlampmoeten zo’n twee seconden lang
worden geactiveerd. Controleer of er geen foutmelding op het
bedieningspaneel verschijnt.

Handelingen na het gebruikHandelingen na het gebruik
Vul de brandstoftank om de vorming van condens tegen te gaan.

OPMERKING!OPMERKING!
Neem bij een probleem met een of meerdere van bovenstaande
punten contact op met een erkende Volvo-dealer.

Machine reinigenMachine reinigen
Maak de machine regelmatig schoon met gewone
autoverzorgingsproducten om het risico van schade aan de lak
en andere machineoppervlakken te beperken.

LET OPLET OP
VermijdVermijd sterkesterke reinigingsmiddelen ofreinigingsmiddelen of chemicaliënchemicaliën omom schadeschade aanaan
de toplaag van het lakwerk te voorkomen.de toplaag van het lakwerk te voorkomen.

OPMERKING!OPMERKING!
Om brandgevaar tot het minimum te beperken, dient u dagelijks
die delen van de machine te reinigen waar vuil, brokstukken en
dergelijke zich kunnen ophopen, zie bladzijde 230.
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Adviezen voor het schoonmaken van de machine:Adviezen voor het schoonmaken van de machine:
Plaats de machine op een plek die voor
schoonmaakwerkzaamheden bedoeld is.
Volg de aanwijzingen op die bij het te gebruiken
autoverzorgingsproduct werden geleverd.
De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 60 °C (140 °F).
Houd bij gebruik van een hogedrukreiniger een afstand aan
van ten minste 20–30 cm (8–12 in) tussen de sproeikop en de
machine. Bij een te hoge druk en een te korte afstand kan er
schade ontstaan. Dek de elektrische bedrading op passende
wijze af.

Het is belangrijk dat u het gebied rondom en onder de
stootrubbers van de laadbak schoon houdt. Vuil dat zich hier
ophoopt, verhoogt de kans op schade aan de machine
aanzienlijk, vooral aan het frame.

LET OPLET OP
Let er bij het gebruik van een hogedrukreiniger op dat er geenLet er bij het gebruik van een hogedrukreiniger op dat er geen
stickers losraken.stickers losraken.

Gebruik een zachte spons.
Spoel de machine na afloop volledig af met schoon water.
Smeer de machine altijd na een wasbeurt.
Controleer de machine op lakschade. Werk de lak zo nodig op
professionele wijze bij.

Stootrubbers

1 Voorste stootrubber
2 Voorste stootrubber
3 Achterste stootrubber
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Motorruimte reinigenMotorruimte reinigen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig letsel.
Lucht, water en stoom onder hoge druk kunnen onbedekte huid
en onbeschermde ogen beschadigen.
Altijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen enAltijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en
kleding dragen bij het gebruik van lucht, water of stoom onderkleding dragen bij het gebruik van lucht, water of stoom onder
hoge druk.hoge druk.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor brandwonden!
Hete vloeistoffen en machineonderdelen kunnen aanleiding
geven tot brandwonden.
Machine laten afkoelen alvorens met onderhoudswerk teMachine laten afkoelen alvorens met onderhoudswerk te
beginnen.beginnen.

Machines die onder stoffige of brandgevaarlijke omstandigheden
werken, zoals de houtindustrie, verwerking van houtsnippers en
de handling van andere brandbare materialen, vereisen een
dagelijkse controle en reiniging van de motorruimte en de
omringende gebieden.

V1136993

2

1

3
4
5

6 7
8

9

10

11

1 Startmotor
2 Ventilatorhuis (intercooler)
3 Uitlaatspruitstuk (niet afgebeeld)
4 Turbocompressor
5 Vulpunt, AdBlue®/DEF (geldt alleen voor G-

machines)
6 Oliefilter
7 Dynamo
8 Voorgloeispiraal
9 Brandstoftank met brandstofvulopening
10 Ventilatorhuis (radiateur)
11 Brandstoffilter
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Als u met perslucht reinigt, gebruik dan voor uw gemak de
persluchtaansluiting bij de voorziening om de motorkap te
openen.

Het is raadzaam de machine voordat deze aan het einde van
de werkdag wordt weggezet eerst te reinigen.

Maak gebruik van beschermende uitrusting, zoals een
veiligheidsbril, werkhandschoenen en
ademhalingsbescherming.

Begin met de hoogste punten van de machine en eindig
onderaan bij de bovenkant van de brandstoftank en de
gebieden rondom de brandstoftank.

Los materiaal kunt u bijvoorbeeld met perslucht verwijderen.

Controleer na het schoonmaken op lekkages en repareer
deze. Sluit alle dekplaten en de motorkap.

V1136173

1

1 Persluchtaansluiting
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Gebieden die u moet controleren en reinigen:Gebieden die u moet controleren en reinigen:

1 Gebied/ruimte boven rechter spatbord, luchtfilter, intercooler,
turbo en de uitlaatpijp tussen turbo en demper.

2 Hydrauliekoliereservoir.

3 Luchtinlaat voor de motor.

4 Bovenzijde brandstoftank en gebied rondom
brandstofvulopening.

5 Gebied rondom vulpunt AdBlue®/DEF (geldt alleen voor G-
machines).

6 Voorverwarming, dynamo en startmotor.

7 Oliefilter en brandstoffilter.

8 Binnenzijde radiateurbehuizing en koeler en condensor; zie
bladzijde 241.

9 In bodemplaten onder demachine en rondom de hydraulische
pompen.

Ga bij gebruik van een hogedrukreiniger uiterst voorzichtig teGa bij gebruik van een hogedrukreiniger uiterst voorzichtig te
werk bij het reinigen van:werk bij het reinigen van:

1 startmotor

2 turbo

3 dynamo

4 Radiateur

5 ontluchtingen, hydrauliek- en brandstoftank en transmissie

6 aansluitingen in het algemeen

7 geluidsabsorberend materiaal

2

1

4 3 V1136995

1 Ontluchting, hydrauliekolietank en
remkoelolietank

2 Uitlaatpijp
3 Hydrauliekoliereservoir
4 Uitlaatpijp (laadbakverwarming)

1 12 2 V1136994

1 Bodemplaten
2 Hydraulische pompen
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Brandstofvoorfilter, aftappenBrandstofvoorfilter, aftappen

(extra)(extra)

Tap het brandstofvoorfilter dagelijks af. Het moet ook wordenTap het brandstofvoorfilter dagelijks af. Het moet ook worden
afgetapt bij het aftappen van de waterafscheider na een alarmafgetapt bij het aftappen van de waterafscheider na een alarm
inzake water in de brandstof; zie bladzijdeinzake water in de brandstof; zie bladzijde 254254.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Laat het water en eventuele verdere verontreinigingen via de
aftapslang uit de waterschaal lopen door de kraan onder in het
filter open te draaien. Vang de vloeistof op in een bak.

3 Sluit de kraan wanneer schone brandstof eruit loopt.

4 Restore the machine from service position.

Remfunctie, controlerenRemfunctie, controleren
Controleer de remwerking dagelijks voor het starten van deControleer de remwerking dagelijks voor het starten van de
motor, zie bladzijdemotor, zie bladzijde 226226.

In geval van een incorrecte remwerking contacteert u een
erkende Volvo-werkplaats.

Remmentest tijdens stilstandRemmentest tijdens stilstand
Via een remmentest tijdens stilstaand kunt u de staat van de
remmen controleren.
Het is mogelijk regelmatige remmentests in te plannen. Informatie
over uitgevoerde remmentests ligt opgeslagen in het
informatiedisplay.

Tijdens de remmentest dient het volgende te gelden voor de
machine:
- geparkeerd op een open, vrije en egale ondergrond
- onbeladen
- op temperatuur

OPMERKING!OPMERKING!
Druk op de toets ESC van het informatiedisplay om de
remmentest op ieder gewenst te annuleren.

Geplande remmentestsGeplande remmentests

Remmentests zijn te plannen op voorwaarde dat deze functie
vooraf wordt geprogrammeerd.
Bij gebruik van geplande remmentests verschijnt er een
herinnering op het informatiedisplay wanneer u de remmentest
dient te starten.

De herinnering verschijnt:
- na een bepaald aantal draai-uren
of

- eenmaal per dag op een bepaald tijdstip

1 2 3 V1137050

Extra brandstofvoorfilter
1 Waterschaal
2 Klep
3 Aftapslang

V1116607

Herinnering: Tijd voor remtest
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Remmentest startenRemmentest starten

Start de remmentest door, wanneer de herinnering verschijnt, op
de knop SELECT van de informatiedisplay te drukken of de
functie via het servicemenu te activeren: kies Tests en daarna
Remtest. Druk op de knop SELECT.

Startvoorwaarden voor remmentestStartvoorwaarden voor remmentest

De remmentest gaat alleen van start, als aan bepaalde
voorwaarden is voldaan (zie onder).
Als niet aan een van de vereiste voorwaarden is voldaan, blijft het
vakje voor de desbetreffende voorwaarde op het
informatiedisplay leeg.
Een lopende remmentest wordt geannuleerd, als tijdens de test
blijkt dat niet langer aan een bepaalde voorwaardewordt voldaan.
Op informatiedisplay ziet u welke voorwaarde dat is. De test wordt
voortgezet, wanneer weer aan alle voorwaarden wordt voldaan.

1 Temperatuur:Temperatuur: Motortemperatuur en transmissietemperatuur
moeten hoger zijn dan 20 °C (68 °F).

2 Stand:Stand: De machine moet stilstaan en mag in langsrichting
maximaal 3 % overhellen.

SETUP

1 2

5

8

0

3

4 6

7 9

ESC

SELECT

V1091529

8 Servicemenu

Service

Tests

Remtest

Logbestand
remtest

Service

Tests

Remtest

> 20 °C 19 °C

> 20 °C 22 °C
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3 Machinestatus:Machinestatus: Het rempedaal, de parkeerrem en de laad- en
kieprem mogen niet worden bediend en de neutraalstand (N)
moet zijn ingeschakeld.

Als er een probleem of een storing optreedt met betrekking tot
een functie die samenhangt met de remtest, wordt de remtest
geannuleerd en geeft het informatiedisplay een oranje
alarmsymbool weer met de tekst Remtest geweigerd.

RemmentestRemmentest

De remmentest gaat automatisch van start, wanneer aan alle
startvoorwaarden is voldaan.

1 Alle differentieelsloten zijn automatisch ingeschakeld.

2 U wordt opgedragen om de schakelhendel in stand D te
zetten.

3 De 1e versnelling wordt automatisch ingeschakeld.

4 U wordt opgedragen om het gaspedaal volledig in te trappen.

5 U krijgt de waarschuwing te zien dat de machine mogelijk
plotseling vooruit beweegt.

Remtest

Machine stoppen

Hellingshoek < 3%

Remtest

Rempedaal losgelaten

Parkeerrem gelost

Laad-/kieprem gelost

Stand N

V1116615

Alarmsymbool: Remtest geweigerd

Remtest

D

Hendel in rijstand zetten

Remtest

D

Gaspedaal bedienen
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6 Het motortoerental loopt op totdat de machine in beweging
komt of totdat het maximale motortoerental voor de
remmentest is bereikt. In beide gevallen wordt de gastoevoer
automatisch afgebroken.

7 Geslaagde remmentest:Geslaagde remmentest:
De remmentest is geslaagd, als de machine tot aan het
bereiken van het maximale motortoerental stil blijft staan. Op
het informatiedisplay verschijnt de tekst Remtest OK.
De machine kan tijdens de remmentest iets bewegen. Dit is
echter niet van invloed op de uitkomst van de remmentest.

Remmentest mislukt (niet geslaagd):Remmentest mislukt (niet geslaagd):
De remmentest is mislukt, als de machine in beweging komt
voordat het maximale motortoerental is bereikt. Op het
informatiedisplay verschijnt de tekst Remtest Niet OK.
Neem bij een mislukte remmentest contact op met een door
Volvo erkende werkplaats.

Na afronding of annulering van een remmentest wordt de
parkeerrem aangezet en de neutraalstand (N) weer
ingeschakeld.

Om de machine na afloop van een remmentest weer te bedienen
moet u eerst de parkeerrem lossen en de schakelhendel eerst in
stand N zetten en daarna in een van de rijstanden.

Logboekfunctie remmentestLogboekfunctie remmentest

Het informatiedisplay slaat het aantal draai-uren, de datum, de
tijd (klok) en de resultaten van de laatste vier remmentests op.
Druk op de knop voor het servicemenu en kies vervolgens voor
Tests en Logbest. remtest om de vastgelegde informatie te
bekijken.

Remtest

D

Waarschuwing: machine komt mogelijk in
beweging

Remtest

D

Remtest OK

Remtest

D

Remtest Niet OK

Service

Tests

Remtest

Logbestand remtest
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Onderhoudsbeurt, om de 50 draai-Onderhoudsbeurt, om de 50 draai-
urenuren

Oliebadluchtfilter, controlerenOliebadluchtfilter, controleren
Applies to models:Applies to models: A25F, A30F

(Extra opties)(Extra opties)

De reinigende werking van het oliebadfilter ligt tussen 90 en 95%.

Oliebadluchtfilter, controlerenOliebadluchtfilter, controleren

1 Zet de machine in de onderhoudsstand (zie bladzijde 192).

2 Wacht 5 minuten, zodat de olie terug kan lopen in het
oliereservoir.

3 Haal het oliereservoir met het onderste filterelement los en
verwijder het.

4 Controleer de oliekwaliteit. Vervang de olie indien deze drab
bevat en dik is. Neem contact op met een door Volvo erkende
dealer.

5 Controleer de onderzijde van het filterelement. Als er drap is
neergeslagen moeten olie en tank worden vervangen en moet
het onderste filterelement worden gereinigd. Neem contact op
met een door Volvo erkende dealer.

6 Plaats het oliereservoir terug.

V11369561
1 Oliebadluchtfilter
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Onderhoudsbeurt,Onderhoudsbeurt, omom dede 250250 draai-draai-
urenuren

SmeringSmering

Smeer de punten om de 250 draaiurenSmeer de punten om de 250 draaiuren

V1137002

4

1 2

3
6

3

5
Smeerpunten (dezelfde smeerpunten aan linker- en rechterzijde van de machine)

Pos.Pos. SmeerpuntSmeerpunt

1 Bovenscharnierende achterklep (extra)

2 Hefcilinderlager, bovenste

3 Knikpunt

4 Kiepgewrichtlager

5 Hefcilinderlager, onderste

6 Stuurcilinder, achterste lager

Laadbakverwarming (extra), zie 240
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Lagers, smerenLagers, smeren
De levensduur van de bussen en scharnierpennen kan
aanzienlijk worden verlengd wanneer de machine regelmatig en
correct wordt doorgesmeerd.

Het smeren van de lagers heeft twee hoofddoelen:Het smeren van de lagers heeft twee hoofddoelen:
- Vet in het lager brengen om de wrijving tussen pen en bus te
verminderen.

- Oud vet met eventuele vuildeeltjes erin vervangen. Het vet in
de ruimte binnen in de buitenste keerring neemt vuil op en
voorkomt dat vuil en water in het lager dringen.

Veeg de smeernippels en de vetspuit schoon vóór het smeren,Veeg de smeernippels en de vetspuit schoon vóór het smeren,
zodat geen vuil en zand in de smeernippels dringen.zodat geen vuil en zand in de smeernippels dringen.

Motor, luchtfilter, controleren/reinigenMotor, luchtfilter, controleren/reinigen
Applies to models:Applies to models: A25F, A30F

(extra)(extra)

Als het hoofdfilter (primair filter) vaker gereinigd of vervangenAls het hoofdfilter (primair filter) vaker gereinigd of vervangen
moet worden dan om de 1000 uur als gevolg van demoet worden dan om de 1000 uur als gevolg van de
bedrijfsomstandighedenbedrijfsomstandigheden vanvan dedemachine,machine, betekentbetekent ditdit datdat ookook hethet
voorfilter vaker moet worden gereinigd.voorfilter vaker moet worden gereinigd.

Het voorfilter zit aan rechterzijde aan de achterkant van de
cabine, aan het uiteinde van de luchtinlaatbuis. Het luchtvoorfilter
vangt de grotere vuildeeltjes op en laat deze meteen naar de
buitenlucht terugkeren.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig letsel.
Lucht, water en stoom onder hoge druk kunnen onbedekte huid
en onbeschermde ogen beschadigen.
Altijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen enAltijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en
kleding dragen bij het gebruik van lucht, water of stoom onderkleding dragen bij het gebruik van lucht, water of stoom onder
hoge druk.hoge druk.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Maak het luchtfilter los van de luchtinlaatbuis van het
luchtfilter.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor snijwonden
De vangplaten in het voorfilter hebben mogelijk scherpe randen
en de rotor kan aanleiding geven tot snij- of steekwonden.
DraagDraag persoonlijkepersoonlijke beschermingsmiddelen.beschermingsmiddelen. BlaasBlaas geengeen persluchtperslucht
in de richting van de rotor.in de richting van de rotor.

3 Keer de rotor om, plaats uw hand erin en controleer of de rotor
vrij draait. Neem contact op met een door Volvo erkende
dealer als de rotor niet draait.

4 Blaas schoon met perslucht.

5 Breng het luchtvoorfilter weer aan.

6 Restore the machine from service position.

1
V1135653

1 Luchtvoorfilter
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Lekkage, assen en tussenbak, controlerenLekkage, assen en tussenbak, controleren
1 Zet de machine in de onderhoudsstand (zie bladzijde 192).

2 Inspecteer assen en verdeelbak visueel op eventuele
lekkages.

3 Restore the machine from service position.

Laadbak met uitlaatgasverwarming,Laadbak met uitlaatgasverwarming,
controleren, reinigen en smerencontroleren, reinigen en smeren
(optionele uitrusting)(optionele uitrusting)

1 V11645211

2

1 Te reinigen en smeren oppervlakken
2 Aansluiting voor inlaatmof laadbak

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie 192.

2 Controleer of de inlaatmof van de laadbak gecentreerd op de
uitlaatpijp is aangesloten. Neem zo nodig contact op met een
erkende Volvo-werkplaats.

3 Reinig en smeer de kogels met een smeermiddel.

4 Restore the machine from service position.

Voor informatie over het type smeermiddel, zie 285.
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Onderhoudsbeurt,Onderhoudsbeurt, omom dede 500500 draai-draai-
urenuren

SmeringSmering

Smeer de punten om de 500 uurSmeer de punten om de 500 uur

V1137004

1

Smeerpunten

Pos.Pos. SmeerpuntSmeerpunt

1 Cardanas, verdeelbak – vooras
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Radiateur en condensor, reinigenRadiateur en condensor, reinigen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling en snijletsel.
Draaiende onderdelen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
Zet de motor af alvorens de machine of een onderdeel ervan teZet de motor af alvorens de machine of een onderdeel ervan te
reinigen.reinigen.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig letsel.
Lucht, water en stoom onder hoge druk kunnen onbedekte huid
en onbeschermde ogen beschadigen.
Altijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen enAltijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en
kleding dragen bij het gebruik van lucht, water of stoom onderkleding dragen bij het gebruik van lucht, water of stoom onder
hoge druk.hoge druk.

LET OPLET OP
BijBij gebruikgebruik vanvan persluchtperslucht moet umoet u omom schade teschade te voorkomenvoorkomen enigeenige
afstand tussen de spuitkop en de ribben houden. Als de ribbenafstand tussen de spuitkop en de ribben houden. Als de ribben
beschadigd raken, kan lekkage of oververhitting het gevolg zijn.beschadigd raken, kan lekkage of oververhitting het gevolg zijn.

OPMERKING!OPMERKING!
Wees voorzichtig met de slangen tussen de compressor,
condensor en verdamper. Er heerst altijd een bepaalde overdruk
in het systeem.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Laat de frontgrille omlaag.

3 Open de motorkap.

4 Als de machine een klimaatregeling/airco (extra) heeft:
verwijder de twee bovenste bouten en de buitenste, onderste
bout die de condensor op de radiateur bevestigt. Draai de
condensor naar buiten en blaas hem schoon met perslucht
vanaf de condensorzijde waaraan de radiateur zich bevindt.

5 Blaas de radiateur van binnenuit schoon met perslucht.

6 Reinig het motorcompartiment indien nodig.

7 Draai de condensor weer terug op zijn plaats.

8 Sluit de motorkap.

9 Klap het front omhoog.

10 Restore the machine from service position.

V1136682

1 2

1 Condensor (optionele uitrusting)
2 Radiateur
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Remkoelolie, peil controleren en bijvullenRemkoelolie, peil controleren en bijvullen
Het peil moet op 3/4 van het meetbereik van het peilglas staan,
dat aan de rechterkant van de machine achter de cabine zit.

Het peil wordt ook weergegeven in het informatiedisplay en bij
een te laag peil wordt een alarm gegeven; zie bladzijde 60.

Vul zo nodig olie bij:Vul zo nodig olie bij:

LET OPLET OP
Het werkgebied zo schoon mogelijk houden!Het werkgebied zo schoon mogelijk houden!

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie 192.

2 Plaats de morsbeveiliging omhoog.

3 Verwijder de vulplug uit het deksel en giet de olie in het gat tot
het oliepeil op 3/4 van het meetbereik van het peilglas staat.

4 Monteer de vulplug en plaats de morsbeveiliging naar
beneden.

5 Restore the machine from service position.

V1087085

Peilglas

V1136818

1

1 Morsbeveiliging

V1136860

1

1 Vulpunt, remkoelolie
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Banden, bandenspanning controlerenBanden, bandenspanning controleren
Controleer zo nodig de bandenspanning.Controleer zo nodig de bandenspanning.
InIn dede gereedschapsetgereedschapset zijnzijn eeneen slangslang enen eeneen drukmeterdrukmeter aanwezig;aanwezig;
zie bladzijdezie bladzijde 1414.

- Bij het controleren van de bandenspanning moet de band koud
en de machine onbeladen zijn.

- Normaliter wordt de aanbevolen bandenspanning
aangehouden, zie bladzijde 311.

- Bijzondere bodemomstandigheden kunnen een andere
bandenspanning vereisen.

- Volg de instructies van de bandenfabrikant en overschrijd de
maximale bandenspanningen niet.

- De machine kan af fabriek met een verhoogde
bandenspanning zijn geleverd. Controleer en corrigeer de
bandenspanning daarom volgens de voorschriften voordat u
de machine in gebruik neemt.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor explosie.
Bij pogingen tot herstel- of laswerk aan velgen met de band
opgepompt kan de velg in tweeën breken of de band exploderen.
Een exploderende band kan aanleiding geven tot dodelijk letsel.
Reparaties aan banden en velgen moeten worden uitgevoerdReparaties aan banden en velgen moeten worden uitgevoerd
door een getrainde onderhoudsmonteur.door een getrainde onderhoudsmonteur.

Banden, oppompenBanden, oppompen
De navolgende instructies gelden voor een met lucht gevuldeDe navolgende instructies gelden voor een met lucht gevulde
band waarvan de spanning moet worden verhoogd. Is de bandband waarvan de spanning moet worden verhoogd. Is de band
helemaal leeggelopen, roep dan de hulp in van een goedhelemaal leeggelopen, roep dan de hulp in van een goed
opgeleide monteur.opgeleide monteur.

V1052136

Lange bandenvulslang
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WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor explosie.
Een band kan ontploffen tijdens het oppompen. Een ontploffende
band kan aanleiding geven tot dodelijk letsel.
Gebruik een klemnippel met een luchtslang die lang genoeg is,Gebruik een klemnippel met een luchtslang die lang genoeg is,
zodat uzodat u tijdenstijdens hethet oppompenoppompen vanvan nietniet voorvoor dede velgvelg hoeft tehoeft te staanstaan
enen zozo verver mogelijkmogelijk uituit dede buurtbuurt kuntkunt blijven.blijven. LetLet eroperop dat erdat er tijdenstijdens
het oppompen niemand voor de velg staat of er langsloopt.het oppompen niemand voor de velg staat of er langsloopt.

- Vraag alle anderen het gevarengebied te verlaten (vóór de
velg).

- Ga bij het loopvlak van de band staan. Banden op een
gedeelde velg kunnen exploderen, met zwaar of dodelijk letsel
als gevolg.

- Banden op opgeslagen wielen (reservewielen) moeten liggend
worden bewaard en slechts zo ver worden opgepompt dat de
velgdelen op hun plaats blijven.

- Pomp de band niet opnieuw op wanneer de machine met een
bandenspanning gereden heeft die minder dan 80% van de
laagst voorschreven bandenspanning was of wanneer de band
en/of velg duidelijk beschadigd zijn, dan wel vermoedelijk
beschadigd zijn.

De persluchtaansluiting van de machine kan worden gebruikt om
banden op te pompen. De persluchtaansluiting bevindt zich bij de
voorziening om de motorkap te openen op het voorste deel van
de machine aan linkerzijde.

1 Breng de frontgrille van de machine omlaag.

2 Verwijder de beschermdop en sluit de luchtslang aan op de
persluchtaansluiting.

3 Sluit de bandenvulslang aan op de band.

Banden, slijtage controlerenBanden, slijtage controleren

Controleer:Controleer:

- dat de band voldoende profiel heeft.

- het profiel; de koordlaag mag niet zichtbaar zijn.

- de bandwangen; er mogen geen diepe sneden in de koordlaag
zitten

Hydrauliekolie, peil controleren en bijvullenHydrauliekolie, peil controleren en bijvullen
Lees het hydrauliekoliepeil af op het peilglas dat zich op de
hydrauliektank aan linkerzijde van de machine achter de cabine
bevindt.

1

V1135356

1 Luchtketel, persluchtaansluiting
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Het peil wordt ook weergegeven in het informatiedisplay en bij
een te laag peil wordt een alarm gegeven; zie bladzijde 60.

Bij de controle moet de laadbak naar beneden staan en moet het
peil op 3/4 van het meetbereik van het peilglas staan.

VulopeningVulopening

LET OPLET OP
Het is zeer belangrijk om het hydraulische systeem teHet is zeer belangrijk om het hydraulische systeem te
beschermen tegen verontreinigingen, omdat deze aanleidingbeschermen tegen verontreinigingen, omdat deze aanleiding
kunnen geven tot overmatige slijtage en kostbare stilstand. Hetkunnen geven tot overmatige slijtage en kostbare stilstand. Het
werkgebiedwerkgebied zozo schoonschoon mogelijkmogelijk houdenhouden tijdenstijdens hethet hanterenhanteren vanvan
hydraulische onderdelen en hydrauliekolie.hydraulische onderdelen en hydrauliekolie.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de machine is gevuld met biologisch afbreekbare
hydrauliekolie, danmoet voor het verversen en bijvullen hetzelfde
type biologische olie worden gebruikt. Verschillende typen
biologisch afbreekbare hydrauliekolie mogen nooit worden
gemengd. Minerale olie mag niet met biologisch afbreekbare
hydrauliekolie worden gecombineerd. Neem voor omschakeling
van minerale olie naar biologisch afbreekbare hydrauliekolie
contact op met een door Volvo erkende dealer.

Voor de oliekwaliteit, zie bladzijde 281.

1 Zet de machine in de onderhoudsstand (zie bladzijde 192).

V1087085

Peilglas

V1136818

1

1 Morsbeveiliging
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2 Plaats de morsbeveiliging omhoog.

3 Verwijder de vulplug uit het deksel en giet de olie in het gat tot
het oliepeil op 3/4 van het meetbereik van het peilglas staat.

4 Breng de vulplug aan.

5 Plaats de morsbeveiliging naar beneden.

6 Controleer het oliepeil nogmaals op het peilglas.
Blijft het oliepeil ondanks bijvullen wegzakken, neem dan
contact op met een door Volvo erkende dealer.

7 Restore the machine from service position.

V1136861

1

1 Vulpunt, hydrauliekolie
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Onderhoudsbeurt, om de 1000Onderhoudsbeurt, om de 1000
draai-urendraai-uren

SmeringSmering

Smeer de punten om de 1000 uurSmeer de punten om de 1000 uur

V1137006

1

Smeerpunten

Pos.Pos. SmeerpuntSmeerpunt

1 Cardanas, verdeelbak – knik-draaigewricht
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Onderhoudsbeurt, om de 2000Onderhoudsbeurt, om de 2000
draai-urendraai-uren

SmeringSmering

Smeer de punten om de 2000 uurSmeer de punten om de 2000 uur

V11370081 432
Smeerpunten (voor punt 1 en 4; dezelfde smeerpunten aan rechter- en linkerzijde van de machine)

Pos.Pos. SmeerpuntSmeerpunt

1 Bodemplaat, scharnier

2 Accudeksel, scharnieren

3 Portier, scharnieren

4 Morsbeveiliging, scharnier

Hulpbesturing, werking controlerenHulpbesturing, werking controleren
OPMERKING!OPMERKING!
De druk in het remsysteemmoet vóór het testen op het maximale
niveau zijn.

OPMERKING!OPMERKING!
Denk erom dat de bestuurbaarheid beperkt is als de motor is
uitgeschakeld.

1 Zet de machine stil op een helling omlaag en met de voorkant
naar beneden, op een plek waar volop ruimte is.

2 Houd uw voet op de rem en plaats de schakelhendel in
neutraalstand.

3 Schakel de motor uit door de noodstopknop in te drukken.

4 Laat het rempedaal los en laat de machine naar voren rollen
met een snelheid van ca. 5 km/h (3,1 mph). Het zou dan
mogelijk moeten zijn om de machine vanuit een gedraaide
stand terug te sturen naar recht vooruit.

5 Activeer de parkeerrem wanneer de machine tot stilstand is
gekomen.

6 Draai het contact naar stand 0.

7 Trek de noodstopknop uit.
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Onderhoudsbeurt, wanneer nodigOnderhoudsbeurt, wanneer nodig

Brandstof, tankenBrandstof, tanken
HetHet vulvolumevulvolume vanvan dede brandstoftankbrandstoftank bedraagtbedraagt 380380 literliter (100,4 US(100,4 US
gal).gal).
Brandstofkwaliteit, zie bladzijdeBrandstofkwaliteit, zie bladzijde 286286.

Informatie over AdBlue®/DEF geldt alleen voor machinemodel G.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor brand.
Brandende brandstof kan dodelijke verwondingen veroorzaken.
Zet de motor af, voordat u brandstof tankt.Zet de motor af, voordat u brandstof tankt.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
De machine komt mogelijk in beweging en kan ernstig of dodelijk
letsel veroorzaken.
Zet de motor af en schakel de parkeerrem in alvorens bij teZet de motor af en schakel de parkeerrem in alvorens bij te
tanken.tanken.

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
Bij gebruik van een andere vloeistof dan dieselolie in deBij gebruik van een andere vloeistof dan dieselolie in de
brandstoftank kan de machine beschadigd raken.brandstoftank kan de machine beschadigd raken.
Start de motor niet, als u de brandstoftank gevuld hebt met eenStart de motor niet, als u de brandstoftank gevuld hebt met een
andere vloeistof dan pure dieselolie.andere vloeistof dan pure dieselolie.

AlsAls hethet brandstofpeil tebrandstofpeil te laag is,laag is, verschijnt erverschijnt er eeneen alarmscherm; ziealarmscherm; zie
bladzijdebladzijde 6060. VulVul brandstof bijbrandstof bij om teom te voorkomenvoorkomen dat erdat er lucht inlucht in hethet
systeem dringt.systeem dringt.

Reinig het gebied rondom de tankdop goed alvorens de dop te
verwijderen.

Mors niet bij het tanken. Met diesel doordrenkt stof en vuil zijn
brandgevaarlijk!

Houd de brandstoftank 's winter gevuld om condensvorming in
de tank tegen te gaan.

AdBlue®/DEF mag niet in de brandstoftank worden gemengd,
en brandstof mag niet in de AdBlue®/DEF-tank worden
gemengd.

1 2 V1133328

1 Vulpunt, AdBlue/DEF
2 Vulpunt, brandstof
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AdBlue®/DEF, bijvullenAdBlue®/DEF, bijvullen
Applies to models:Applies to models: A25G, A30G

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
De machine komt mogelijk in beweging en kan ernstig of dodelijk
letsel veroorzaken.
Zet de motor af en schakel de parkeerrem in alvorens bij teZet de motor af en schakel de parkeerrem in alvorens bij te
tanken.tanken.

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
Gebruik van vloeistoffen anders dan vermeld in dit boek kanGebruik van vloeistoffen anders dan vermeld in dit boek kan
aanleiding geven tot onherstelbare schade aan deaanleiding geven tot onherstelbare schade aan de
katalysator(en).katalysator(en).
VulVul alleenalleen vloeistoffen bijvloeistoffen bij die indie in dezedeze procedureprocedure genoemdgenoemdworden.worden.

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
AdBlue®/DEF is uiterst corrosief. Als het reservoir te ver wordtAdBlue®/DEF is uiterst corrosief. Als het reservoir te ver wordt
gevuld,gevuld, kan erkan er AdBlue®/DEFAdBlue®/DEF uituit dede ontluchtingsleidingontluchtingsleiding lekken. Alslekken. Als
het reservoir te ver wordt gevuld en de vloeistof daarin bevriest,het reservoir te ver wordt gevuld en de vloeistof daarin bevriest,
kunnen het reservoir en de slangen blijvende schade oplopen.kunnen het reservoir en de slangen blijvende schade oplopen.
Vul het reservoir niet te veel. Stop steeds met vullen als hetVul het reservoir niet te veel. Stop steeds met vullen als het
vloeistofpeil de vulpoort nadert of als een automatischvloeistofpeil de vulpoort nadert of als een automatisch
vulmondstuk sluit.vulmondstuk sluit.

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
EenEen verstoptverstopt AdBlue®/DEF-filterAdBlue®/DEF-filter kankan leidenleiden tottot problemen bijproblemen bij hethet
vullen van het reservoir.vullen van het reservoir.
Wanneer u AdBlue®/DEF bijvult in een reservoir met eenWanneer u AdBlue®/DEF bijvult in een reservoir met een
beschadigd filter of zonder dat er een filter is geplaatst, kan debeschadigd filter of zonder dat er een filter is geplaatst, kan de
AdBlue®/DEF-vloeistof verontreinigd raken, wat hetAdBlue®/DEF-vloeistof verontreinigd raken, wat het
nabehandelingssysteem ernstig zou kunnen beschadigen.nabehandelingssysteem ernstig zou kunnen beschadigen.
WellichtWellicht moetmoet hethet filterfilter verwijderd,verwijderd, schoongemaaktschoongemaakt enen vóórvóór vullenvullen
worden teruggezet. Beschadig het filter niet en vul ook geenworden teruggezet. Beschadig het filter niet en vul ook geen
AdBlue®/DEF bij zonder dat er een filter geplaatst is. Vraag uwAdBlue®/DEF bij zonder dat er een filter geplaatst is. Vraag uw
plaatselijke Volvo-dealer voor hulp.plaatselijke Volvo-dealer voor hulp.

GebruikGebruik alleenalleen vloeistoffenvloeistoffen gespecificeerdgespecificeerd volgensvolgens ISOISO 22241-1.22241-1.
Hergebruik van afgetapte AdBlue®/DEF wordt afgeraden inHergebruik van afgetapte AdBlue®/DEF wordt afgeraden in
verband met het risico van verontreinigingen.verband met het risico van verontreinigingen.

De inhoud van de AdBlue®/DEF-tank bedraagt 39 liter (10,3 US
gal).

Als het AdBlue®/DEF-peil te laag is, verschijnt er een
alarmscherm; zie bladzijde 60. Vul de AdBlue®/DEF-tank met
AdBlue®/DEF.

OPMERKING!OPMERKING!
De vuluitrusting voor AdBlue®/DEF moet zijn vervaardigd voor
een debiet van maximaal 40 l/minuut of moet instelbaar zijn op
een debiet van minder dan 40 l/minuut. Als er problemen
optreden bij het vullen en deze blijven bestaan na reiniging van
het vulfilter, dient u het instructieboek van de vuluitrusting te
raadplegen voor de te nemen maatregelen.

OPMERKING!OPMERKING!
Veeg na het vullen met AdBlue®/DEF de opvangbeker schoon.

1 2 V1133328

1 Vulopening, AdBlue®/DEF
2 Vulopening, brandstof
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AdBlue®/DEF wordt niet als gevaarlijke vloeistof aangemerkt,
maar moet niettemin voorzichtig worden gehanteerd. De
vloeistof is zeer corrosief. Voorkom dat er AdBlue®/DEF op
elektrische kabels en onderdelen wordt gemorst.

Bij contact met de huid grondig met water spoelen.

Bij contact met de ogen, gedurende een aantal minuten
grondig spoelen. Raadpleeg zo nodig een arts.

Bij inademing de frisse lucht opzoeken en zo nodig een arts
raadplegen.

Bij doorslikken, water drinken en een arts raadplegen.

AdBlue®/DEF mag niet in contact komen met andere
chemicaliën.

AdBlue®/DEF is niet brandbaar. Als AdBlue®/DEF echter
wordt blootgesteld aan hoge temperaturen volgt omzetting in
ammoniak en kooldioxide. Zie ook bladzijde 286.

Giet geen AdBlue®/DEF in de brandstoftank en geen
brandstoftank in de AdBlue®/DEF-tank.

VoorVoor informatieinformatie overover hethet bestellenbestellen vanvan AdBlue®/DEFAdBlue®/DEF (geldt(geldt alleenalleen
voor de VS):voor de VS):
- Volvo CE Customer Support: 1-877-823-1111 (kantooruren)Volvo CE Customer Support: 1-877-823-1111 (kantooruren)
- www.volvoce.com (buiten kantooruren)www.volvoce.com (buiten kantooruren)

Voor informatie over het bestellen van AdBlue®/DEF (overigeVoor informatie over het bestellen van AdBlue®/DEF (overige
markten) neemt u contact op met uw lokale Volvo-dealer.markten) neemt u contact op met uw lokale Volvo-dealer.

AdBlue®/DEF-tank, aftappenAdBlue®/DEF-tank, aftappen
Applies to models:Applies to models: A25G, A30G

V1136318

1

2

1 Metalen dop
2 Aftappunt

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Klap de voorste bodemplaat omlaag; zie bladzijde 196.

3 Verwijder de metalen dop vóór de aftapkraan in het rechter
spatbord.

4 Verwijder de beschermdop van de aftapkraan.

252252
OnderhoudOnderhoud
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5 Verwijder de aftapslang van de frontgrille.

6 Sluit de aftapslang aan op de aftapkraan, plaats het uiteinde
van de slang in een bak en laat de AdBlue®/DEF uit de tank
lopen.

7 Verwijder de aftapslang en plaats deze weer in de voorgrille.

8 Monteer de beschermdop en de metalen dop.

9 Klap de bodemplaat omhoog.

10 Restore the machine from service position.

Motor- en cabineverwarming, extraMotor- en cabineverwarming, extra
brandstoftank, vulopeningbrandstoftank, vulopening
Applies to models:Applies to models: A25F, A30F

(extra)(extra)

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
De machine komt mogelijk in beweging en kan ernstig of dodelijk
letsel veroorzaken.
Zet de motor af en schakel de parkeerrem in alvorens bij teZet de motor af en schakel de parkeerrem in alvorens bij te
tanken.tanken.

DeDe inhoudinhoud vanvan dede extraextra brandstoftankbrandstoftank bedraagtbedraagt 3939 literliter (10,3 US(10,3 US
gal).gal).

Sommige machines met de optionele motorverwarming en
cabineverwarming hebben een extra dieselolietank.

Voor onderhoudsinstructies en voor het aftappen van de extra
brandstoftank, zie bladzijde 260.

Motorolie, peil controleren en bijvullenMotorolie, peil controleren en bijvullen
Het oliepeil wordt weergegeven in het informatiedisplay onder
Motor; zie bladzijde 48.

Er wordt een alarmscherm weergegeven in het informatiedisplay
indien het motoroliepeil te laag is; zie bladzijde 60.

Het oliepeil kan ook handmatig worden gecontroleerd:

V1090443

1

1 Aftapslang

1 2 V1133328

1 Vulopening brandstof, extra brandstoftank
(alleen voor machines met een extra
brandstoftank voor de motorverwarming en
cabineverwarming)

2 Vulopening brandstof,
standaardbrandstoftank

V1085591

Peilstok

OnderhoudOnderhoud
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1 Zet de machine in de onderhoudsstand (zie bladzijde 192).

2 Trek de peilstok eruit. Het oliepeil moet zich tussen de
markeringen bevinden. De afstand tussen de minimum- en
maximummarkering op de peilstok komt overeen met een
oliehoeveelheid van ca. 6 liter (1,5 US gal).

3 Als het peil op de peilstok te laag aangeeft, vul dan olie bij via
de vulpijp. Gebruik olie van hetzelfde type als de olie die in de
motor zit.
Probeer tot aan het maximum peil te vullen, maar ga er nietProbeer tot aan het maximum peil te vullen, maar ga er niet
overheen.overheen.

4 Restore the machine from service position.

Waterafscheider, aftappenWaterafscheider, aftappen
Zit er water in de brandstof, dan verschijnt er een alarmscherm;Zit er water in de brandstof, dan verschijnt er een alarmscherm;
zie bladzijdezie bladzijde 6060. Tap de waterafscheider af volgens navolgende. Tap de waterafscheider af volgens navolgende
instructies.instructies.

LET OPLET OP
Zamel filters, afgewerkte oliën en andere vloeistoffen op eenZamel filters, afgewerkte oliën en andere vloeistoffen op een
milieuvriendelijke manier in.milieuvriendelijke manier in.

Zie bladzijde 194.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Sluit een aftapslang aan op de aftapschroef aan de onderkant
van de waterafscheider.

3 Draai de aftapschroef los.

4 Draai de aftapschroef vast wanneer alleen schone brandstof
eruit loopt.

5 Restore the machine from service position.

21 V1135650

1 Vulpijp
2 Peilstok

V1128460

1

2

1 Waterafscheider
2 Aftapslang aansluiten

254254
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Brandstofsysteem, ontluchtenBrandstofsysteem, ontluchten

VOORZICHTIGVOORZICHTIG
Gevaar voor beknelling.
Bediening van de handpomp houdt een mogelijk gevaar voor
beknelling in.
Houd uw vingers tijdens het ontluchten boven op deHoud uw vingers tijdens het ontluchten boven op de
pomphefboom.pomphefboom.

Als u de brandstoftank hebt leeggereden of als er om enigerlei
andere reden lucht in het brandstofsysteem is gedrongen, dient
u het systeem te ontluchten.

LET OPLET OP
StartStart dede motor inmotor in geengeen gevalgeval voordat uvoordat u hethet systeemsysteem hebthebt ontlucht.ontlucht.
De opvoerpomp kan ernstig beschadigd raken.De opvoerpomp kan ernstig beschadigd raken.

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik nooit de startmotor om te ontluchten.

OPMERKING!OPMERKING!
Gebruik de handpomp niet als de motor draait.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Klap de frontgrille omlaag en open de motorkap.

3 Duw de handpomp in en draai deze linksom tot de pomp in de
pompstand staat.

4 Pomp 200-300 slagen totdat er weerstand in de pomp wordt
opgebouwd en er een klikgeluid klinkt vanaf de klep in het
brandstoffilterhuis.

5 Vergrendel de handpomp door deze naar beneden te drukken
en tegelijkertijd rechtsom te draaien tot de stop.

6 Start de motor en laat deze vijf minuten lang stationair lopen.

OPMERKING!OPMERKING!
Het motortoerental mag niet worden verhoogd, omdat
achtergebleven lucht in het systeem naar de verstuivers wordt
geperst, wat tot ontstekingsmissers kan leiden.

Als de motor na 30 seconden niet start, ga dan door met
pompen met de handpomp totdat er weerstand wordt
opgebouwd. Probeer vervolgens opnieuw te starten.
Als de motor niet start of start en weer afslaat, kan er lucht in
het systeem zijn binnengedrongen. Ga als volgt te werk:

V1125463

Met de handpomp

OnderhoudOnderhoud
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7 Sluit een transparante slang aan op de ontluchtingsnippel.

8 Verwijder de tankdop en plaats de slang in de vulpijp.

9 Open de ontluchtingsnippel en pompmet de handpomp totdat
de brandstof geen luchtbellen meer bevat.

10 Sluit de ontluchtingsnippel, verwijder de slang en breng de
tankdop aan.

11 Vergrendel de handpomp en probeer opnieuw te starten.

12 Restore the machine from service position.

Persluchtreservoirs, aftappenPersluchtreservoirs, aftappen

V1136317

1

1 Aftappen luchtketel van 10 liter (2,6 US gal)

De machine is uitgerust met twee luchtketels:

- Een ketel van 4 liter (1,1 US gal) tussen de voorwand van de
cabine en het achtereinde van de motor.

- Een ketel van 10 liter (2,6 US gal) rechts onder de cabine.

De persluchtketels worden door een luchtdroger vrij van
condenswater gehouden.
Bij het aftappen van de ketel van 10 liter (2,6 US gal) mag
normaliter geen condenswater vrijkomen.

Hoofdfilter luchtfilter, reinigenHoofdfilter luchtfilter, reinigen
Het luchtfilter voorkomt dat stofdeeltjes en andere
verontreinigingen de motor kunnen binnendringen. De lucht
passeert eerst het primaire filter en daarna het secundaire filter.

V1128212

3

1 2

1 Ontluchtingsnippel
2 Slang
3 Vulpijp, brandstof

256256
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Het secundaire filter werkt als veiligheidsfilter voor het geval het
primaire filter is beschadigd. Verwijder het secundaire filter nooit,
tenzij het moet worden vervangen. Het secundaire filter moet
altijd worden vervangen, nooit gereinigd.

Na door het luchtfilter te zijn gestroomd, gaat de lucht verder naar
de intercooler. De intercooler is van het type lucht-lucht
(warmtewisselaar) en verlaagt de temperatuur van de
aangezogen lucht met ca. 100 °C (212 °F). De aangezogen lucht
wordt dichter, zodat er meer brandstof kan worden ingespoten en
verbrand. Dit resulteert in een hoger motorvermogen, maar
bovendien zorgt de koudere lucht voor minder spanning op
kleppen en zuigers.

De motorslijtage hangt voor een groot deel af van de mate van
vervuiling van de aangezogen lucht. Het is daarom zeer belangrijk
dat u het luchtfilter regelmatig controleert en op de juiste wijze
onderhoudt. Zorg dat u bij werkzaamheden aan het luchtfilter en
de filterelementen altijd uiterst schoon te werk gaat.

Optioneel luchtfilterOptioneel luchtfilter

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
De motor kan schade oplopen, wanneer u de machine startDe motor kan schade oplopen, wanneer u de machine start
zonder dat de filters zijn gemonteerd of als de filters beschadigdzonder dat de filters zijn gemonteerd of als de filters beschadigd
zijn.zijn.
Zorg er altijd voor dat de filters zijn aangebracht. Vervang altijdZorg er altijd voor dat de filters zijn aangebracht. Vervang altijd
een beschadigd filter.een beschadigd filter.

Als het controlelampje oplicht en er een alarmscherm wordtAls het controlelampje oplicht en er een alarmscherm wordt
weergegeven, reinig of vervang het filter dan onmiddellijk. Hetweergegeven, reinig of vervang het filter dan onmiddellijk. Het
reinigings-/vervangingsinterval hangt volledig af van dereinigings-/vervangingsinterval hangt volledig af van de
bedrijfsomstandigheden van de machine.bedrijfsomstandigheden van de machine.

Het filter mag maximaal vijfmaal worden gereinigd. Daarna moet
het worden vervangen. Vervang het filter ook als het beschadigd
is. Neem voor vervanging contact op met een door Volvo erkende
dealer.

Als het controlelampje na reinigen/vervangen blijft branden, moet
het secundaire filter worden vervangen. Neemcontact opmet een
door Volvo erkende dealer.

Controleer regelmatig of de slang- en leidingkoppelingen tussen
het luchtfilter en het inlaatspruitstuk van de motor geen lekkage
vertonen.

Zie bladzijde 194.

OnderhoudOnderhoud
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Verwijderen van het primaire filterVerwijderen van het primaire filter

1 Zet de machine in de onderhoudsstand (zie bladzijde 192).

2 Verwijder het deksel van het luchtfilter.

3 Reinig het deksel en de klep.

4 Reinig en controleer het primaire filter als volgt.

5 Breng het primaire filter weer aan.

6 Plaats het deksel terug.

Mechanisch reinigenMechanisch reinigen

OPMERKING!OPMERKING!
Tik het filter niet tegen een hard voorwerp.

1 Tik het eindvlak van het hoofdfilter voorzichtig tegen een
zachte en schone ondergrond.

Met perslucht reinigenMet perslucht reinigen

1 Gebruik schone en droge perslucht met een druk van max.
500 kPa (5 bar) (72,5 psi). Houd het luchtpistool op minimaal
3–5 cm (1–2 in) afstand.

2 Spuit het filter langs de vouwen schoon.

Filter controlerenFilter controleren

1 Controleer het filter met een lamp.

2 Als u het minste of geringste gaatje, krasje of een andere vorm
van beschadiging aantreft, moet u het filter vervangen.

OPMERKING!OPMERKING!
Om schade eenvoudiger te kunnen opsporen, moet u de controle
uitvoeren in een donkere ruimte.

V11369291 2
1 Deksel van luchtfilter
2 Klep

V11369301
1 Hoofdfilter

Met perslucht reinigen

Met lamp controleren

258258
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EON-filterEON-filter

(extra)

Het EON-filter vervangt een hoofdfilter in standaarduitvoering.
Vervang het filter wanneer het alarmscherm voor een verstopt
luchtfilter verschijnt, zie bladzijde 60.

OPMERKING!OPMERKING!
Het filter niet schoonmaken en terugplaatsen.

Koelvloeistof, peil controleren en bijvullenKoelvloeistof, peil controleren en bijvullen
Het koelsysteem is gevuld met Volvo-koelvloeistof VCS, die aan
de hoogste eisen voldoet wat betreft vorstbeveiliging,
corrosiewering en anti-cavitatie. Om motorschade te voorkomen,
is het uiterst belangrijk dat Volvo-koelvloeistof VCSwordt gebruikt
voor het bijvullen en verversen.
Koelvloeistof van Volvo (VCS) is geel van kleur en de sticker bij
de vulopening (zie afbeelding) geeft aan dat het systeem met
deze koelvloeistof is gevuld.

Het koelvloeistofpeil kan worden afgelezen in het
informatiedisplay; zie bladzijde 48.

Er wordt een alarmscherm weergegeven in het informatiedisplay
indien het koelvloeistofpeil te laag is; zie bladzijde 60.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor schroei- en ernstige brandwonden opGevaar voor schroei- en ernstige brandwonden op
onbeschermde huid.onbeschermde huid.
HeteHete koelvloeistofkoelvloeistof kankan onderonder hogehoge drukdruk uituit hethet expansiereservoirexpansiereservoir
spuiten en ernstige brandwonden veroorzaken. Alvorens despuiten en ernstige brandwonden veroorzaken. Alvorens de
drukdop van het expansiereservoir te halen:drukdop van het expansiereservoir te halen:
De motor afzetten.De motor afzetten.
De motor laten afkoelen.De motor laten afkoelen.
De drukdop langzaam losdraaien om eventuele druk af teDe drukdop langzaam losdraaien om eventuele druk af te
laten.laten.

Voor informatie over de koelvloeistof, zie bladzijde 289.

Het expansievat moet bij een koude motor tot aan het hoogste
peilstreepje gevuld zijn.
Laat de koelvloeistof nooit tot onder het onderste peilstreepje
zakken.

V1072147

V1136810

1

1 Expansievat van koelsysteem
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VulopeningVulopening

LET OPLET OP
Volvo koelvloeistof VCS mag niet worden gemengd met andereVolvo koelvloeistof VCS mag niet worden gemengd met andere
koelvloeistof ofkoelvloeistof of corrosiebeschermingcorrosiebescherming omom schadeschade aanaan dede motor temotor te
voorkomen.voorkomen.

LET OPLET OP
Giet nooit koude koelvloeistof in een hete motor, omdat hetGiet nooit koude koelvloeistof in een hete motor, omdat het
cilinderblok of de cilinderkop daardoor kan gaan barsten.cilinderblok of de cilinderkop daardoor kan gaan barsten.
Wanneer u de koelvloeistof niet ververst, neemt de kans opWanneer u de koelvloeistof niet ververst, neemt de kans op
verstopping en schade aan de motor toe.verstopping en schade aan de motor toe.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Draai de dop van het expansiereservoir voorzichtig los en
verwijder deze.

3 Vul met koelvloeistof tot het hoogste peilstreepje op het
expansievat en breng de dop weer aan.

4 Restore the machine from service position.

Motor- en cabineverwarming, op dieselolieMotor- en cabineverwarming, op dieselolie
(optionele uitrusting)(optionele uitrusting)

Voor informatie over de werking van de motor- en
cabineverwarming, zie bladzijde 89.

Sommige machines met optionele motor- en cabineverwarming
beschikken over een extra brandstoftank. Dit geldt alleen voor
machinemodel F.

OnderhoudOnderhoud

Start de motor- en cabineverwarming elke maand minstens
tien minuten.

Controleer en test de motor- en cabineverwarming voor
gebruik, bijv. in de winter, zodat u zeker weet dat de
verwarming werkt.

Geldt alleen voor machinemodel F: Tap voor en na elk
winterseizoen de drap af uit de extra brandstoftank door de
afvoerslang aan te sluiten die bij de machine is meegeleverd.

Extra brandstoftank, drap aftappenExtra brandstoftank, drap aftappen

OPMERKING!OPMERKING!
Geldt alleen voor machinemodel F.

V1136318

1

2

1 Metalen dop
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OnderhoudOnderhoud

Onderhoudsbeurt, wanneer nodigOnderhoudsbeurt, wanneer nodig



2 Aftappunt

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Klap de voorste bodemplaat omlaag; zie bladzijde 196.

3 Verwijder de metalen dop vóór de aftapkraan in het rechter
spatbord.

4 Verwijder de beschermdop van de aftapkraan.

5 Verwijder de aftapslang van de frontgrille.

6 Sluit de aftapslang aan op de aftapkraan, plaats het uiteinde
van de slang in een bak en laat de drab uit de brandstoftank
lopen.

7 Verwijder de aftapslang en plaats deze weer in de voorgrille.

8 Monteer de beschermdop en de metalen dop.

9 Klap de bodemplaat omhoog.

10 Restore the machine from service position.

Accu'sAccu's
De accu's zitten op het linker spatbord.
Het gaat om twee in serie geschakelde 12 V accu's, die een
systeemspanning van 24 V leveren.
De accu’s zijn onderhoudsvrij.

V1090443

1

1 Aftapslang

V1136726

Onderhoudsvrije accu's
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Accu’s, opladenAccu’s, opladen

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig letsel.
Kortsluiting, open vuur of vonkvorming in de buurt van de accu
kan aanleiding geven tot een explosie.
SchakelSchakel dede laadstroomlaadstroom uit,uit, voordat uvoordat u dede laadklemmenlaadklemmen loskoppelt.loskoppelt.
LaadLaad eeneen accuaccu nooitnooit op inop in dede buurtbuurt vanvan openopen vuur ofvuur of vonken.vonken. LaadLaad
een accu altijd op in goed geventileerde ruimten.een accu altijd op in goed geventileerde ruimten.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor chemische brandwonden.
De elektrolyt in de accu bevat bijtend zwavelzuur dat ernstige
chemische brandwonden kan veroorzaken.
Wanneer u elektrolyt op onbeschermde huid morst, moet u hetWanneer u elektrolyt op onbeschermde huid morst, moet u het
onmiddellijk verwijderen met zeep en een ruime hoeveelheidonmiddellijk verwijderen met zeep en een ruime hoeveelheid
water. Als u elektrolyt in de ogen krijgt of op andere gevoeligewater. Als u elektrolyt in de ogen krijgt of op andere gevoelige
lichaamsdelen, dient u het getroffen gebied onmiddellijk schoonlichaamsdelen, dient u het getroffen gebied onmiddellijk schoon
tete spoelenspoelen metmet eeneen ruimeruime hoeveelheidhoeveelheid waterwater enen zichzich onmiddellijkonmiddellijk
onder medische behandeling te stellen.onder medische behandeling te stellen.

Lader aansluitenLader aansluiten
1 Verbreek de stroom, zie bladzijde 201.
2 Koppel de kabel los van de (negatieve) minpool.
3 Bescherm de accu tegen vuil.
4 Sluit de plusklem van de lader aan op de pluspool van de accu

en de minklem op de minpool van de accu.
5 Zorg dat de acculader is ingesteld op de juiste spanning.
6 Schakel de lader in.

Lader loskoppelenLader loskoppelen
1 Schakel de lader uit.
2 Koppel de laderklemmen los.
3 Sluit de kabel aan op de (negatieve) minpool.
4 Draai de stroomtoevoer aan; zie bladzijde 201.
5 Start de machine.

Zekeringen en relaisZekeringen en relais
De machine heeft een relais- en zekeringhouder in de cabine
tegen de linker cabinewand. Aan de binnenkant van het kunststof
paneel zit een sticker met de posities en specificaties van de
verschillende zekeringen en relais. De relais- en zekeringhouder
bevat de meeste zekeringen en relais van de machine, zie
bladzijde 296.
Als een van de relais defect raakt, kunt u de storing tijdelijk
verhelpen door het defecte relais te vervangen door een relais
met een minder belangrijke functie. Controleer goed of de relais
identiek zijn.

LET OPLET OP
Gevaar voor brand.Gevaar voor brand.
Een ongeschikte zekering kan aanleiding geven tot schade aanEen ongeschikte zekering kan aanleiding geven tot schade aan
of brand in de printplaat.of brand in de printplaat.
Plaats nooit zekeringen met een hoger amperage danPlaats nooit zekeringen met een hoger amperage dan
aangegeven op de sticker.aangegeven op de sticker.

Als dezelfde zekering steeds doorbrandt, moet u de oorzaak
ervan opsporen.

V1136992

Accu laden
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Starten met hulpaccu’sStarten met hulpaccu’s

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor explosie.
Accu’s kunnen exploderen door de stroomstoot bij aansluiting van
een volledig opgeladen accu op een uitgeputte of bevroren accu.
Verleen geen starthulp aan een machine met een volledigVerleen geen starthulp aan een machine met een volledig
ontladen of bevroren accu.ontladen of bevroren accu.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor beknelling.
Onvoorziene bewegingen van de machine kunnen aanleiding
geven tot ernstig letsel.
De motor nooit proberen te starten door een startkabelDe motor nooit proberen te starten door een startkabel
rechtstreeks aan te sluiten op de startmotor.rechtstreeks aan te sluiten op de startmotor.

LET OPLET OP
De hulpaccu’s of andere krachtbronnen moeten dezelfdeDe hulpaccu’s of andere krachtbronnen moeten dezelfde
nominale spanning hebben als de accu’s van de machine.nominale spanning hebben als de accu’s van de machine.

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
Onoordeelkundig gebruik van het elektrische systeem kan totOnoordeelkundig gebruik van het elektrische systeem kan tot
schade aan de machine leiden.schade aan de machine leiden.
Koppel alvorens de motor te starten eventuele aangeslotenKoppel alvorens de motor te starten eventuele aangesloten
acculaders los of schakel ze uit.acculaders los of schakel ze uit.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Sluit de twee 12 V accu's in serie aan: pluspool (+) van de ene
accu op de minpool (-) van de andere accu.

1

23

V1134093

1 Serieschakeling van accu's
2 Pluspool (+) van accu aansluiten
3 Massapunt op de machine aansluiten

V1134085

1

+

1 Kabel aansluiten op pluspool (+)
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3 LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
OnoordeelkundigOnoordeelkundig gebruikgebruik vanvan hethet elektrischeelektrische systeemsysteem kan totkan tot
schade aan de machine leiden.schade aan de machine leiden.
Zorg dat de voeding (spanning) van de machine verbroken isZorg dat de voeding (spanning) van de machine verbroken is
door het contact naar de blokkeerstand 0 te draaien. Ook hetdoor het contact naar de blokkeerstand 0 te draaien. Ook het
informatiedisplay moet uitstaan.informatiedisplay moet uitstaan.

Sluit een van de startkabels aan tussen de pluspool (+) van
de accu op de machine en de pluspool (+) van de hulpaccu.

4 Sluit de andere startkabel aan tussen de minpool (-) van de
hulpaccu en het massapunt op de machine. Het massapunt
zit tussen de motor en de radiateur.

5 Wacht enkele minuten en start de motor dan met de
contactsleutel.

6 Wacht na het aanslaan van de machine enkele minuten en
verwijder daarna de startkabel van het massapunt op de
machine en maak vervolgens de startkabelklem los van de
minpool (-) van de hulpaccu.

7 Koppel ten slotte de startkabel tussen de pluspolen (+) los.

8 Breng de doppen weer op de accupolen aan.

9 Breng de rubberen bescherming weer op de accu's aan en
sluit het deksel.

10 Restore the machine from service position.

Gloeilamp, vervangenGloeilamp, vervangen
Neem voor de vervanging van lampjes contact op met een door
Volvo erkende dealer.

LET OPLET OP
Risico van milieuverontreiniging.Risico van milieuverontreiniging.
Gloeilampen bevatten gevaarlijke chemicaliën en vormen eenGloeilampen bevatten gevaarlijke chemicaliën en vormen een
mogelijk milieurisico.mogelijk milieurisico.
Neem de lokale milieuvoorschriften in acht bij de afvoer vanNeem de lokale milieuvoorschriften in acht bij de afvoer van
gloeilampen. Doe gloeilampen niet bij het gewone huisvuil.gloeilampen. Doe gloeilampen niet bij het gewone huisvuil.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Risico van vergiftiging.
Contact met chemicaliën in gloeilampen kan blootstelling aan
gevaarlijke stoffen inhouden.
Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werkenDraag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken
met gloeilampen.met gloeilampen.

Koplampen, afstellenKoplampen, afstellen

KoplampenKoplampen

De koplampafstelling is van groot belang, vooral als u in het
donker met de machine op de openbare weg rijdt. De koplampen
hebben asymmetrisch dimlicht.

1 Parkeer de machine, zonder last, dusdanig op een egale
ondergrond dat deze haaks op een muur of iets dergelijks
staat.

V1095546

1

1 Massapunt op de machine
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2 Zet de machine voorzichtig stil, zodat de wielophanging niet is
ingeveerd.

3 Zet het groot licht of dimlicht aan.

4 Meet de hoogte H1 vanaf de grond tot het hart van de
koplamp.

5 Stel de luchtbundel af met de drie stelschroeven via de gaten
in het deksel.

MaatMaat DimlichtDimlicht Groot lichtGroot licht

B 1950 mm 76,8 in 1650 mm 64,9 in

H2H2
H1 minus 250

mm
H1minus
9,8 in

H1

L 5000 mm 196,8 in 5000 mm 196,8 in

6 Schakel het groot licht of het dimlicht uit.

Links-/rechtsrijdend verkeer, afstellenLinks-/rechtsrijdend verkeer, afstellen

De geleverde koplampen zijn ingesteld voor rechtsrijdend
verkeer.

Instellen op linksrijdend verkeerInstellen op linksrijdend verkeer
1 Open de motorkap.
2 Verwijder de schroef (1).
3 Draai de schroeven (2) los.
4 Verdraai het achterstuk, zodat het gat (3) voor het schroefgat

(1) staat.
5 Breng de schroef (1) aan.
6 Haal de schroeven (2) aan.
7 Sluit de motorkap.

1 2 V1138580

1 Stelschroef, groot licht
2 Stelschroef, dimlicht

Groot licht

Dimlicht

V1085060

1

2

2

3

1 Bout
2 Bouten
3 Gat
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Olie tussenbak, peil controleren en bijvullenOlie tussenbak, peil controleren en bijvullen
Controleer regelmatig het oliepeil.Controleer regelmatig het oliepeil.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Verwijder de niveauplug. Het oliepeil moet aan de onderste
rand van het gat staan.

3 Vul zo nodig tot aan de rand van de opening met verse olie,
via de vulpijp aan de linker achterkant van de cabine.

4 Breng de niveauplug aan.

5 Restore the machine from service position.

Transmissie-olie, peil controleren en bijvullenTransmissie-olie, peil controleren en bijvullen
Het oliepeil kan worden afgelezen in het informatiedisplay; zie
bladzijde 48. Bij een onjuist oliepeil (te laag/te hoog) verschijnt er
een alarmscherm; zie bladzijde 60. Als de
transmissietemperatuur te hoog is, gaat het bijbehorende
controlelampje branden en verschijnt er een alarmscherm; zie
bladzijde 60.

Onthoud het volgende:Onthoud het volgende:
- De transmissie werkt mogelijk niet goed bij een tekort aan olie,
wat ook tot transmissieschade kan leiden.

- Te veel olie leidt ertoe dat de olie gaat schuimen bij
verwarming, zodat de transmissie oververhit raakt.

Controleer de olie wanneer de temperatuur ca. 60 °C (140 °F)
bedraagt.

OPMERKING!OPMERKING!
Maak altijd het gebied rond de oliepeilstok schoon, voordat u het
oliepeil controleert. Door vuil in de olie raakt de transmissie
beschadigd.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

V1085072

1
2

1 Niveauplug
2 Aftapplug

1 V1136820

1 Vulpijp

V1092099

1 2 3

1 Vulopening, sproeiervloeistof
2 Vulopening, transmissieolie
3 Peilstok, transmissieolie
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2 Laat de motor stationair lopen.

3 De schakelhendel moet in de neutraalstand staan.

4 Wacht ca. één minuut totdat het oliepeil zich gestabiliseerd
heeft voordat u het peil controleert.

5 Open het deksel van de accubak.

6 Veeg het gebied rondom de peilstok schoon.

7 Trek om het peil te meten de oliepeilstok eruit, veeg hem af
en plaats hem volledig terug.
Gebruik een niet-pluizende doek om de peilstok af te vegen.

8 De olie moet 40-70 mm (1,6-2,4 in) boven het onderste
streepje op de peilstok staan. Als u het peil afleest van het
informatiepaneel, komt dit overeen met 40-70%.

9 Vul zo nodig via de vulpijp bij met verse olie. Vul niet te veel
bij.

10 Controleer het peil nogmaals.

11 Restore the machine from service position.

De afstand tussen de minimum- en maximummarkering op de
peilstok komt overeenmet een oliehoeveelheid van ca. 7 liter (1,8
US gal).

Asolie, peil controleren en bijvullenAsolie, peil controleren en bijvullen
1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192 en

laat hem 2 minuten staan.

2 Verwijder de gecombineerde niveau- en vulplug van de
eindaandrijving (differentieelhuis). De olie moet gelijk staan
met de opening.
De naafreducties hebben een gemeenschappelijke olieruimte
met de eindaandrijving (differentieelhuis). Het oliepeil moet
alleen worden gecontroleerd via de niveau-/vulplug op de
eindaandrijving (differentieelhuis).

3 Als de olie op peil moet worden gebracht, plaats het wiel dan
zo dat de niveau- en vulplug op dezelfde hoogte zit als het hart
van de naaf.

4 Vul de naafreducties en vervolgens de eindaandrijving
(differentieelhuis) met verse olie.

5 Breng de vul-/niveauplug weer aan.

6 Restore the machine from service position.

1 V1136864

1 Niveau- en vulplug

V1091703

1

1 Positie van niveau-/vulplug
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Remsysteem, ontluchtenRemsysteem, ontluchten
Na werkzaamheden aan het remsysteem moet het worden
ontlucht. Dit moet bij een door Volvo erkende dealer worden
uitgevoerd.

Sproeiervloeistof, peil controleren en bijvullenSproeiervloeistof, peil controleren en bijvullen
Het ruitensproeierreservoir zit aan de linkerkant van de cabine
vóór het wiel, toegankelijk wanneer de motorkap is geopend.

Voor het bijvullen van ruitensproeiervloeistof opent u het
accudeksel op het linker spatbord en verwijdert u de dop van de
tank. Vul bij zoals weergegeven in de afbeelding.

OPMERKING!OPMERKING!
Bij vorst moet antivries aan de sproeiervloeistof worden
toegevoegd. Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor de
heersende buitentemperatuur.

Spatschermbox, aftappenSpatschermbox, aftappen

V1136441

1

1 Aftapplug

1

V1135654

1 Ruitensproeierreservoir

V1092099

1 2 3

1 Vulopening, ruitensproeiervloeistof

2 Vulopening, transmissieolie

3 Peilstok, transmissieolie
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Tap het spatbord af als de machine tijdens zware regenval buiten
heeft gestaan of langdurig buiten geparkeerd heeft gestaan of
wanneer er op een andere manier water in het spatbord is binnen
gedrongen.

Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie 192 en tap het
spatbord af door de aftapdop vóór het rechter voorwiel te
verwijderen.

Restore the machine from service position.

SneeuwkettingenSneeuwkettingen
OPMERKING!OPMERKING!
Volvo raadt het gebruik van sneeuwkettingen niet aan. Als u
desondanks sneeuwkettingen aanbrengt, moet dat gebeuren in
overleg met de fabrikant van de sneeuwkettingen. Het is
belangrijk dat u de sneeuwkettingen correct aanbrengt, omdat de
ruimte beperkt is en de machine beschadigd kan raken als dat
onjuist gebeurt. Er kunnen alleen sneeuwkettingen worden
aangebracht als bandenmaat 23.5 R25 op de machine gebruikt
wordt.

Cabine, ventilatiefilterCabine, ventilatiefilter
De filters moeten worden gecontroleerd en zo nodig vervangen.De filters moeten worden gecontroleerd en zo nodig vervangen.

Demachine is uitgerustmet twee ventilatiefilters in de cabine, een
voorfilter en een hoofdfilter. De filters bevinden zich aan de
rechterzijde van de cabine. Hoe zeer de filters verstopt raken
hangt volledig af van de bedrijfsomstandigheden van demachine.
Het voorfilter kanwanneer nodig worden gereinigd. Het hoofdfilter
mag niet worden gereinigd en moet worden vervangen. Neem
voor vervanging contact op met een door Volvo erkende
werkplaats.

OPMERKING!OPMERKING!
De cabinefilters zijn alleen bedoeld om de binnenkomende lucht
van deeltjes (stof) te ontdoen. Potentieel gevaarlijke gassen
worden niet weggefilterd.

Cabine, voorfilter, schoonmakenCabine, voorfilter, schoonmaken
Reinig het filter zo nodig.Reinig het filter zo nodig.

OPMERKING!OPMERKING!
Draag een beschermende uitrusting (bijv. een goedgekeurde
adembescherming) bij het reinigen van de filters.

1 Zet de machine in de onderhoudsstand (zie bladzijde 192).

V1089222

Behuizing van cabinevoorfilter en hoofdfilter
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2 Verwijder de behuizing.

3 Verdraai de kunststof clips, verwijder het filter.

4 Schud de filters voorzichtig uit zonder ze te beschadigen -
reinig de filters niet met perslucht, een stofzuiger of met water.

5 Breng het filter aan, zet het vast met de kunststof clips.

6 Breng de behuizing aan.

V10892251
1 Voorfilter

270270
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Automatische centrale smeringAutomatische centrale smering

(extra)(extra)

De machine kan zijn uitgerust met een centraal smeersysteem
(automatisch smeersysteem), dat automatisch een aantal punten
smeert volgens een gekozen smeercyclus; zie onderstaande
afbeelding. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en
belasting van de machine, kunt u kiezen uit twee verschillende
smeerintervallen:

licht/mediumlicht/medium—met gemiddelde intervallen tussen smeercycli,
en

zwaarzwaar — met korte intervallen tussen de smeercycli (gebruikt
bij een zware belasting).

De smeerintervallen zijn vooraf ingesteld maar kunnen worden
gewijzigd met het service-instrument voor de automatische
smering.

Het automatische smeersysteem wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer de parkeerrem handmatig wordt
aangezet en weer ingeschakeld wanneer de rem wordt gelost.

Het automatische smeersysteem moet regelmatig worden
gecontroleerd, gelijktijdig met de andere periodieke beurten en
controles.

Controleer het volgende met regelmatige intervallen:Controleer het volgende met regelmatige intervallen:

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Zet de laadbak omhoog en vergrendel deze met de
laadbakvergrendeling; zie bladzijde 199.

3 Controleer het vetpeil in het reservoir en de staat van het vet.
Voor het vullen met vet, zie bladzijde 276.

OPMERKING!OPMERKING!
Vul het vetreservoir niet voordat het display in de cabine een
waarschuwing voor een te laag vetpeil laat zien. Vul het echter
zo spoedig mogelijk wanneer het display een waarschuwing
voor een te laag vetpeil heeft laten zien. Dit voorkomt dat er
lucht in het systeem komt.

4 Controleer de werking op het display in de cabine.

5 Controleer of het gekozen smeerinterval is afgestemd op de
bedrijfsomstandigheden van de machine.
Voor het wijzigen van het smeerinterval, zie bladzijde 278.

6 Controleer de pompunit op beschadigingen en lekken.

7 Controleer de vetleidingen op beschadigingen en lekken.

8 Controleer of de smeerpunten voldoende vet krijgen (vet wordt
bij smeerpunten naar buiten geperst)
Positie van de smeerpunten, zie onder.

9 Controleer de werking van het systeem door een enkele
testsmeercyclus uit te voeren; zie bladzijde 277.

10 Reinig de pompunit en het gebied eromheen.

11 Reinig het filter dat zich achter de smeernippel onder de tank
op de pompunit bevindt; zie bladzijde 274.

12 Verwijder de laadbakvergrendeling en laat de laadbak zakken.

13 Restore the machine from service position.

V1136689

Positie van het vetreservoir
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Continue testsmeercyclus na hogedrukreinigingContinue testsmeercyclus na hogedrukreiniging

Normaal gesproken kan er geen water in het systeem komen.
Tijdens hogedrukreinigen bestaat die kans echter wel. De
pompunit moet dan worden beschermd omdat water dat eenmaal
het systeem is binnengedrongen er niet vanzelf meer uit gaat en
problemen en systeemstoringen kan veroorzaken. Na een
hogedrukreiniging moet een continue testsmeercyclus worden
uitgevoerd voor extra smering; zie bladzijde 277.

OPMERKING!OPMERKING!
Voor het storing zoeken, afstellen of repareren van de pompunit
neemt u contact op met een door Volvo erkende dealer.
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SmeerpuntenSmeerpunten

7 8 9

10 11

12

1 2

4

5 6

V1136737

3

1 Overhangende achterklep (optionele uitrusting) 7 Stuurcilinder, achterste lager

2 Hefcilinderlager, bovenste 8 Hefcilinderlager, bovenste

3 Stuurgewricht 9 Overhangende achterklep (optionele uitrusting)

4 Lager kiepgewricht 10 Stuurgewricht

5 Hefcilinderlager, onderste 11 Hefcilinderlager, onderste

6 Stuurcilinder, achterste lager 12 Lager kiepgewricht
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Filter automatische smering, reinigenFilter automatische smering, reinigen

(extra)(extra)

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor ernstig letsel.
Lucht, water en stoom onder hoge druk kunnen onbedekte huid
en onbeschermde ogen beschadigen.
Altijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen enAltijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en
kleding dragen bij het gebruik van lucht, water of stoom onderkleding dragen bij het gebruik van lucht, water of stoom onder
hoge druk.hoge druk.

OPMERKING!OPMERKING!
Als het filter beschadigd is moet de hele pomp grondig worden
gereinigd. Neem contact op met een door Volvo erkende dealer.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde192.

2 Zet de laadbak omhoog en vergrendel deze met de
laadbakvergrendeling; zie bladzijde 199.

3 Verwijder de vulaansluiting (vetnippel).

4 Verwijder het vulfilter.

1 Bescherming van vulaansluiting
2 Vulaansluiting

1 Vulfilter
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OPMERKING!OPMERKING!
Er zit een moer op het filter, die u niet hoeft los te draaien om het
filter te verwijderen.

5 Reinig het filter grondig met diesel. Controleer dat het filter niet
is beschadigd.

6 Droog het filter zorgvuldig met perslucht.

7 Verwijder de laadbakvergrendeling en laat de laadbak zakken.

8 Restore the machine from service position.

1

V1093795

1 Vulfilter

OnderhoudOnderhoud

Onderhoudsbeurt, wanneer nodigOnderhoudsbeurt, wanneer nodig 275275



Vullen smeermiddelVullen smeermiddel
Geeft het display in de cabine een te laag vetpeil aan (zie
bladzijde 271), vul het vetreservoir dan met vet.

OPMERKING!OPMERKING!
Vul het vetreservoir niet voordat het display in de cabine een
waarschuwing voor een te laag vetpeil laat zien. Vul het echter
zo spoedig mogelijk wanneer het display een waarschuwing voor
een te laag vetpeil heeft laten zien. Dit voorkomt dat er lucht in
het systeem komt.

Er zit een vulaansluiting (vetnippel) op de pompunit, waarop een
handpomp of industriële pomp kan worden aangesloten voor het
vullen.

OPMERKING!OPMERKING!
Bij gebruik van een industriële pomp is het extra belangrijk dat
het filter tussen de aansluiting en de pomp regelmatig wordt
gereinigd; zie bladzijde 274. Een verstopt filter scheurt
gemakkelijk, waardoor vuil en deeltjes eenvoudig in het
smeersysteem kunnen dringen, en er defecten kunnen ontstaan.

Voor informatie over het type vet, zie aanbevolenaanbevolen
smeermiddelensmeermiddelen op bladzijde 271.

Doe het volgende:Doe het volgende:

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Zet de laadbak omhoog en vergrendel deze met de
laadbakvergrendeling, zie bladzijde 199.

3 Reinig de vulaansluiting en de koppeling aan de vulslang
zorgvuldig.

4 Vul de vulslang geheel met vet, voordat u met bijvullen begint.
Zo voorkomt u dat er lucht in het smeersysteem kan dringen.

5 Verwijder de beschermdop van de vulaansluiting en sluit de
koppeling op de vulaansluiting aan.

6 Vul het reservoir tot de hoogste peilaanduiding met vet. (1). Is
het moeilijk om het vet erin te spuiten, dan is het filter achter
de vulaansluiting verstopt of zit er mogelijk vuil in de vulnippel
zelf. Reinig het filter, zie bladzijde 274, en probeer het
opnieuw.

OPMERKING!OPMERKING!
Als het vet koud is kan het ook moeilijk zijn dit in de pompunit
te spuiten. Bewaar het vet op een warme plek zodat het
gemakkelijk kan worden ingespoten.

7 Zet de beschermdop terug.

8 Bewaar de vetpomp op een stofvrije plaats, zodat de pomp
niet aan vuil wordt blootgesteld.

9 Verwijder de laadbakvergrendeling en laat de laadbak zakken.

10 Restore the machine from service position.

Vulaansluiting

1. Wordt het reservoir tot boven het maximale peil gevuld, dan komt het overtollige vet uit het ontluchtingsgaatje aan de
linkerkant van het reservoir. Eventuele lucht onder de plaat in het reservoir wordt eveneens via het ontluchtingsgaatje
verdreven.
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SysteemtestSysteemtest
Doe een systeemtest om de werking van het smeersysteem te
controleren of om extra te smeren.

Een testcyclus is alleen mogelijk wanneer de pomp tussen twee
normale smeercycli inzit (niet tijdens een lopende smeercyclus).
Het contact aan- en uitzetten beëindigt de smeercyclus niet: deze
wordt daarentegen hervat vanaf het oude punt zodra u het contact
weer aanzet.

Enkele testsmeercyclusEnkele testsmeercyclus

De pomp maakt maar éénéén smeercyclussmeercyclus via éénéén hoofdleiding. Met
de enkele testsmeercyclus kunt u de werking van het
vetsmeersysteem controleren.
1 Draai het contact naar stand 1 (bedrijfsstand)
2 Houd de knop op het scherm van de centrale vetsmering in de

cabine minstens 5 seconden ingedrukt.
Het driecijferige display begint te knipperen.

3 Druk de knop meermaals in tot 't1' verschijnt op het
driecijferige display.

4 De smeercyclus begint zodra de code 't1' niet meer knippert
maar continu oplicht.
Terwijl de smeercyclus bezig is, knippert de groene lichtdiode
op het scherm van de centrale vetsmering. De code 't1' en een
verschuivende decimale punt geven aan in welk deel van de
smeercyclus het systeem zit.

5 De testcyclus wordt automatisch beëindigd.

Als alternatief kunt u de testcyclus ook starten door de testknop
op de pompunit gedurende 2-6 seconden2-6 seconden ingedrukt te houden.
De rest gaat zoals hierboven.

Continue testsmeercyclusContinue testsmeercyclus

De pomp maakt een onbeperkt aantal smeercyclieen onbeperkt aantal smeercycli, d.w.z.: pompt
continu vet door beidebeide hoofdleidingen. GebruiktGebruikt nana eeneen wasbeurtwasbeurt
vanvan dede machine of bijmachine of bij hethet reinigen ofreinigen of ontluchtenontluchten vanvan hethet systeem.systeem.
1 Draai het contact naar stand 1 (bedrijfsstand)
2 Houd de knop op het scherm van de centrale vetsmering in de

cabine minstens 5 seconden ingedrukt.
Het driecijferige display begint te knipperen.

3 Druk de knop meermaals in tot 't2' verschijnt op het
driecijferige display.

4 De smeercyclus begint zodra de code 't2' niet meer knippert
maar continu oplicht.
Terwijl de smeercyclus bezig is, knippert de groene lichtdiode
op het scherm van de centrale vetsmering. De code 't2' en een
verschuivende decimale punt geven aan in welk deel van de
smeercyclus het systeem zit.

5 Beëindig de testcyclus door het contact naar stand 0 te
draaien.

OPMERKING!OPMERKING!
De testcyclus wordt niet automatisch beëindigd.

Als alternatief kunt u de testcyclus ook starten door de testknop
op de pompunit gedurende meer dan 6 secondenmeer dan 6 seconden ingedrukt te
houden. De rest gaat zoals hierboven.

Automatic
Greasing
System

1

2

4

5

6

3

V1093491

Display van centraal vetsmeersysteem

1 Schakelaar
2 Driecijferig display
3 Decimale punt
4 Groene lichtdiode — systeem actief
5 Gele lichtdiode — te laag vetpeil in

vetreservoir
6 Rode lichtdiode — alarm

Testknop
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Wijziging smeerintervalWijziging smeerinterval
Past het gekozen smeerinterval niet bij het werk of de
bedrijfsomstandigheden van de machine, dan kunt u een ander
smeerinterval kiezen op het display in de cabine. Er zijn twee
smeerintervallen mogelijk:

licht/mediumlicht/medium — gemiddelde intervallen tussen smeercycli
(voor lichte tot middelzware werklasten)

zwaarzwaar — korte intervallen tussen de smeercycli (gebruikt voor
zware werklasten).

Doe het volgende om het smeerinterval te veranderen:

1 Draai het contact naar stand 1 (bedrijfsstand)

2 Houd de knop minstens 5 seconden ingedrukt.
Het driecijferige display op het scherm van de centrale
smering begint te knipperen.

3 Druk meermaals op de knop tot het gewenste smeerinterval
verschijnt, zie hoofdstuk automatisch vetsmeersysteem,automatisch vetsmeersysteem,
displaydisplay op bladzijde 86.

4 Laat het gewenste smeerinterval minstens 6 seconden
knipperen voordat het gekozen smeerinterval oplicht.
Dit bevestigt dat het gekozen smeerinterval is veranderd.

Automatic
Greasing
System

1

2

4

5

6

3

V1093491

Display van automatisch vetsmeersysteem

1 Schakelaar
2 Driecijferig display
3 (Decimale punt)
4 Groene lichtdiode — systeem actief
5 Gele lichtdiode — te laag vetpeil in

vetreservoir
6 Rode lichtdiode — alarm
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Centrale smering, ontluchtenCentrale smering, ontluchten

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Gevaar voor injectie onder hoge druk.
Weglekkende vloeistof uit hogedrukslangen kan door de hoge
druk de huid doorboren en ernstig letsel veroorzaken.
Staak bij lekkage uit hogedrukslangen onmiddellijk deStaak bij lekkage uit hogedrukslangen onmiddellijk de
werkzaamhedenwerkzaamheden enen neemneemcontactcontact opopmetmet eeneen doordoor VolvoVolvo erkendeerkende
dealerwerkplaats.dealerwerkplaats.

Was het vetreservoir verder leeg dan het min. peil voordat nieuw
vet is bijgevuld en werkt het systeem niet naar behoren, dan
kunnen er luchtbellen in de pompunit of één van de
hoofdleidingen zitten. Het systeem moet worden ontlucht.

1 Machine in de onderhoudsstand zetten. Zie bladzijde 192.

2 Zet de laadbak omhoog en vergrendel deze met de
laadbakvergrendeling, zie bladzijde 199.

3 Zorg ervoor dat het vetreservoir tot aan het hoogste
peilstreepje is gevuld.

4 Verwijder de eindpluggen (1) van de hoofdleidingen op het
verdeelblok dat het verst van de pompunit is verwijderd.
De leidingen kunnen nog onder druk staan. Om letsel bij het
losdraaien van de pluggen te voorkomen, mag zich niemand
direct vóór de eindpluggen bevinden.

5 Draai het contact naar stand 1 (bedrijfsstand)

6 Start de continue testsmeercyclus; zie bladzijde 277.

7 De ontluchting is voltooid wanneer vet zonder luchtbellen uit
de hoofdleidingen komt.

8 Draai het contact in stand 0 en breng de eindpluggen aan.

9 Doe tweemaal achtereen een enkele smeertestcyclus om te
controleren dat het systeem werkt, zie bladzijde 277.

10 Verwijder de laadbakvergrendeling en laat de laadbak zakken.

11 Restore the machine from service position.

Onderhoud van de lakOnderhoud van de lak
Machines die worden gebruikt in corrosieve omgevingen hebben
meer de neiging te gaar roesten dan andere. Als preventieve
maatregel wordt aanbevolen dat de laklaag elke zesmaandwordt
bijgewerkt wanneer niet zeker is of de condities corrosief zijn of
niet, neem contact op met uw dealer.
De machine eerst reinigen.
Gebruik Dinol 77B (of een overeenkomstig transparant anti-
roestmiddel op wasbasis) met een dikte van 70–80 μ.
Onder de spatschermen, waar mechanische schade kan
optreden, kan een beschermende laag chassis coating Dinitrol
447 (of overeenkomstig) worden aangebracht.

Wielmoeren, aanhaalmoment controlerenWielmoeren, aanhaalmoment controleren
NaNa hethet verwisselenverwisselen vanvan eeneen wiel ofwiel of wanneerwanneer eeneen wielwiel omom andereandere
redenen is verwijderd, moeten de wielmoeren na 3 draaiurenredenen is verwijderd, moeten de wielmoeren na 3 draaiuren
worden nagetrokken.worden nagetrokken.

V1095630
2

3

1

1

1 Plug

2 Hoofdleiding A

3 Hoofdleiding B
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Aanhaalmoment: 800 Nm (590 lbf ft)

OPMERKING!OPMERKING!
Probeer een combinatie van banden met verschillende
omtrekken, van verschillende fabrikanten of met verschillende
typeaanduidingen op dezelfde as te voorkomen. Dit kan onnodige
slijtage aan de aandrijflijn en veranderingen in de eigenschappen
van de machine veroorzaken.

280280
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SpecificatiesSpecificaties
Aanbevolen smeermiddelenAanbevolen smeermiddelen

Aanbevolen smeermiddelenAanbevolen smeermiddelen

Bij vragen over oliën, smeermiddelen en extreme buitentemperaturen raadpleegt u een door Volvo erkende dealer
voor nadere informatie.

Bio-olieBio-olie
Wanneer u van minerale olie overstapt op bio-olie, neem dan contact op met een door Volvo erkende dealer.

OPMERKING!OPMERKING!
Houd rekening met het motortype van de machine en volg de instructies die voor deze motor gelden.

MOTOR G-MODELMOTOR G-MODEL

OliekwaliteitOliekwaliteit Aanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturenAanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturen

MOTORMOTOR
D11LD11L

Volvo Ultra Diesel EngineVolvo Ultra Diesel Engine
Oil VDS-4 of een andereOil VDS-4 of een andere
motoroliesoort die voldoetmotoroliesoort die voldoet
aan VDS-4aan VDS-4

V1095849

SAE 10W-30
SAE 15W-40

SAE 10W-40
SAE 5W-30

SAE 5W-40

SAE 40
SAE 30

ACEA-E9
API:CJ--4
Houd de aanbevolen
verversingsintervallen aan
voor de oliekwaliteit
(kwaliteitsclassificatie) en
het zwavelgehalte van de
brandstof.

Houd de aanbevolen verversingsintervallen aan voor de geldende oliekwaliteit (kwaliteitsclassificatie).Houd de aanbevolen verversingsintervallen aan voor de geldende oliekwaliteit (kwaliteitsclassificatie).

OliekwaliteitOliekwaliteit

Zwavelgehalte brandstof, in ppmZwavelgehalte brandstof, in ppm

< 15 ppm< 15 ppm > 15 ppm is niet toegestaan.> 15 ppm is niet toegestaan.

OlieverversingsintervalOlieverversingsinterval

Volvo Ultra Diesel Engine Oil VDS-4 500 draaiuren

ACEA: E9
API:CJ–4

250 draaiuren

SpecificatiesSpecificaties
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MOTOR F-MODELMOTOR F-MODEL

OPMERKING!OPMERKING!
Het is uiterst belangrijk dat u de aanwijzingen over de oliekwaliteit volgt bij brandstoffen met uiteenlopend
zwavelgehalte. Anders kunnen zuurresten de levensduur van de motor verkorten.

OliekwaliteitOliekwaliteit Aanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturenAanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturen

MOTORMOTOR
D11FD11F

Volvo Ultra Diesel EngineVolvo Ultra Diesel Engine
oil VDS-3 of andereoil VDS-3 of andere
motoroliesoort die voldoetmotoroliesoort die voldoet
aan VDS-3aan VDS-3
of
Volvo Super Diesel EngineVolvo Super Diesel Engine
Oil, VDS-2 of andereOil, VDS-2 of andere
motorolie die voldoet aanmotorolie die voldoet aan
VDS-2VDS-2
VDS-2 plus ACEA-E7
VDS-2 plus API CI-4
VDS-2 plus API CH-4
Houd de aanbevolen
verversingsintervallen aan
voor de oliekwaliteit
(kwaliteitsclassificatie) en
het zwavelgehalte van de
brandstof.
Volvo Ultra Diesel EngineVolvo Ultra Diesel Engine
Oil VDS-4 of een andereOil VDS-4 of een andere
motoroliesoort die voldoetmotoroliesoort die voldoet
aan VDS-4aan VDS-4

C -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40
F -22 -4 +14 +32 +50 +68 +86 +104

SAE 10W/30 1)
SAE 15W/40
SAE 10W/40 2)

SAE 5W/30 2) 3)
SAE 5W/40 2)

SAE 30
SAE 40

V1100762

1) Oliën die voldoen aan VDS-4. Oliën die niet voldoen aan VDS-4
mogen gebruikt worden tot +30 °C (+86 °F).
OPMERKING!OPMERKING! Bij gebruik van olie met een viscositeit 10W/30 kan
het brandstofverbruik lager uitvallen dan bij gebruik van oliemet een
viscositeit van 15W/40.
2) Uitsluitend oliën die voldoen aan VDS-2, VDS-3 en VDS-4.
3) Oliën die voldoen aan VDS-3 en VDS-4 met een viscositeit van
5W/30 mogen worden gebruikt tot +30 °C (+86 °F).

ACEA-E9
API:CJ-4
Houd de aanbevolen
verversingsintervallen aan
voor de oliekwaliteit
(kwaliteitsclassificatie) en
het zwavelgehalte van de
brandstof,

HoudHoud dede aanbevolenaanbevolen verversingsintervallenverversingsintervallen aanaan voorvoor dede oliekwaliteitoliekwaliteit (kwaliteitsclassificatie)(kwaliteitsclassificatie) enen hethet zwavelgehaltezwavelgehalte
van de brandstof.van de brandstof.

OliekwaliteitOliekwaliteit

Zwavelgehalte brandstof, in ppm (10000 = 1%)Zwavelgehalte brandstof, in ppm (10000 = 1%)

< 15 ppm< 15 ppm 15 – 50015 – 500 500 – 3000500 – 3000 3000 –3000 –
50005000

>5000>5000

OlieverversingsintervalOlieverversingsinterval

Volvo Ultra Diesel Engine Oil VDS-3
Volvo Super Diesel Engine Oil VDS-2

500 draaiuren
250

draaiuren
125 draaiuren

VDS-2 ACEA-E7
VDS-2 API CI-4
VDS-2 API CH-4

250 draaiuren
125

draaiuren
75 draaiuren

Volvo Ultra Diesel Engine Oil VDS-4
500 draaiuren

250
draaiuren

125 draaiuren

ACEA: E9
API:CJ–4

250 draaiuren
125

draaiuren
75 draaiuren

282282
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REMKOELOLIEREMKOELOLIE

OliekwaliteitOliekwaliteit Verversings-/Verversings-/
vervangingsintervvervangingsinterv

alal
draaiurendraaiuren

Aanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturenAanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturen

Volvo Super Wet BrakeVolvo Super Wet Brake
Transaxle OilTransaxle Oil
WB 102WB 102

40004000

WB102

V1095848

Volvo Wet BrakeVolvo Wet Brake
Transaxle OilTransaxle Oil
WB101WB101

20002000

Andere goedgekeurdeAndere goedgekeurde
olieolie volgensvolgens Volvo-normVolvo-norm
1273,031273,03
(97303, WB101)(97303, WB101)

20002000

ASSENASSEN

OliekwaliteitOliekwaliteit Verversings-/Verversings-/
vervangingsintervvervangingsinterv

alal
draaiurendraaiuren

Aanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturenAanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturen

Volvo Super Gear OilVolvo Super Gear Oil
75W-8075W-80
GO102GO102

Eerst 1000,Eerst 1000,
daarna om dedaarna om de

40004000

GO102

V109580 2

Volvo SuperVolvo Super
Transmission OilTransmission Oil
80W-9080W-90

10001000

Volvo Gear Oil HD GL5Volvo Gear Oil HD GL5
EP SAE 80W-90EP SAE 80W-90

10001000

VERDEELBAKVERDEELBAK

OliekwaliteitOliekwaliteit Verversings-/Verversings-/
vervangingsintervvervangingsinterv

alal
draaiurendraaiuren

Aanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturenAanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturen

Volvo Super Gear oilVolvo Super Gear oil
75W-8075W-80
GO102GO102

40004000

GO102

V109580 2

Volvo SuperVolvo Super
Transmission OilTransmission Oil
80W-9080W-90

10001000

Volvo Gear Oil HD GL5Volvo Gear Oil HD GL5
EP SAE 80W-90EP SAE 80W-90

10001000

SpecificatiesSpecificaties
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TRANSMISSIETRANSMISSIE

OliekwaliteitOliekwaliteit Verversings-/Verversings-/
vervangingsintervvervangingsinterv

alal
draaiurendraaiuren

Aanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturenAanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturen

Volvo AutomaticVolvo Automatic
Transmission FluidTransmission Fluid
AT102AT102

20002000

Volvo Automatic Transmission Fluid AT102

V1095847

Volvo AutomaticVolvo Automatic
Transmission FluidTransmission Fluid
AT101AT101

10001000

Andere transmissie-olieAndere transmissie-olie
goedgekeurd volgensgoedgekeurd volgens
Volvo-norm 1273,41Volvo-norm 1273,41
(97341, AT101)(97341, AT101)

10001000

HYDRAULISCH SYSTEEMHYDRAULISCH SYSTEEM

OliekwaliteitOliekwaliteit Verversings-/Verversings-/
vervangingsintervvervangingsinterv

alal
draaiurendraaiuren

Aanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturenAanbevolen viscositeit bij verschillende buitentemperaturen

Volvo Super HydraulicVolvo Super Hydraulic
OilOil

40004000

V109420 8

V46/AV46

ISO VG 46 HV

ISO VG 68 HV

V68/AV68

Volvo BiodegradableVolvo Biodegradable
Hydraulic Oil 46.Hydraulic Oil 46.

40004000

Andere biologischAndere biologisch
afbreekbareafbreekbare
hydrauliekolie ofhydrauliekolie of
hydrauliekolie ophydrauliekolie op
minerale basisminerale basis

20002000

OVERIGOVERIG

OliekwaliteitOliekwaliteit Verversings-/vervangingsintervalVerversings-/vervangingsinterval
draaiurendraaiuren

GHS (Gas Hydraulic Suspension -GHS (Gas Hydraulic Suspension -
hydraulische gasvering)hydraulische gasvering)

Zie HYDRAULISCH SYSTEEMZie HYDRAULISCH SYSTEEM 40004000

KOELSYSTEEMKOELSYSTEEM Volvo Coolant VCSVolvo Coolant VCS
Zie bladzijde 289.

6000 of om de 4 jaar6000 of om de 4 jaar

284284
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VetVet

Vet op lithiumbasis in combinatie met EP-additieven en met textureermiddel NLGI Nr. 2 zonder toevoeging van
molybdeendisulfide (MoS2). Volvo Super Grease Lithium EP2 / Volvo Ultra Grease Lithium Complex EP2.

Uitlaatverwarmde kantelbakUitlaatverwarmde kantelbak

Aanbevolen smeermiddelenAanbevolen smeermiddelen

Gebruik een smeermiddel op grafietbasis, zoals Molykote
D-321R of een soortgelijk middel.

Automatische centrale smeringAutomatische centrale smering

Aanbevolen smeermiddelenAanbevolen smeermiddelen
De volgende eisen gelden voor vet bestemd voor gebruik in de centrale smering:

– het vet mag geengeen grafiet of PTFE (teflon) bevatten
– het is toegestaan vet te gebruiken met max. 5 % molybdeendisulfide (MoS2)

– de volgende NLGI-klasse wordt geadviseerd bij een bedrijfstemperatuur tussen:

BedrijfstemperatuurbereikBedrijfstemperatuurbereik NLGI-klasseNLGI-klasse

–20 °C (–4 °F) tot 70 °C (158 °F) 2

<–20 °C (–4 °F) tot 0 °C (32 °F) 0 / 1

<–20 °C (–4 °F) tot 70 °C (158 °F) synthetic 2

<–20 °C (–4 °F) tot 0 °C (32 °F) synthetic 0 / 1

SpecificatiesSpecificaties
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BrandstofsysteemBrandstofsysteem

BrandstofBrandstof
OPMERKING!OPMERKING!
Bij gebruik van ongeschikte of onjuiste brandstoffen kunnen de
garanties van de fabrikant hun geldigheid verliezen.

AanbevolenAanbevolen brandstofbrandstof voorvoor EU-gecertificeerdeEU-gecertificeerde motorenmotoren (D11L-motoren(D11L-motoren metmet uitlaatgasnabehandeling)uitlaatgasnabehandeling)
vanaf modeljaar 2011.vanaf modeljaar 2011.
Dieselmotoren van modeljaar 2011 en later zijn uitsluitend ontworpen voor zwavelvrije brandstof met een uiterst
gering zwavelgehalte van maximaal 10 ppm. Gebruik van andere dan zwavelvrije brandstof resulteert in een
motor met een lager rendement en een kortere levensduur, blijvende schade aan de geavanceerde
emissieregelingen en -systemen, een minder voordelig brandstofverbruik én het risico dat de motor in het geheel
niet werkt. Voor een gunstig brandstofverbruik, goede prestaties en een optimale levensduur van de motor is de
juiste brandstofkeuze essentieel. Gebruik commerciële brandstof die voldoet aan de EU-norm NEN-EN 590 voor
dieselolie. Zweedse Mk1-brandstof die voldoet aan de Zweedse norm SS 155435 is eveneens toegestaan. Het
is belangrijk dat de brandstof niet verontreinigd is met stof of water, aangezien dit ertoe kan leiden dat het
brandstofsysteem schade oploopt en de motor bovendien meer slijt.

AanbevolenAanbevolen brandstofbrandstof voorvoor VS-gecertificeerdeVS-gecertificeerde motorenmotoren (D11L-motoren(D11L-motoren metmet uitlaatgasnabehandeling)uitlaatgasnabehandeling)
vanaf modeljaar 2011.vanaf modeljaar 2011.
Dieselmotoren voor modeljaar 2011 en later zijn uitsluitend ontworpen voor brandstoffen met een zeer gering
zwavelgehalte Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) die maximaal 15 ppm zwavel bevatten. Gebruik van andere
brandstoffen dan ULSD resulteert in een motor met een lager rendement en een kortere levensduur, blijvende
schade aan de geavanceerde emissieregelingen en -systemen, een minder voordelig brandstofverbruik én het
risico dat de motor in het geheel niet werkt. Het gebruik van andere brandstofsoorten dan ULSD in machines met
dieselmotor is strijdig met de wet en civielrechtelijk strafbaar. Voor een gunstig brandstofverbruik, goede
prestaties en een optimale levensduur van de motor is de juiste brandstofkeuze essentieel. Gebruik ULSD
conform ASTM D 975 2D als de weersomstandigheden dat toelaten. ULSD conform ASTM D 975 1D kan worden
gebruikt in koude weersomstandigheden. ULSD-mengsels van ASTM D 975 1D en 2D zijn te gebruiken in
uiteenlopende weersomstandigheden. Het is belangrijk dat de brandstof niet verontreinigd is met stof of water,
aangezien dit ertoe kan leiden dat het brandstofsysteem schade oploopt en de motor bovendien meer slijt.

Aanbevolen brandstof voor de motor (D11F-motoren zonder uitlaatgasnabehandeling)Aanbevolen brandstof voor de motor (D11F-motoren zonder uitlaatgasnabehandeling)
Deze dieselmotor is ontworpen voor gebruik van op de markt verkrijgbare dieselbrandstof. Gebruik brandstof die
voldoet aan de nationale of internationale normen voor dieselbrandstof. Brandstof met een laag zwavelgehalte
(minder dan 1000 ppm) genieten de voorkeur, omdat hiermee de slijtage en het milieu-effect kleiner zijn. Voor
een gunstig brandstofverbruik, goede prestaties en een optimale levensduur van de motor is de juiste
brandstofkeuze essentieel. Het is belangrijk dat de brandstof niet verontreinigd is met stof of water, aangezien
dit ertoe kan leiden dat het brandstofsysteem schade oploopt en de motor bovendien meer slijt.

BiodieselBiodiesel
Op sommige markten zijn plantaardige oliën en/of esters, ook wel ‘biodiesel’ genoemd (zoals brandstof van
koolzaadmethylester RME) te koop voor onverdund gebruik en als toevoeging aan dieselolie.
Volvo Construction Equipment staat het gebruik toe van maximaal 7% biodiesel in dieselolie, voor zover het
mengsel kant-en-klaar door een van de oliemaatschappijen wordt aangeleverd.
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AdBlue®/DEFAdBlue®/DEF
Applies to models:Applies to models: A25G, A30G

LET OPLET OP
Gevaar voor schade aan de machine.Gevaar voor schade aan de machine.
Op de korte termijn kan het gebruik van de verkeerde vloeistof tot minder motorvermogen leiden. Op de langeOp de korte termijn kan het gebruik van de verkeerde vloeistof tot minder motorvermogen leiden. Op de lange
termijntermijn kankan hethet schadeschade aanaan hethet SCR-systeemSCR-systeem enen dede katalysatorkatalysator veroorzaken.veroorzaken. HergebruikHergebruik vanvan AdBlue®/DEFAdBlue®/DEF kankan
resulteren in verontreiniging. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van verkeerde vloeistoffen, valt nietresulteren in verontreiniging. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van verkeerde vloeistoffen, valt niet
onder de garantie.onder de garantie.
Gebruik altijd een vloeistof die wordt gespecificeerd in ISO 22241-1. Gebruik afgetapte AdBlue®/DEF nietGebruik altijd een vloeistof die wordt gespecificeerd in ISO 22241-1. Gebruik afgetapte AdBlue®/DEF niet
opnieuw.opnieuw.

Om te voldoen aan de emissie-eisen US Tier 4 Final, California Tier 4 Final, en EU Stage IV, heeft Volvo nieuwe
motoren ontwikkeld. Voor reductie van de stikstofoxiden (NOX) zijn deze motoren uitgerust met een selectief
katalytisch reductiesysteem (SCR-system). Dit systeem werkt alleen als een bepaalde vloeistof in de
uitlaatgassen wordt geïnjecteerd. Deze vloeistof wordt in Europa en Azië AdBlue® genoemd en in Noord-Amerika
Diesel Exhaust Fluid (DEF). Zo nodig worden de AdBlue®/DEF-tank en -leidingen door het SCR-systeem
verwarmd.

De vloeistof bevindt zich in een aparte tank die volledig los staat van de brandstoftank. Giet geen AdBlue®/DEF
in de brandstoftank en geen brandstoftank in de AdBlue®/DEF-tank.

AdBlue®/DEF bestaat uit ureumkristallen en gedestilleerd water. De vloeistof is doorzichtig en helder en heeft
een lichte ammoniakgeur. De vloeistof wordt niet als gevaarlijk aangemerkt, maar moet niettemin voorzichtig
worden gehanteerd. De vloeistof is zeer corrosief, vooral voor koper en aluminium. Voorkom daarom dat de
vloeistof op elektrische kabels en onderdelen wordt gemorst. Neem gemorste AdBlue®/DEF altijd met een doek
op.

AdBlue®/DEF is niet brandbaar. Bij blootstelling aan hoge temperaturen valt het middel uiteen in ammoniak en
kooldioxide. Laat de vloeistof niet in contact komen met andere chemicaliën en meng de vloeistof niet met andere
chemische stoffen.

AdBlue®/DEF is gevoelig voor hoge en lage temperaturen. Stel het middel niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Als de machine niet in gebruik is, bevriest AdBlue®/DEF bij –11°C (12°F). De vloeistof in de tank zet uit, zodat
het belangrijk is om de aanbevolen vulhoeveelheid aan te houden. AdBlue®/DEF valt niet uiteen bij bevriezing
en de kwaliteit gaat evenmin achteruit. Na ontdooiing door het SCR-systeemhervat de vloeistof de oorspronkelijke
kwaliteit. De machine werkt normaal tijdens het ontdooien van de vloeistof.

Boven een vloeistoftemperatuur van 20°C (68°F) gaat de AdBlue®/DEF achteruit. De vloeistof geeft dan
ammoniak af. Dit is een stof die bijvoorbeeld rubber aantast. Bij temperaturen boven de 75–80°C (167–176°F)
komt er meer ammoniak vrij. Kortstondige blootstelling aan hoge temperaturen is echter wel toegestaan.

Bewaar AdBlue®/DEF in een koele, droge en geventileerde ruimte. Bewaar de vloeistof niet in direct zonlicht. De
aanbevolen opslagtemperatuur voor AdBlue®/DEF ligt tussen –11°C (12°F) en 25°C (77°F). Onder deze
omstandigheden is de houdbaarheid zo’n twee jaar. Bij langdurige opslag van AdBlue®/DEF bij een temperatuur
boven 25°C (77°F) kan de levensduur van de vloeistof afnemen. Kortstondige blootstelling aan hogere
temperaturen heeft geen invloed op de kwaliteit.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de machine voor langere tijd (meerdere maanden) wordt gestald bij een omgevingstemperatuur hoger dan
40°C (104°F), moet de tank worden afgetapt. Dit om te voorkomen dat de vloeistofkwaliteit bij het starten van de
machine niet meer voldoet of dat bezinksel een negatief effect op de systeemonderdelen heeft.

OPMERKING!OPMERKING!
Als de tank volledig werd afgetapt, moet deze eerst worden uitgespoeld met gedestilleerd water of met verse
AdBlue®/DEF alvorens de tank weer met verse vloeistof te vullen. Gebruik oude vloeistof nooit opnieuw. Als voor
het uitspoelen normaal water wordt gebruikt, bestaat het risico dat het systeem een alarm zal triggeren voor de
verkeerde AdBlue®/DEF-kwaliteit.
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AdBlue®/DEF is leverbaar in kunststof container, vat, IBC, of los.
Voor informatie over het bestellen van AdBlue®/DEF (geldt alleen voor de VS):
• Volvo CE Customer Support: 1-877-823-1111 (kantooruren)
• www.volvoce.com (buiten kantooruren)

Voor informatie over het bestellen van AdBlue®/DEF (overige markten), neemt u contact op met uw lokale Volvo-
dealer.

Te nemen maatregelen na contact met AdBlue®/DEF:Te nemen maatregelen na contact met AdBlue®/DEF:

• Bij contact met de huid grondig met water spoelen. De vloeistof kan huidirritatie veroorzaken.

• Bij contact met de ogen, gedurende een aantal minuten grondig spoelen. Raadpleeg zo nodig een arts.

• Bij inademing, frisse lucht inademen en zo nodig een arts raadplegen.

• Bij doorslikken, water drinken en een arts raadplegen.
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KoelsysteemKoelsysteem

KoelvloeistofKoelvloeistof

Gebruik uitsluitend Volvo Coolant VCS voor bijvullen en verversen. Gebruik geen verschillende vloeistoffen of
anti-corrosiemiddelen door elkaar om schade aan het koelcircuit en de motor te voorkomen.
Bij gebruik van geconcentreerde koelvloeistof van Volvo (Volvo Coolant VCS) en schoon water, dient het mengsel
voor 40–60 % te bestaan uit geconcentreerde koelvloeistof en voor 60–40 % uit schoon water. Het gehalte aan
geconcentreerde koelvloeistof mag echter nooit lager zijn dan 40 % (zie onderstaande tabel).

Vorstbestendigheid tot Gehalte aan geconcentreerde koelvloeistof

–25 °C (–13 °F) 40 %

–30 °C (–22 °F) 42% (mengsel af fabriek)

–37 °C (–35 °F) 50 %

–40 °C (–40 °F) 60 %

Meng de koelvloeistof nooit met water dat rijk is aan kalk (hard water), zouten of metalen.

Kraanwater dat u voor het koelsysteem gebruik dient tevens aan de onderstaande normen te voldoen:Kraanwater dat u voor het koelsysteem gebruik dient tevens aan de onderstaande normen te voldoen:

BeschrijvingBeschrijving WaardeWaarde

Totale aantal vaste deeltjes < 340 ppm

Totale hardheid < 9,5° dH

Chloride < 40 ppm

Sulfaat < 100 ppm

pH-waarde 5,5–9

Siliciumdioxide < 20 mg SiO2/liter

IJzer < 0,10 mg Fe/liter

Mangaan < 0,05 mg Mn/liter

Elektrisch geleidingsvermogen < 500 μS/cm

Organische materialen, COD-Mn < 15 mg/liter

In geval van enige twijfel over de waterkwaliteit moet de kant-en-klaar gemengde Volvo Coolant VCS met 40%
geconcentreerde koelvloeistof worden gebruikt. Meng dit product nooit met andere kant-en-klare mengsels
aangezien dit schade aan de motor kan veroorzaken.
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Onderhoudscapaciteiten enOnderhoudscapaciteiten en
verversingsintervallenverversingsintervallen

Olie- en vloeistofvervanging, intervallenOlie- en vloeistofvervanging, intervallen

UurUur

Motor 500(1)(2)

Koelvloeistof 6000 (3)

Krachtoverbrenging 2000

Verdeelbak (tussenbak) 4000

Assen Na eerste 1000, daarna elke 4000

Remkoelolie 4000

Gas-hydraulische vering 4000

Hydrauliekolie 4000 (4)

Oliebadluchtfilter (extra)(5) 250

1. Voorwaarden voor toepassing van het interval, zie bladzijde 281.

2. Ververs motorolie ten minste eenmaal per jaar, ongeacht het aantal draaiuren.

3. Ververs de koelvloeistof om de 6000 draaiuren of om de vier jaar

4. Voorwaarden waaronder het interval van toepassing is, zie bladzijde 281.

5. Geldt alleen voor machinemodel F.
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Filter vervangen, intervallenFilter vervangen, intervallen

MotorMotor

UurUur

De oliefilters 500(1)

Secundair brandstoffilter 500(2)

Primair brandstoffilter 500(3)

Ontluchtingsfilter, AdBlue®/DEF-tank(4) 6000(5)

Hoofdfilter, pompunit, AdBlue®/DEF-systeem(6) 7000

Primair filter, luchtfilter (7) 2000(8)

Secundair filter, luchtfilter 6000(9)

Ontluchtingsfilter, brandstoftank 2000

Extra brandstofvoorfilter (extra) 250(10)

Brandstoffilter, motor- en cabineverwarming, op dieselolie (extra) 500(11)

Ontluchtingsfilter, extra brandstoftank, motor- en cabineverwarming, op
dieselolie (extra)(12)

2000

KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging

UurUur

Hoofdoliefilter 1000

Smeeroliefilter 1000

Ontluchtingsfilter 2000

Verdeelbak (tussenbak)Verdeelbak (tussenbak)

UurUur

Ontluchtingsfilter 2000

AssenAssen

UurUur

Ontluchtingsfilter 2000

1. Bij elke olieverversing vervangen.

2. Vervang het filter als dit eerder verstopt raakt.

3. Vervang het filter als dit eerder verstopt raakt.

4. Geldt alleen voor machinemodel G.

5. of minstens eenmaal in de vier jaar.

6. Geldt alleen voor machinemodel G.

7. EON-filter (optionele uitrusting) kan in plaats van standaardfilter worden aangebracht. Moet worden vervangen wanneer
controlelamp oplicht.

8. Of na signaal of minstens eenmaal per jaar.

9. of bij elk 3e primaire luchtfilter of minstens om het andere jaar.

10. Zo nodig korter interval.

11. Vervang het filter als dit eerder verstopt raakt.

12. Geldt alleen voor machinemodel F.
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RemsysteemRemsysteem

UurUur

Oliedrukfilter Na eerste 1000, daarna elke 2000

Ontluchtingsfilter, remkoeloliereservoir 2000

Retouroliefilter, remkoeloliereservoir 1000

PersluchtsysteemPersluchtsysteem

UurUur

Droogelement 2000

CabineCabine

UurUur

Voorfilter 1000

Hoofdfilter 2000

Asbestfilter 1000

HydrauliekHydrauliek

UurUur

Ontluchtingsfilter, hydrauliekoliereservoir 1000

Retouroliefilters Na eerste 1000, daarna elke 2000

VerversingshoeveelhedenVerversingshoeveelheden

Bij verversenBij verversen

Motor incl. filter 35 liter (9,2 US gal)

Koelsysteem 64 liter (16,1 US gal)

Transmissie incl. filter 41 liter (10,8 US gal)

Verdeelbak (tussenbak) 8 liter (2,1 US gal)

Vooras (incl. naafreducties) 34 liter (9,0 US gal)

Voorste tandemas (incl. naafreducties) 35 liter (9,2 US gal)

Achterste tandemas (incl. naafreducties) 34 liter (9,0 US gal)

Naafreductie 3 liter (0,8 US gal)

Veercilinder

Blauwe cilinder: 1,8 liter/cilinder (0.48 US gal/
cilinder)
Grijze cilinder: 2,8 liter/cilinder (0.74 US gal/
cilinder)

Remkoelolie, tank 37 liter (9,77 US gal)

Hydrauliekoliereservoir 135 liter (35,7 US gal)

Oliebadluchtfilter (extra)(1) 9,1 liter (2,4 US gal)

Automatische smering (extra) 2 liter (0,5 US gal)

1. Geldt alleen voor machinemodel F.
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TotaalTotaal

Brandstoftank 380 liter (100,4 US gal)

AdBlue®/DEF-tank(1) 39 liter (10,3 US gal)

Extra brandstoftank, motor- en cabineverwarming, op dieselolie
(extra)(2)

39 liter (10,3 US gal)

1. Geldt alleen voor machinemodel G.

2. Geldt alleen voor machinemodel F.
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MotorMotor

MotorMotor

AlgemeenAlgemeen

A25FA25F A30FA30F

Merk Volvo

Aanduiding D11F

Max. vermogen bij 2100 omw/min (35 omw/s) ISO
9249

234 kW (314 pk) 264 kW (354 pk)

Koppel bij 1150 omw/min (19,2 omw/s) ISO 9249 1942 Nm (1432 lbf ft) –

Koppel bij 1200 – 1300 omw/min (20 – 21,6 omw/s)
ISO 9249

– 1942 Nm (1432 lbf ft)

Aantal cilinders 6

Cilinderinhoud, totaal 10,8 l (659 cu in)

Compressieverhouding 18:1

Inspuitvolgorde 1-5-3-6-2-4

Stationair toerental, laag 700 ±10 omw/min (11,7 ±0,2 omw/s)

Stationair toerental, hoog 2200 omw/min (36,7omw/s)

Stationair toerental, hoog, machines zonder
geluidsisolatieset (optionele uitrusting)

1900 omw/min (31,7omw/s)

A25GA25G A30GA30G

Merk Volvo

Aanduiding D11L

Max. vermogen bij 2100 omw/min (35 omw/s) ISO
9249

234 kW (314 pk) 265 kW (355 pk)

Koppel bij 1150 omw/min (19,2 omw/s) ISO 9249 1942 Nm (1432 lbf ft) –

Koppel bij 1200 – 1300 omw/min (20 – 21,6 omw/s)
ISO 9249

– 1942 Nm (1432 lbf ft)

Aantal cilinders 6

Cilinderinhoud, totaal 10,8 l (659 cu in)

Compressieverhouding 16:1

Inspuitvolgorde 1-5-3-6-2-4

Stationair toerental, laag 700 ±10 omw/min (11,7 ±0,2 omw/s)

Stationair toerental, hoog 2250 omw/min (37,5 omw/s)

Stationair toerental, hoog, machines zonder
geluidsisolatieset (optionele uitrusting)

1900 omw/min (31,7 omw/s)

LuchtfilterLuchtfilter

Type Droog filter met secundair filter

Voorfilter
Luchtvoorfilter (extra)

Oliebadluchtfilter (extra)

KoudestartinrichtingKoudestartinrichting

Type Elektrische spoel

Vermogen, voorgloei-inrichting 3,6 kW

Timerrelais (geïntegreerd), inschakeltijd Variabel
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Opvoerpomp, brandstofOpvoerpomp, brandstof

Type Tandwielaangedreven pomp

Opvoerdruk, bij stationair toerental 350–450 kPa (3,5–4,5 bar) (50,8–65,3 psi)

PompverstuiversPompverstuivers

Type Elektronisch geregeld inspuitvolume en inspuittijdstip

Aantal 6

KoelventilatorKoelventilator

Type Hydraulisch bediend

ThermostaatThermostaat

Primair systeemPrimair systeem

Type Wasthermostaat

Aantal 1

Opent bij 82°C (180°F)

Volledig geopend bij 92°C (198°F)

Druk 75 MPa (0,75 bar) (10,9 psi)

Secundair systeemSecundair systeem

Type Schotelthermostaat

Aantal 1

Opent bij 55°C (130°F)

Volledig geopend bij 70°C (158°F)

Druk 75 MPa (0,75 bar) (10,9 psi)

SpecificatiesSpecificaties

MotorMotor 295295



Elektrisch systeemElektrisch systeem

Elektrisch systeemElektrisch systeem

Systeemspanning 24 V

AccuAccu

Aantal 2

Accuspanning 12 V

Accucapaciteit 170 Ah

Gewicht 32,8 kg (72,3 lbs) zonder elektrolyt
45,9 kg (101,2 lbs) met elektrolyt

Massaverbinding Minpool

DynamoDynamo

Vermogen 2264 W

GloeilampenGloeilampen

Zorg dat u gloeilampen van de beste kwaliteit gebruikt, die
bestand zijn tegen trillingen en lang meegaan.

Gloeilampen motoreenheidGloeilampen motoreenheid

VermogenVermogen LampvoetLampvoet

Cabineverlichting 10 / 21 Ba15s

Koplampen 70 W H1

Rijverlichting (koplampen) 4 W T4W

Rijverlichting (led) Geïntegreerd in de lamp

Richtingaanwijzers 21 W PY21W

Werkverlichting (optionele
uitrusting)

Led Geïntegreerd in de lamp

Halogeen 70 W H3

Zwaailicht (extra) 70 W H1

Instapverlichting(optionele uitrusting) 70 W H3

Gloeilampen, laadeenheidGloeilampen, laadeenheid

VermogenVermogen LampvoetLampvoet

Achterlichten (led) Geïntegreerd in de lamp

Remlichten (led) Geïntegreerd in de lamp

Richtingaanwijzers (led) Geïntegreerd in de lamp

Achteruitrijlicht
(standaard) 70 W H3

Led (extra) Geïntegreerd in de lamp

Spanningsomvormer (extra)Spanningsomvormer (extra)

Uitgangsspanning 14 V DC

Vermogen (max.) 280 W

Zekeringen en relaisZekeringen en relais

ZekeringenZekeringen

Zekeringen op printplaat:
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OPMERKING!OPMERKING!
De zekeringen zijn te testen op de printplaat. Zie FUSE TEST
tussen FU04 en FU05.

FU
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FUSE TEST

DC DD
DI09DI23

DI01

DI25

DI16
R04
R08

DI21

DI17

DI18

DI20

DI19R01

R13

R15

01 02 03 04 05 06 07 08 09

FU23

RF1

RE02

RE01

RE11

RE06 RE07 RE08 RE09 RE10 RE12

RE05

P2

P1

RE18RE15RE14RE13 RE16 RE17

RE04

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R
07

V1150131

RE03

Printplaat

AanduidingAanduiding NominaalNominaal
amperageamperage BeschrijvingBeschrijving

FU01 5 A Relais RE10 (remlichten)

FU02 10 A Voedingsspanning HMIM en IC

FU03 15 A Relais RE07 (werkverlichting voorzijde)

FU04 5 A Relais RE14 (klimaatregeling)

FU05 5 A Rijverlichting links; achterlicht links; schakelaarverlichting

FU06 5 A Rijverlichting rechts; achterlicht rechts

FU07 5 A Dimlicht links

FU08 5 A Dimlicht rechts

FU09 10 A Relais RE02; achteruitrijlicht; achteruitrijalarm; zekering FU99

FU10 5 A Groot licht rechts

FU11 5 A Groot licht links

FU12 5 A Spanningsomvormer (stuurspanning)

FU13 15 A Relais RE03 voedingsspanning CU3622 (Engine Gateway)Geldt alleen
voor machinemodel G

FU14 5 A –

FU15 15 A Relais RE04 (werkverlichting achterzijde)

FU16 15 A Relais RE11
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AanduidingAanduiding NominaalNominaal
amperageamperage BeschrijvingBeschrijving

FU17 10 A Relais RE13; W-ECU (CareTrack); oliedruksensor transmissie;
druksensor oliefilter transmissie; dynamo; peilsensor hydrauliekolie;
schakelaar differentieelsloten; schakelaar ATC; schakelaar
toerentalverhoging; schakelaar vertraagde motorafslag; schakelaar
roetfilterregeneratie; positiesensor overlangs differentieelslot;
positiesensor gordelsluiting; schakelaar schakelblokkering; schakelaar
automatische uitlaatrem voor gas- en rempedaal; schakelaar
parkeerrem; peilsensor koelolietank; VE-connector

FU18 10 A Elektrische aansluiting 28 VDC

FU19 15 A Koplampschakelaar; zekering FU05; zekering FU06

FU20 10 A Aansteker (elektrische aansluiting 28 VDC)

FU21 10 A Schakelaar zwaailicht; schakelaar binnenverlichting; relais RE08
(binnenverlichting)

5 A Schakelaar zwaailicht; schakelaar binnenverlichting; relais RE08
(binnenverlichting)
Geldt alleen voor led-waarschuwingslichten van COBO

FU22 – –

FU23 5 A Relais RE06 (startmotor)

FU24 25 A Noodstopschakelaar; zekering FU23; zekering FU30; zekering FU31;
voeding E-ECU

FU25 20 A Voedingsspanning V-ECU

FU26 20 A Voedingsspanning V2-ECU

FU27 20 A Voedingsspanning ECC (klimaatregeling - AC); ventilator; compressor
(klimaatregeling - AC)

FU28 10 A Relais RE 8701 (timer cabineverwarming/-ventilatie) (optionele
uitrusting)

FU29 5 A Functierelais RE05 (Geldt alleen voor machines geproduceerd ná 2014,
week 43)

FU30 5 A Magneetklep, regeling motorrem (VCB); PWM-klep uitlaatrem(Geldt
alleen voor machinemodel F); relais RE3101 (spanning CU3622
motorgateway) (Geldt alleen voor machinemodel G)

FU31 15 A Relais voorverwarming inlaatlucht; wastegate-klep; PWM-klep
uitlaatrem (Geldt alleen voor machinemodel G); relais RE3101
contactslot-voeding ACM (Geldt alleen voor machinemodel G)

FU32 – –

FU33 10 A Schakelaar grootlichtsignaal; zekering FU10; zekering FU11

FU34 – –

FU35 10 A Schakelaar ruitenwisser; schakelaar ruitensproeier; ruitenwisser;
ruitensproeier; schakelaar claxon; claxon

FU36 5 A –

FU37 5 A Richtingaanwijzers

FU38 5 A Zekering FU98 (achteruitrijcamera)

FU39 10 A Buitenspiegels (afstelling en verwarming); stoelverwarming en
luchtvering KAB-bestuurdersstoel; stoelverwarming en compressor
luchtvering Grammer-bestuurdersstoel

FU40 10 A Peilsensor sproeiervloeistof; brandstofverwarming

FU41 10 A Schakelaar werkverlichting; relais RE04; relais RE07

FU42 5 A Relais RE3530 (instapverlichting)

FU43 10 A Contactslot-voeding V-ECU

FU44 5 A Serviceaansluiting OBD
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AanduidingAanduiding NominaalNominaal
amperageamperage BeschrijvingBeschrijving

FU45 5 A Contactslot-voeding ECC (klimaatregeling)

FU46 10 A Centrale smering

FU47 10 A Contactslot-voeding CU3622 (motorgateway) (Geldt alleen voor
machinemodel G)

FU48 5 A Contactslot-voeding VE-connector

FU49 5 A Relais RE12

FU50 5 A Voedingsspanning V2-ECU

FU51 5 A Relais RE5901 (laad- en kieprem)

SpecificatiesSpecificaties
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Overige zekeringen:

V1150132

RE5901

FU54FU85

RE5902

RE5903

RE3524

RE3706*

RE3101*

FU95

RE2503

FU52 FU99FU97

RE3614

FU63

RE8706RE8713RE8701

RE8701 RT3503 RE3530

V1153139

Positie: Relais- en zekeringhouder in cabine
* Geldt alleen voor machines geproduceerd vóór 2014,
week 43

Positie: Onder bedieningspaneel

FU70 FU71/72 FU73 FU74FU81

FU91 FU93 FU92 FU82 V1093982 V1157828

FU70
FU71 FU73 FU74FU81

FU91 FU93 FU92 FU82
Uitvoering A
Positie: Motorruimte, vóór linker spatbord (spatlap)
Geldt alleen voor machines geproduceerd tot medio
2015

Uitvoering B
Positie: Motorruimte, vóór linker spatbord (spatlap)
Geldt alleen voor machines geproduceerd ná medio
2015

AanduidingAanduiding NominaalNominaal
amperageamperage BeschrijvingBeschrijving

FU52 10 A Voedingsspanning OBD

Relais RE3101 (Geldt alleen voor machines geproduceerd vóór 2014,
week 43)

FU54 15 A Relais RE2503 (ventilator EATS-compartiment) (Geldt alleen voor
machinemodel G)

FU63 10 A Ruitenwisser, achter (optionele uitrusting)

FU70 150 A Relais RE2501 (voorverwarming inlaatlucht)

FU71/72 50 A Hoofdzekering cabine (Geldt alleen voor machines geproduceerd tot
medio 2015)

FU71 80 A Hoofdzekering cabine (Geldt alleen voor machines geproduceerd ná
medio 2015)

FU73 40 A Motorkappomp

FU74 15 A Spanningsomvormer; W-ECU (CareTrack); dynamo; zekering FU95

FU81 20 A Motor- en cabineverwarming, op dieselolie (optionele uitrusting)
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AanduidingAanduiding NominaalNominaal
amperageamperage BeschrijvingBeschrijving

FU82 15 A Motor- en cabineverwarming, op dieselolie (optionele uitrusting)

FU85 30 A Regeleenheid uitlaatgasreiniging (ACM)

FU86 5 A Schakelaar instapverlichting

FU91 15 A Acculader (optionele uitrusting)

FU92 15 A Brandstofvoorverwarming (optionele uitrusting)

FU93 15 A Accuverwarming (optionele uitrusting)

FU95 10 A Schakelaar instapverlichting; contactslot; schakelaar
alarmknipperlichten; positiesensor deur; relais RE3530
(instapverlichting)

FU97 10 A Instapverlichting(optionele uitrusting)

FU99 5 A Achteruitrijcamera (optionele uitrusting)

SpecificatiesSpecificaties
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RelaisRelais

Relais op printplaat:
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R
07

V1150131

RE03

Printplaat

AanduidingAanduiding BeschrijvingBeschrijving

RE01 –

RE02 Achteruitrijlicht; achteruitrijalarm; zekering FU99; VE-connector

RE03 Voedingsspanning CU3622 (motorgateway) (Geldt alleen voor machinemodel G) (Geldt
alleen voor machines geproduceerd ná 2014, week 43)

RE04 Werkverlichting, achterzijde

RE05 Functierelais (hoofdstroomschakelaar) (Geldt alleen voor machines geproduceerd ná
2014, week 43)

RE06 Startmotor

RE07 Werkverlichting, voorzijde

RE08 Binnenverlichting; voeding ECC

RE09 Schakelaar ruitenwisser; ruitenwisser

RE10 Remlichten

RE11 –

RE12 Relais RE13; W-ECU (CareTrack); oliedrukbewaking transmissie; drukbewaking oliefilter
transmissie; dynamo; peilbewaking hydrauliekolie; schakelaar differentieelsloten;
schakelaar ATC; schakelaar toerentalverhoging; schakelaar vertraagde motorafslag;
schakelaar roetfilterregeneratie; positiebewaking overlangs differentieelslot;
positiebewaking gordelsluiting; schakelaar schakelblokkering; schakelaar automatische
uitlaatrem voor gas- en rempedaal; schakelaar parkeerrem; VE-connector

302302
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AanduidingAanduiding BeschrijvingBeschrijving

RE13 Noodstopschakelaar; zekering FU24; zekering FU25; zekering FU26; voeding V-ECU;
voeding V2-ECU

RE14 Voeding ECC (klimaatregeling); ventilator; compressor (klimaatregeling); timer
cabineverwarming/-ventilatie; zekering FU27; zekering FU28; zekering FU29

RE15 Parkeerrem

RE16 Schakelaar grootlichtsignaal; zekering FU10; zekering FU11; schakelaar ruitenwisser;
schakelaar ruitensproeier; ruitenwisser; ruitensproeier; schakelaar claxon; claxon;
zekering FU33; zekering FU35; zekering FU36; zekering FU37; zekering FU38

RE17 Buitenspiegels; peilsensor sproeiervloeistof; brandstofvoorverwarming; schakelaar
werkverlichting; zekering FU39; zekering FU40; zekering FU41; bestuurdersstoel KAB;
bestuurdersstoel Grammer

RE18 Zekering FU42; zekering FU43; zekering FU44; zekering FU45; zekering FU46; zekering
FU47; zekering FU48; zekering FU49; zekering FU50; zekering FU51

SpecificatiesSpecificaties
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Overige relais:

V1138584
RE2501 V1150132

RE5901

FU54FU85

RE5902

RE5903

RE3524

RE3706*

RE3101*

FU95

RE2503

FU52 FU99FU97
Positie: Motorruimte Positie: Relais- en zekeringhouder in cabine

* Geldt alleen voor machines geproduceerd vóór 2014,
week 43

RE3614

FU63

RE8706RE8713RE8701

RE8701 RT3503 RE3530

V1153139

RE4601

V1144175

Positie: Onder bedieningspaneel Positie: Onder bedieningspaneel

V1144015

RE3705

Positie: Motorruimte, vóór linker spatbord (spatlap)

AanduidingAanduiding BeschrijvingBeschrijving

RE2501 Voorverwarming inlaatlucht

RE2503 Ventilator EATS-compartiment (Geldt alleen voor machinemodel G)

RE3101 Voedingsspanning CU3622 (motorgateway) (Geldt alleen voor machinemodel G) (Geldt
alleen voor machines geproduceerd vóór 2014, week 43)

RE3524 Instapverlichting(optionele uitrusting)

RE3530 Instapverlichting (optionele uitrusting)

RE3614 Ruitenwisser, achter (optionele uitrusting)

RE3705 Hoofdrelais (hoofdstroomschakelaar)
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AanduidingAanduiding BeschrijvingBeschrijving

RE3706 Functierelais (hoofdstroomschakelaar) (Geldt alleen voor machines geproduceerd vóór
2014, week 43)

RE4601 Overlangs differentieelslot

RE5901 Laad- en kieprem (1)

RE5902 Laad- en kieprem (2)

RE5903 Laad- en kieprem (3)

RE8701 Twee relais met wederzijdse uitsluiting:
Timer cabineverwarming/cabineventilatie (optionele uitrusting)
Alternatieve hulpverwarming (optionele uitrusting)

RE8706 Motor- en cabineverwarming, op dieselolie (1) (optionele uitrusting)

RE8713 Motor- en cabineverwarming, op dieselolie (2) (optionele uitrusting) (niet in gebruik)

AanduidingAanduiding BeschrijvingBeschrijving

RT3503 Tijdrelais instapverlichting

AanduidingAanduiding BeschrijvingBeschrijving

RF1 Knipperlichtrelais

SpecificatiesSpecificaties
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TransmissieTransmissie

KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging

KrachtoverbrengingKrachtoverbrenging

Merk Volvo

Type Automatische, planetaire versnellingsbak met zes versnellingen
vooruit en twee achteruit

Aanduiding PT2116

Koppelomvormer, type Eentraps met vrijloopstator en automatische
overbruggingskoppeling (lock-up)

Verdeelbak (tussenbak)Verdeelbak (tussenbak)

Merk Volvo

Aanduiding IL-1 ATC

Krachtafnemer (PTO) 1 exemplaar voor rijafhankelijke hydraulische pomp

Aandrijving Permanent ingeschakelde vierwielaandrijving

DifferentieelslotenDifferentieelsloten

Overlangs Klauwkoppeling Volledige vergrendeling van verdeelbak

Overdwars Klauwkoppeling 100% vergrendeling in aangedreven assen

Aangedreven assenAangedreven assen

MotoreenheidMotoreenheid Voorste tandemasVoorste tandemas Achterste tandemasAchterste tandemas

Merk Volvo Volvo Volvo

Aanduiding, A25F/A25G AHW56 AHW56 AHW56

Aanduiding, A30F/A30G AHW64 AHW64 AHW64

Eindaandrijving (differentieelhuis)Eindaandrijving (differentieelhuis)

MotoreenheidMotoreenheid Voorste tandemasVoorste tandemas Achterste tandemasAchterste tandemas

Merk Volvo Volvo Volvo

Differentieelslot Klauwkoppeling Klauwkoppeling Klauwkoppeling

Zeswielaandrijving (6×6) Aandrijving via
klauwkoppeling in
voorste tandemas

NaafreductieNaafreductie

MotoreenheidMotoreenheid Voorste tandemasVoorste tandemas Achterste tandemasAchterste tandemas

Type Planetaire
overbrenging

Planetaire
overbrenging

Planetaire
overbrenging

Snelheidsintervallen (max.)Snelheidsintervallen (max.)

Bij een motortoerental van 2.120 omw/min (35,3 omw/s) en
standaardbanden.

VersnellingVersnelling

VooruitVooruit

1e 8,3 km/h (5,2 mph)

2e 11,9 km/h (7,4 mph)

306306
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VersnellingVersnelling

VooruitVooruit

3e 21,1 km/h (13,1 mph)

4e 30,3 km/h (18,8 mph)

5e 38,4 km/h (23,9 mph)

6e 52,7 km/h (32,7 mph) (bij motortoerental van 2200 omw/min (36,7
omw/s))

AchteruitAchteruit

1e 7,7 km/h (4,8 mph)

2e 13,7 km/h (8,5 mph)

SpecificatiesSpecificaties
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RemRem

RemsysteemRemsysteem

ParkeerremParkeerrem

Type Pneumatisch bediend, schijfrem die met veerkracht wordt
aangezet. Werkt op zowel vooras als voorste tandemas door
automatische activering van het differentieelslot in de verdeelbak.

BedrijfsremBedrijfsrem

Type Hydraulisch bediend, verdeeld over twee circuits. Eén circuit voor
de motoreenheid en één voor de laadeenheid. Natte
schijfremmen gekoeld door externe oliekoeler met lamellen.

VoetremklepVoetremklep

Type Schuifklep met twee circuits

Laad- en kiepremLaad- en kieprem

Type Activeert alle wielremmen door servodruk vanaf het laad- en
kiepremblok naar het rempedaal te brengen

308308
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PersluchtsysteemPersluchtsysteem

PersluchtsysteemPersluchtsysteem

PersluchtregelaarPersluchtregelaar

Inschakeldruk 810–730 kPa (8,1–7,3 bar)

Uitschakeldruk (losdruk) 830–870 kPa (8,3–8,7 bar)

CompressorCompressor

Type Zuigercompressor met 1 cilinder

LuchtketelsLuchtketels

AantalAantal

4 liter (1,06 US gal) regeneratietank 1

10 liter (2,64 US gal) circuittank 1

VeiligheidsklepVeiligheidsklep

Openingsdruk 1000 ±100 kPa (10 ±1 bar) (145 ±14,5 psi)

LuchtdrogerLuchtdroger

HoeveelheidHoeveelheid

Droogelement 1

SpecificatiesSpecificaties
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BesturingBesturing

BesturingssysteemBesturingssysteem

Type besturing Hydromechanische knikpuntbesturing

Stuuruitslag 2 × 45°

Stuurwielbeweging 3,4 omwentelingen

Druk, max. 25 MPa (250 bar) (3626 psi)

310310
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WielWiel

Bandenmaten en -spanningswaardenBandenmaten en -spanningswaarden
Neembij gebruik van andere banden dan hier beschreven contact
op met de bandenfabrikant voor informatie over de juiste
bandenspanning.

Bandenspanning voor banden met beladingBandenspanning voor banden met belading
van 24,0 tonvan 24,0 ton

A25F/A25GA25F/A25G

BandenBanden

V1086307

Bridgestone 23.5 R25 VLT kPa (psi) 375 (54,5) 400 (58,0)

Bridgestone 23.5 R25 VLTS kPa (psi) 375 (54,5) 400 (58,0)

Bridgestone 750/65 R25 VLT kPa (psi) 375 (54,5) 400 (58,0)

Bridgestone 750/65 R25 VLTS kPa (psi) 375 (54,5) 400 (58,0)

Good Year 23.5 R25 GP-4D kPa (psi) 375 (54,5) 400 (58,0)

Good Year 23.5 R25 TL-3A+ kPa (psi) 375 (54,5) 400 (58,0)

Good Year 750/65 R25 TL-3A+ kPa (psi) 300 (44,0) 325 (47,0)

Michelin 23.5 R25 XADN+ kPa (psi) 375 (54,5) 425 (62,5)

Michelin 23.5 R25 X-ST kPa (psi) 325 (47,0) 375 (54,5)

Michelin 23.5 R25 X-ST+ kPa (psi) 375 (54,5) 425 (62,5)

Michelin 750/65 R25 XAD65-1 kPa (psi) 325 (47,0) 375 (54,5)

Yokohama 23.5 R25 RT31 kPa (psi) 375 (54,5) 425 (62,5)

Bandenspanning voor banden met beladingBandenspanning voor banden met belading
van 28,0 tonvan 28,0 ton

A30F/A30GA30F/A30G

BandenBanden

V1086307

Bridgestone 23.5 R25 VLT kPa (psi) 400 (58,0) 450 (65,0)

Bridgestone 23.5 R25 VLTS kPa (psi) 400 (58,0) 450 (65,0)

Bridgestone 750/65 R25 VLT kPa (psi) 375 (54,5) 400 (58,0)

Bridgestone 750/65 R25 VLTS kPa (psi) 375 (54,5) 400 (58,0)

Good Year 23.5 R25 GP-4D kPa (psi) 400 (58,0) 450 (58,0)

Good Year 23.5 R25 TL-3A+ kPa (psi) 375 (54,5) 450 (65,0)

Good Year 750/65 R25 TL-3A+ kPa (psi) 300 (44,0) 350 (51,0)

Michelin 23.5 R25 XADN+ kPa (psi) 400 (58,0) 500 (72,5)

Michelin 23.5 R25 X-ST kPa (psi) 350 (51,0) 425 (61,5)

Michelin 23.5 R25 X-ST+ kPa (psi) 400 (58,0) 500 (72,5)

Michelin 750/65 R25 XAD65-1 kPa (psi) 325 (47,0) 375 (54,5)

Yokohama 23.5 R25 RT31 kPa (psi) 425 (61,5) 500 (72,5)

Wielmoeren, aanhaalmomentWielmoeren, aanhaalmoment

Aanhaalmomenten 800 Nm (590 lbf ft)

SpecificatiesSpecificaties
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OphangingOphanging

Veercilinder (GHS), specificatiesVeercilinder (GHS), specificaties

Aantal cilinders 2

Slaglengte 140 mm (5,5 in)

Veermiddelen Hydrauliekolie en stikstofgas

312312
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CabineCabine
AlgemeenAlgemeen

De cabine is op rubberblokken gemonteerd, geïsoleerd en voorzien van een vlakke vloer met rubbermat.

Getest en goedgekeurd als veiligheidscabine. ROPS-getest conform ISO 3471-2008 en FOPS-getest conform
ISO 3449-2008.

Materiaal cabine-interieur Brandvertraging (brandbestendigheid) gemeten conform ISO
3795-1989. Voldoet ook aan MVSS 302.

Aantal nooduitgangen 2 (zijruiten links en rechts)

Verwarming en ventilatieVerwarming en ventilatie

De basisuitvoering van de machine is voorzien van een verwarmings- en ventilatiesysteem met een
ontwasemingssysteem voor alle ruiten en optimale luchtverdeling. De cabineventilator bestaat uit een dubbel
schoepenrad met een traploos regelbaar toerental. Airconditioning is als extra leverbaar.

Motor- en cabineverwarming, op dieselolie (extra)Motor- en cabineverwarming, op dieselolie (extra)

Extra tank, capaciteit (optie) 39 l (10,3 US gal)

Vermogen max. 12 kW

Brandstofverbruik max. 1,5 l/h (0,40 US gal)

Stroomverbruik max. 86 W

DieselkwaliteitDieselkwaliteit

Voor temperaturen tot –20°C (–4°F) moet u winterdiesel conform DIN EN 590 gebruiken.
Gebruik voor temperaturen tussen –20°C (–4°F) en –40°C (–40°F) arctische of polaire diesel.
Bij machines met een extra tank voor motor- of cabineverwarming kan de diesel zo nodig met kerosine worden
gemengd.
In speciale gevallen en bij temperaturen boven 0°C (32°F) kan er brandstof conform DIN 51603 worden gebruikt.

BestuurdersstoelBestuurdersstoel

De machine heeft een bestuurdersstoel die voldoet
aan de normen van EN-ISO 7096 en EM1.

KABKAB Grammer (optioneleGrammer (optionele
uitrusting)uitrusting)

Hoogte-instelling ±60 mm
(±2,4 in)

±40 mm
(±1,6 in)

Veerweg (slag) ±62 mm
(±2,4 in)

±50 mm
(±2,0 in)

Vooruit/achteruit 160 mm
(6,3 in)

210 mm
(8,3 in)

Instelling op bestuurdersgewicht 50–150 kg
(110–331 lbs)

50–170 kg
(110–375 lbs)

Instelling rugleuning (instelhoek ruggedeelte) Vooruit 66°
Achteruit 72°

Vooruit >10°
Achteruit 70°

Bekleding Brandbestendig

Heupgordel met rol Ja

Driepuntsgordel Nee Extra

SpecificatiesSpecificaties
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Geluid en trillingenGeluid en trillingen
Hand-armtrillingenHand-armtrillingen

De hand-armtrillingen die de machine bij beoogd gebruik tijdens
bedrijfsomstandigheden veroorzaakt, komen overeen met een
RMS-versnelling (kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling) kleiner dan 2,5 m/s2 conform ISO 8041:2005.

LichaamstrillingenLichaamstrillingen

De lichaamstrillingen die de machine bij beoogd gebruik tijdens
bedrijfsomstandigheden veroorzaakt, vindt u in onderstaande
tabel.

TypischeTypische
bedrijfsomstandighedenbedrijfsomstandigheden

Trillingsemissies, waardeTrillingsemissies, waarde
aw,eqxw,eqx

(m/s² RMS)(m/s² RMS)

Trillingsemissies, waardeTrillingsemissies, waarde
aw,eqyw,eqy

(m/s² RMS)(m/s² RMS)

Trillingsemissies, waardeTrillingsemissies, waarde
aw,eqzw,eqz

(m/s² RMS)(m/s² RMS)

Laden 0,29 0,41 0,24

Beladen rijden 0,64 0,89 0,67

Leegkiepen 0,49 0,42 0,30

Onbeladen rijden 0,82 1,02 0,81

De volgende trillingsrichtingen zijn gedefinieerd:
x = langsrichting
y = dwarsrichting
z = hoogterichting

De bovenstaande waarden voor de lichaamstrillingen zijn
overgenomen uit de Technisch Rapporten van ISO/CEN.

OPMERKING!OPMERKING!
De waarden voor de lichaamstrillingen zijn vastgesteld in
bijzondere gebruiksomstandigheden en bodemomstandigheden
en zijn daarom niet representatief voor alle verschillende
omstandigheden waarin de machine, conform de toepassingen
waarvoor deze is ontworpen, kan worden gebruikt. Ze vormen
daarom niet de enige factor op basis waarvan de
lichaamstrillingen moeten worden bepaald waaraan de machinist
wordt blootgesteld bij bediening van de machine. Het wordt
daarom geadviseerd de informatie in het Technisch Rapport van
ISO/CEN te raadplegen.

Om te zorgen dat de lichaamstrillingen tijdens het gebruik van de
machine tot een minimum worden beperkt, zie bladzijde 175.
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GeluidsniveausGeluidsniveaus

Machines met geluidsisolatie (extra)Machines met geluidsisolatie (extra) (a)(a)

A25FA25F A30FA30F A25GA25G A30GA30G

Geluidsdrukniveau (LpA) op
bestuurdersplaats. Meetmethode
conform ISO 6396 (meetwaarde). Bij
machines geproduceerd vanaf
2015.

72 LpA dB(A) (±2 dB) 70 LpA dB(A) (±2 dB)

Geluidsdrukniveau (LpA) op
bestuurdersplaats. Meetmethode
conform ISO 6396 (meetwaarde). Bij
machines geproduceerd tot en met
2014.

74 LpA dB(A) (±2 dB)

Geluidsvermogensniveau (LwA)
rondom de machine. Meetmethode
conform 2000/14/EG incl.
toepasselijke appendices conform
ISO 6395 (gewaarborgde waarde).

108 LwA dB(A) 109 LwA dB(A) 108 LwA dB(A) 109 LwA dB(A)

a)Geluidsisolatie (extra) is een vereiste voor machines met CE-merk.

Machines zonder extra geluidsisolatieMachines zonder extra geluidsisolatie

A25FA25F A30FA30F A25GA25G A30GA30G

Geluidsdrukniveau (LpA) op
bestuurdersplaats. Meetmethode
conform ISO 6396 (meetwaarde). Bij
machines geproduceerd vanaf
2015.

72 LpA dB(A) (±2 dB)

Geluidsdrukniveau (LpA) op
bestuurdersplaats. Meetmethode
conform ISO 6396 (meetwaarde). Bij
machines geproduceerd tot en met
2014.

74 LpA dB(A) (±2 dB)

Geluidsvermogensniveau (LwA)
rondom de machine. Meetmethode
conform ISO 6395 (meetwaarde).

110 LwA dB(A)
(±2 dB)

111 LwA dB(A)
(±2 dB)

110 LwA dB(A)
(±2 dB)

111 LwA dB(A)
(±2 dB)
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Hydraulisch systeemHydraulisch systeem

Hydraulisch systeemHydraulisch systeem

KiepsysteemKiepsysteem

A25F/A25GA25F/A25G A30F/A30GA30F/A30G

Cilinders 2 stuks 2 stuks

Type Dubbelwerkend Dubbelwerkend

Kieptijd 12 seconden 12 seconden

Daaltijd 10 seconden 10 seconden

Kiephoek 74° 70°

316316
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MachinegewichtMachinegewicht

GewichtenGewichten

De gewichten gelden bij banden van het type 23.5 R25De gewichten gelden bij banden van het type 23.5 R25

GewichtGewicht A25F en A25GA25F en A25G

Rijklaar gewicht (incl. machinist en alle vloeistoffen)
(1)

22.520 kg 49.648 lb

Voorasdruk (bij rijklaar gewicht) 13.020 kg 28.704 lbs

Tandemdruk (bij rijklaar gewicht) 9500 kg 20.944 lbs

Maximaal toelaatbare belasting op vooras 15.020 kg 33.113 lbs

Maximaal toelaatbare belasting op tandemas 31.500 kg 69.446 lbs

Maximale belasting 24.000 kg 52.911 lbs

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 46.520 kg 102.558 lbs

De gewichten gelden bij banden van het type 750/65 R25De gewichten gelden bij banden van het type 750/65 R25

GewichtGewicht A30F en A30GA30F en A30G

Rijklaar gewicht (incl. machinist en alle vloeistoffen)
(2)

23.590 kg 52.007 lbs

Voorasdruk (bij rijklaar gewicht) 13.090 kg 28.858 lbs

Tandemdruk (bij rijklaar gewicht) 10.500 kg 23.149 lbs

Maximaal toelaatbare belasting op vooras 15.590 kg 34.370 lbs

Maximaal toelaatbare belasting op tandemas 36.000 kg 79.366 lbs

Maximale belasting 28.000 kg 61.729 lbs

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 51.590 kg 113.736 lbs

GewichtenGewichten

DumperchassisDumperchassis

HC42HC42

GewichtGewicht A25F en A25GA25F en A25G(3)(3) A30F en A30GA30F en A30G(4)(4)

kg lbs kg lbs

Rijklaar gewicht (incl. machinist en alle vloeistoffen) 18549 40893 19406 42783

Voorasdruk (bij rijklaar gewicht) 12580 27734 12664 27919

Tandemdruk (bij rijklaar gewicht) 5969 13159 6742 14864

Maximaal toelaatbare belasting op vooras 15000 33069 15600 34392

Maximaal toelaatbare belasting op tandemas 31500 69446 36000 79366

Maximale belasting 27951 61621 32194 70976

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 46500 102515 51600 113758

1. Heeft de machine laadbakverhogingen voor lichte materialen, dan neemt het rijklaar gewicht toe met 1910 kg (4211 lbs).

2. Heeft de machine laadbakverhogingen voor lichte materialen, dan neemt het rijklaar gewicht toe met 2040 kg (4497 lbs).

3. Gewichten gelden bij banden van het type 23,5 R253. Gewichten gelden bij banden van het type 23,5 R25

4. Gewichten gelden bij banden van het type 750/65 R254. Gewichten gelden bij banden van het type 750/65 R25

SpecificatiesSpecificaties
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HC54HC54

GewichtGewicht A25F en A25GA25F en A25G(1)(1) A30F en A30GA30F en A30G(2)(2)

kg lbs kg lbs

Rijklaar gewicht (incl. machinist en alle vloeistoffen) 19102 42113 19959 44002

Voorasdruk (bij rijklaar gewicht) 12765 28142 12847 28323

Tandemdruk (bij rijklaar gewicht) 6337 13971 7112 15679

Maximaal toelaatbare belasting op vooras 15000 33069 15600 34392

Maximaal toelaatbare belasting op tandemas 31500 69446 36000 79366

Maximale belasting 27398 60402 31641 69756

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 46500 102515 51600 113758

HC59HC59

GewichtGewicht A25F en A25GA25F en A25G(1)(1) A30F en A30GA30F en A30G(2)(2)

kg lbs kg lbs

Rijklaar gewicht (incl. machinist en alle vloeistoffen) 19264 42470 20121 44359

Voorasdruk (bij rijklaar gewicht) 12809 28239 12890 28418

Tandemdruk (bij rijklaar gewicht) 6455 14231 7231 15941

Maximaal toelaatbare belasting op vooras 15000 33069 15600 34392

Maximaal toelaatbare belasting op tandemas 31500 69446 36000 79366

Maximale belasting 27236 60045 31479 69399

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 46500 102515 51600 113758

1. Gewichten gelden bij banden van het type 23,5 R251. Gewichten gelden bij banden van het type 23,5 R25

2. Gewichten gelden bij banden van het type 750/65 R252. Gewichten gelden bij banden van het type 750/65 R25

1. Gewichten gelden bij banden van het type 23,5 R251. Gewichten gelden bij banden van het type 23,5 R25

2. Gewichten gelden bij banden van het type 750/65 R252. Gewichten gelden bij banden van het type 750/65 R25

318318
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AfmetingenAfmetingen
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MaatschetsMaatschets
Applies to models:Applies to models: A25F, A25G

De letters op de afbeeldingen verwijzen naar de tekst op de
volgende bladzijde.
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De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 23.5 R25De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 23.5 R25

Maat mmMaat mm inchinch

Totale lengte A 10218 402,3

Totale lengte, motoreenheid A1 4954 195,0

Totale lengte, laadeenheid A2 5736 225,8

Lengte van de laadbak, standaardbak B 5153 202,9

Hoogte cabinedak C 3340 131,5

Breedte cabinedak C1 1772 69,8

Overhang, voor D 2763 108,8

Afstand, vooras – hart knikpunt E 1209 47,6

Wielbasis, aangedreven assen F 4175 164,4

Wielbasis, tandemassen G 1670 65,7

Overhang, achteraan H 1610 63,4

Overhang, chassis I 609 24,0

Laadhoogte J 2775 109,3

Hoogte tot laadbak K 2097 82,6

Vrije storthoogte L 673 26,5

Totale hoogte, laadbak omhoog M 6526 256,9

Buitenste bochtstraal N 8091 318,5

Binnenste bochtstraal N1 4065 160,0

Uitwendige breedte, laadbak O 2700 106,3

Inwendige breedte, laadbak P 2490 98,0

Min. bodemspeling, laadeenheid R 462 18,2

Bodemspeling as, laadeenheid R1 589 23,2

Max. hoogte, bovenste plaat laadbak U 3266 128,6

Spoorbreedte, laadeenheid V 2258 88,9

Totale breedte, laadeenheid W 2859 112,6

Min. bodemspeling, motoreenheid X 461 18,1

Bodemspeling as, motoreenheid X1 589 23,2

Bodemspeling koppeling X2 674 26,5

Spoorbreedte, motoreenheid Y 2258 88,9

Totale breedte, motoreenheid Z 2859 112,6

Oploophoek a1 23,8°

Storthoek a2 74°

Max. stuuruitslag a3 45°

SpecificatiesSpecificaties
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MaatschetsMaatschets
Applies to models:Applies to models: A30F, A30G

De letters op de afbeeldingen verwijzen naar de tekst op de
volgende bladzijde.
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De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 750/65 R25De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 750/65 R25

Maat mmMaat mm inchinch

Totale lengte A 10296 405,3

Totale lengte, motoreenheid A1 4954 195,0

Totale lengte, laadeenheid A2 5811 228,8

Lengte van de laadbak, standaardbak B 5342 210,3

Hoogte cabinedak C 3330 131.1

Breedte cabinedak C1 1772 69,8

Overhang, voor D 2762 108,8

Afstand, vooras – hart knikpunt E 1209 47,6

Wielbasis, aangedreven assen F 4175 164,4

Wielbasis, tandemassen G 1670 65,7

Overhang, achteraan H 1688 66,5

Overhang, chassis I 608 23,9

Laadhoogte J 2841 111,9

Hoogte tot laadbak K 2172 85,5

Vrije storthoogte L 677 26,7

Totale hoogte, laadbak omhoog M 6555 258.1

Buitenste bochtstraal N 8092 318,6

Binnenste bochtstraal N1 4023 158,4

Uitwendige breedte, laadbak O 2900 114,2

Inwendige breedte, laadbak P 2690 105,9

Min. bodemspeling, laadeenheid R 451 17.8

Bodemspeling as, laadeenheid R1 580 22,8

Max. hoogte, bovenste plaat laadbak U 3310 130,3

Spoorbreedte, laadeenheid V 2216 87,2

Totale breedte, laadeenheid W 2941 115,8

Min. bodemspeling, motoreenheid X 451 17.8

Bodemspeling as, motoreenheid X1 577 22,7

Bodemspeling koppeling X2 667 26,3

Spoorbreedte, motoreenheid Y 2216 87,2

Totale breedte, motoreenheid Z 2941 115,8

Oploophoek a1 23,5°

Storthoek a2 70°

Max. stuuruitslag a3 45°

SpecificatiesSpecificaties
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MaatschetsMaatschets

Hauler chassis — HC42Hauler chassis — HC42

De letters op de afbeeldingen verwijzen naar de tekst op de
volgende bladzijde.

B1B1
BO
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IGFD
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X
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a1°
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MaatMaat

A25F/A25G HC42A25F/A25G HC42 (a) A30F/A30G HC42A30F/A30G HC42 (b)

mm in mm in

Totale lengte A 9410 370,5 9410 370,5

Afstand, voorrand — achterrand laadeenheid B 4435 174,6 4435 174,6

Afstand, voorkant tandem – hart kiepscharnier B1 4335 170,7 4335 170,7

Hoogte cabinedak C 3340 131,5 3330 131.1

Breedte cabinedak C1 1772 69,8 1772 69,8

Overhang, voor D 2763 108,8 2762 108,8

Afstand, vooras – hart knikpunt E 1209 47,6 1209 47,6

Wielbasis, aangedreven assen F 4175 164,4 4175 164,4

Wielbasis, tandemassen G 1670 65,8 1670 65,8

Zwaartepuntspositie vanaf hart tandemas(c) H 431 17,0 in 455 17,9 in

Overhang, chassis I 609 24,0 608 23,9

Afstand, hart tandem – hart kiepscharnier J 1444 56,9 1444 56,9

Hoogte tot bovenkant frame laadeenheid K 1407 55,4 1405 55,3

Zwaartepuntspositie vanaf bovenzijde frame
laadeenheid(d)

L 940 37,0 1005 39,6

Max. tandembeweging, hoogte M 365 14,4 380 15,0

Afstand tot hart laadeenheid, bij max. tandembeweging
(zijwaarts)

M1 720 28,4 615 24,2

Buitenste bochtstraal N 8091 318,5 8092 318,6

Binnenste bochtstraal N1 4065 160,0 4023 158,4

Vrije zone (1) O

Min. bodemspeling, laadeenheid R 462 18,2 451 17.8

Bodemspeling as, laadeenheid R1 589 23,2 580 22,8

Spoorbreedte, laadeenheid V 2258 88,9 2216 87,2

Totale breedte, laadeenheid W 2859 112,6 2941 115,8

Min. bodemspeling, motoreenheid X 461 18,1 451 17.8

Bodemspeling as, motoreenheid X1 589 23,2 577 22,7

Bodemspeling koppeling X2 674 26,5 667 26,3

Spoorbreedte, motoreenheid Y 2258 88,9 2216 87,2

Totale breedte, motoreenheid Z 2859 112,6 2941 115,8

Oploophoek a1 23,8° 23,5°

Max. stuuruitslag a3 45° 45°

a)De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 23.5 R25

b)De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 750/65 R25

c)Zwaartepuntspositie geldt voor bovenwagen met toelaatbare maximumbelasting

d)Zwaartepuntspositie geldt voor bovenwagen met toelaatbare maximumbelasting

1. Geen bovenwagen toegestaan in dit gebied. Geldt voor de totale machinebreedte.

SpecificatiesSpecificaties
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MaatschetsMaatschets

Hauler chassis — HC54Hauler chassis — HC54

De letters op de afbeeldingen verwijzen naar de tekst op de
volgende bladzijde.
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MaatMaat

A25F/A25G HC54A25F/A25G HC54 (a) A30F/30G HC54A30F/30G HC54 (b)

mm in mm in

Totale lengte A 10600 417,3 10600 417,3

Afstand, voorrand — achterrand laadeenheid B 5635 221,9 5635 221,9

Afstand, voorrand laadeenheid — hart kiepscharnier B1 5535 217,9 5535 217,9

Hoogte cabinedak C 3340 131,5 3330 131.1

Breedte cabinedak C1 1772 69,8 1772 69,8

Overhang, voor D 2763 108,8 2762 108,8

Afstand, vooras – hart knikpunt E 1209 47,6 1209 47,6

Wielbasis, aangedreven assen F 5375 211,6 5375 211,6

Wielbasis, tandemassen G 1670 65,8 1670 65,8

Zwaartepuntspositie vanaf hart tandemas(c) H 539 21,2 557 21,9

Overhang, chassis I 609 24,0 608 23,9

Afstand, hart tandem – hart kiepscharnier J 1444 56,9 1444 56,9

Hoogte tot bovenkant frame laadeenheid K 1407 55,4 1405 55,3

Zwaartepuntspositie vanaf bovenzijde frame
laadeenheid(d)

L 940 37,0 1005 39,6

Max. tandembeweging, hoogte M 365 14,4 380 15,0

Afstand tot hart laadeenheid, bij max. tandembeweging
(zijwaarts)

M1 720 28,4 615 24,2

Buitenste bochtstraal N 9731 383,1 9771 384,7

Binnenste bochtstraal N1 5264 207,2 5240 206,3

Vrije zone (1) O

Bodemspeling as, laadeenheid R 462 18,2 451 17.8

Bodemspeling as, laadeenheid R1 589 23,2 580 22,8

Spoorbreedte, laadeenheid V 2258 88,9 2216 87,2

Totale breedte, laadeenheid W 2859 112,6 2941 115,8

Min. bodemspeling, motoreenheid X 461 18,1 451 17.8

Bodemspeling as, motoreenheid X1 589 23,2 577 22,7

Bodemspeling koppeling X2 674 26,5 667 26,3

Spoorbreedte, motoreenheid Y 2258 88,9 2216 87,2

Totale breedte, motoreenheid Z 2859 112,6 2941 115,8

Oploophoek a1 23,8° 23,5°

Max. stuuruitslag a3 45° 45°

a)De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 23.5 R25

b)De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 750/65 R25

c)Zwaartepuntspositie geldt voor bovenwagen met toelaatbare maximumbelasting

d)Zwaartepuntspositie geldt voor bovenwagen met toelaatbare maximumbelasting

1. Geen bovenwagen toegestaan in dit gebied. Geldt voor de totale machinebreedte.
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MaatschetsMaatschets

Hauler chassis — HC59Hauler chassis — HC59

De letters op de afbeeldingen verwijzen naar de tekst op de
volgende bladzijde.
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MaatMaat

A25F/A25G HC59A25F/A25G HC59 (a) A30F/A30G HC59A30F/A30G HC59 (b)

mm in mm in

Totale lengte A 11107 437,3 11107 437,3

Afstand, voorrand — achterrand laadeenheid B 6135 241,5 6135 241,5

Afstand, voorrand laadeenheid — hart kiepscharnier B1 6035 237,6 6035 237,6

Hoogte cabinedak C 3340 131,5 3330 131.1

Breedte cabinedak C1 1772 69,8 1772 69,8

Overhang, voor D 2763 108,8 2762 108,8

Afstand, vooras – hart knikpunt E 1209 47,6 1209 47,6

Wielbasis, aangedreven assen F 5875 231,3 5875 231,3

Wielbasis, tandemassen G 1670 65,8 1670 65,8

Zwaartepuntspositie vanaf hart tandemas(1) H 438 17,2 466 18,4

Overhang, chassis I 609 24,0 608 23,9

Afstand, hart tandem – hart kiepscharnier J 1444 56,9 1444 56,9

Hoogte tot bovenkant frame laadeenheid K 1407 55,4 1405 55,3

Zwaartepuntspositie vanaf bovenzijde frame
laadeenheid(c)

L 940 37,0 1005 39,6

Max. tandembeweging, hoogte M 365 14,4 380 15,0

Afstand tot hart laadeenheid, bij max. tandembeweging M1 720 28,4 615 24,2

Buitenste bochtstraal N 10436 410,9 10500 413,4

Binnenste bochtstraal N1 5762 226,9 5740 226,0

Vrije zone (2) O

Min. bodemspeling, laadeenheid R 462 18,2 451 17.8

Bodemspeling as, laadeenheid R1 589 23,2 580 22,8

Spoorbreedte, laadeenheid V 2258 88,9 2216 87,2

Totale breedte, laadeenheid W 2859 112,6 2941 115,8

Min. bodemspeling, motoreenheid X 461 18,1 451 17.8

Bodemspeling as, motoreenheid X1 589 23,2 577 22,7

Bodemspeling koppeling X2 674 26,5 667 26,3

Spoorbreedte, motoreenheid Y 2258 88,9 2216 87,2

Totale breedte, motoreenheid Z 2859 112,6 2941 115,8

Oploophoek a1 23,8° 23,5°

Max. stuuruitslag a3 45° 45°

a)De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 23.5 R25

b)De afmetingen gelden voor een onbeladen machine met bandenmaat 750/65 R25

c)Zwaartepuntspositie geldt voor bovenwagen met toelaatbare maximumbelasting

1. Zwaartepuntspositie geldt voor bovenwagen met toelaatbare maximumbelasting

2. Geen bovenwagen toegestaan in dit gebied. Geldt voor de totale machinebreedte
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OnderhoudslogboekOnderhoudslogboek
500-urenbeurt Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 1000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Uur Eerste 1000 draai-uren

Preventief onderhoud

Onderhoud 1500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 2000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 2500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 3000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 3500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 4000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 4500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 5000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

330330
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Onderhoud 5500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 6000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 6500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 7000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 7500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 8000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 8500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 9000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 9500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 10000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

SpecificatiesSpecificaties
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Onderhoud 10500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 11000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 11500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

Onderhoud 12000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en stempel

Datum Draai-uren Preventief onderhoud

332332
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Alfabetische indexAlfabetische index
A
Aanbevolen smeermiddelen..............................................281
Aanpassingen..................................................................... 11
Aanvullende constructies (retrofits).....................................12
Accu, loskoppelen en aansluiten.......................................202
Accu’s, opladen.................................................................262
Accu's................................................................................261
Achterklep................................................................... 13, 184
Achteruitrijcamera............................................................... 98
AdBlue®/DEF....................................................................287
AdBlue®/DEF, bijvullen.....................................................251
AdBlue®/DEF-tank, aftappen............................................252
Afladen.............................................................................. 185
Afleveringsinstructie.......................................................... 217
Afmetingen........................................................................ 319
Airconditioning...................................................................111
Alarmschermen................................................................... 60
Algemene inspectie van de machine................................ 217
Alvorens onderhoud uit te voeren, dit lezen......................194
Antidiefstalbeveiliging ...................................................13, 72
Asbestfilter........................................................................ 127
Asolie, peil controleren en bijvullen...................................267
ATC (Automatic Traction Control)..................................... 131
Automatische centrale smering...........................86, 271, 285
Automatische motoruitschakeling..................................... 142

B
Banden, bandenspanning controleren.............................. 244
Banden, slijtage controleren..............................................245
Bandenmaten en -spanningswaarden.............................. 311
Bediening.......................................................................... 183
Bediening dwars op hellingen........................................... 178
Bedieningselementen..........................................................77
Bedrijf heuvel af................................................................ 178
Bedrijf heuvel op of af....................................................... 178
Bedrijf off-road ..................................................................180
Bedrijfsrem........................................................................ 135
Bergen en slepen.............................................................. 150
Besturing................................................................... 134, 310
Besturingssysteem......................................................11, 310
Bestuurderscomfort...........................................................102
Bestuurdersstoel............................................................... 102
Bijrijdersstoel.....................................................................105
Binnenverlichting cabine..................................................... 96
Blokkering......................................................................... 130
Bovenleidingen, minimale afstand.................................... 124
Brandpreventie..................................................................205
Brandstof...........................................................................286
Brandstof, tanken.............................................................. 250
Brandstofsysteem............................................................. 286
Brandstofsysteem, ontluchten...........................................255
Brandstofvoorfilter, aftappen............................................. 233
Brandweringssysteem...........................................12, 87, 206

C
Cabine...................................................................11, 98, 313
Cabine, ventilatiefilter........................................................269
Cabine, voorfilter, schoonmaken.......................................269
CareTrack........................................................................... 13
CE-markering, EMC-Richtlijn.............................................. 16
Centrale smering, ontluchten............................................ 279
Communicatieapparatuur, installatie...................................20

D
De machine hijsen.............................................................170
Dekplaten.......................................................................... 196
Differentieelsloten............................................................. 131
Displaymodule...............................................................41, 43
Doorsmeer- en onderhoudsschema..........................219, 220
Drukafvoer.........................................................................200
Dumperchassis, extra hydraulische functies activeren..... 188
Dynamo.............................................................................201

E
Economisch rijden.............................................................174
Elektrisch systeem........................................................ 9, 296
Elektrische aansluiting........................................................ 85
Elektromagnetische velden (EMF).................................... 181
Emissienormnaleving........................................................ 138

F
Filter automatische smering, reinigen............................... 274
Filter vervangen, intervallen.............................................. 291
FOPS en ROPS.................................................................. 11

G
Geluid en trillingen............................................................ 314
Geregistreerde machinegegevens...................................... 13
Gewichten......................................................................... 317
Gloeilamp, vervangen....................................................... 264

H
Hauler chassis.............................................................14, 187
Hoofdfilter luchtfilter, reinigen............................................256
Hoogteverlengstuk bak voor licht materiaal................ 13, 183
Hulpbesturing, werking controleren...................................249
Hydrauliek........................................................................... 12
Hydrauliekolie, peil controleren en bijvullen...................... 245
Hydraulisch systeem......................................................... 316

I
Informatie............................................................................ 48
Informatie AdBlue®/DEF.......................................................8
Informatie- en waarschuwingsstickers................................ 24
Inrijvoorschriften................................................................112
Instapverlichting.................................................................. 96
Instellingen.......................................................................... 53
Instrumentenpaneel, midden...............................................36

K
Kabels en buizen onder de grond..................................... 181
Kiepsysteem........................................................................12
Klimaatregeling................................................................. 107
Klimaatregeling, afstellen.................................................. 110
Koelsysteem......................................................................289
Koelvloeistof......................................................................289
Koelvloeistof, peil controleren en bijvullen........................ 259
Koplampen, afstellen.........................................................264
Krachtoverbrenging.....................................................10, 306

L
Laad- en kieprem.............................................................. 136
Laadbak............................................................................ 158
Laadbak met uitlaatgasverwarming, controleren,
reinigen en smeren........................................................... 240
Laadbak, alternatieve manier van neerlaten..................... 159
Laadbakblokkering............................................................ 200
Lagers, smeren ................................................................ 239
Lassen...............................................................................202
Lekkage, assen en tussenbak, controleren.......................240
Lichaamstrillingen............................................................. 175
Linker instrumentenpaneel..................................................33

M
Maatregelen bij vastzitten................................................. 148
Maatregelen voor bediening..............................................127
Maatschets........................................320, 322, 324, 326, 328
Machine bedienen op een helling omhoog ...................... 178
Machine reinigen...............................................................228
Machinegewicht................................................................ 317
Massaschakelaar.............................................................. 203
Milieu-eisen........................................................................... 7
Motor............................................................................. 8, 294
Motor- en cabineverwarming, extra brandstoftank,
vulopening.........................................................................253
Motor- en cabineverwarming, op dieselolie.................89, 260
Motor, luchtfilter, controleren/reinigen...............................239
Motorkap........................................................................... 197
Motorolie, peil controleren en bijvullen..............................253
Motorruimte reinigen......................................................... 230
Motorvertraging................................................................. 135
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NN
Nabehandelingssysteem uitlaatgassen.........................9, 138
Nabehandelingssysteem uitlaatgassen,
alarmmeldingen die bijzondere aandacht vergen............. 139
Noodschakelaar................................................................ 144
Noodstopschakelaar......................................................... 142
Nooduitgang......................................................................106

O
Olie- en vloeistofvervanging, intervallen........................... 290
Olie tussenbak, peil controleren en bijvullen.....................266
Oliebadluchtfilter, controleren........................................... 237
Omgaan met gevaarlijke materialen................................. 211
Omgaan met leiding, buizen en slangen...........................215
Onderhoud van de lak.......................................................279
Onderhoudsbeurt, om de 10 draai-uren............................226
Onderhoudsbeurt, om de 1000 draai-uren........................248
Onderhoudsbeurt, om de 2000 draai-uren........................249
Onderhoudsbeurt, om de 250 draai-uren..........................238
Onderhoudsbeurt, om de 50 draai-uren............................237
Onderhoudsbeurt, om de 500 draai-uren..........................241
Onderhoudsbeurt, wanneer nodig.....................................250
Onderhoudscapaciteiten en verversingsintervallen.......... 290
Onderhoudslogboek..................................................216, 330
Onderhoudsprogramma.................................................... 217
Ongelukken....................................................................... 121
Ontvangst- en leveringsinspectie...................................... 216
Opbergvak.........................................................................106
Ophanging...................................................................11, 312
Opladen.............................................................................183
Overtoerenbeveiliging motor............................................. 130

P
Parkeerrem....................................................................... 136
Parkeren............................................................................146
Persluchtreservoirs, aftappen........................................... 256
Plichten van de machinist................................................. 120

R
Radiateur en condensor, reinigen..................................... 242
Rechter instrumentenpaneel............................................... 74
Rem...................................................................................308
Remfunctie, controleren.................................................... 233
Remkoelolie, peil controleren en bijvullen.........................243
Remmen............................................................................135
Remmentest tijdens stilstand............................................ 233
Remsysteem............................................................... 10, 308
Remsysteem, ontluchten...................................................268
Retarder............................................................................ 136
Rijden op openbare wegen............................................... 122

S
Servicestand..................................................................... 192
Signalleringsschema......................................................... 189
Smering.....................................................238, 241, 248, 249
Sneeuwkettingen...............................................................269
Snelheidsbegrenzing.........................................................112
Spatschermbox, aftappen................................................. 268
Sproeiervloeistof, peil controleren en bijvullen..................268
Starten met hulpaccu’s......................................................263
Starten van de motor.........................................................128
Stoppen.............................................................................142
Systeemtest...................................................................... 277

T
Testrit maken en het volgende controleren:......................226
Tippen....................................................................... 156, 185
Toepassingsgebied............................................................... 7
Toetsenblok, displaymodule................................................42
Toolkit..................................................................................14
Transmissie.......................................................................306
Transmissie-olie, peil controleren en bijvullen.................. 266
Transport bedrijf................................................................ 177
Transporteren van de machine......................................... 163
Typeplaatjes........................................................................22

U
Uitlaatverwarmde kantelbak......................................158, 285

V
Vastzetten van lading (machine) die is opgeladen............164
Veercilinder (GHS), specificaties...................................... 312
Veiligheid van de machinist...............................................121
Veiligheidsgordel...............................................................105
Veiligheidsonderdelen.........................................................21
Veiligheidsrichtlijnen bij bediening.................................... 120
Veiligheidsvoorschriften bij brand..................................... 122
Verklaring van de symbolen..............................................219
Versnellingen kiezen......................................................... 129
Vertraagde stop.................................................................143
Vet.....................................................................................285
Voertuigmeldingen.............................................................. 71
Voorbereidingen voor service........................................... 196
Vullen smeermiddel...........................................................276

W
Waterafscheider, aftappen................................................ 254
Werken bij koud weer........................................................182
Werken in gevaarlijke omgevingen................................... 181
Werken in verontreinigde milieus...................................... 182
Werken in water en op drassige grond............................. 181
Werken op hellingen......................................................... 181
Werkzaamheden in de buurt van bovenleidingen............. 125
Wiel................................................................................... 311
Wielmoeren, aanhaalmoment........................................... 311
Wielmoeren, aanhaalmoment controleren........................ 279
Wijziging smeerinterval..................................................... 278

Z
Zekeringen en relais..................................................262, 296
Zichtbaarheid.................................................................... 112
Zijschot, omlaag- en omhoogklappen............................... 160
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