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Overzicht van de technische documentatie
– Bedrijf, bediening & onderhoud

Dit handboek is de handleiding van de
machine en bevat alle informatie over het
bedrijf, de bediening en het onderhoud van de
machine voor de gebruikersgroepen exploitant
en operator.

– Conformiteit
Documenten voor bevestiging van de conformi-
teit van deze machine vindt u in het hoofdstuk
productbeschrijving > conformiteit.

– Schakelschema's
Elektrische en hydraulische schakelschema's
met aanvullende details over de mechatroni-
sche bedrijfsmiddelen zijn opgenomen in het
handboek "Mechatronic Schematics".

– Onderdelen
Afbeeldingen en artikelnummers omtrent
bestelbare reserveonderdelen vindt u in de
reservedelencatalogus. De reserveonderdelen-
catalogus staat als PDF-bestand ter beschik-
king of elektronische via www. Meer details
over de toegang vindt u in het hoofstuk reser-
veonderdelen.

– Garantie
Het garantiehandboek is onderdeel van het
handboek met aanvullende informatie.

– Documentatie over bijzondere modules
Voor zover voor het bedrijf relevant en inhou-
delijk niet in de handleiding geïntegreerd, is de
afzonderlijke documentatie in het handboek
"Aanvullende documentatie" gebundeld.

– Documentatie voor vakpersoneel
Handleidingen voor service- of reparatiewerk-
zaamheden worden in het kader van scho-
lingen uitgegeven.

Aanvullende aanwijzingen
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1 Algemeen
1.1 Contacten

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
D-94315 Straubing
Telefoon: +49 921 50-0
Internet: http://www.sennebogen.com

Contact Telefoon
Telefoon Klantenservice +49  9421  540274

Telefoon Onderdelenmagazijn +49  9421  40811

Adres bedrijf

Overige contactgegevens

Algemeen
Contacten 
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1.2 Over deze handleiding
Deze handleiding maakt het veilig en efficiënt omgaan met de
machine mogelijk.
De handleiding ondersteunt de machinist bij het werken met de
machine om de productveiligheid te waarborgen en materiële
schade en persoonlijk letsel te voorkomen.

n Exploitant
n Machinist
n Assistent

De handleiding is onderdeel van de technische documentatie en
bevat alle benodigde informatie over en veiligheidsinstructies voor
alle levensfases van de machine.

Algemene informatie en aanwijzingen:
n Inleiding
n Projectbeschrijving
n Veiligheidsinstructies
n Opbouw en functie
n Bedieningselementen en bedrijfsmodi
Levensfases van de machine:
n Montage
n Inbedrijfstelling
n Bediening
n Onderhoud
n Herstel
n Buitenbedrijfstelling
n Transport
n Afvalverwijdering
n Onderdelen

n De handleiding is onderdeel van de machine.
n De handleiding moet toegankelijk zijn voor het personeel.
n De handleiding moet in de bestuurderscabine in het daarvoor

bedoelde opbergvak worden bewaard.
n Als de machine wordt doorverkocht, moet de handleiding met

de machine worden overgedragen.

Doel

Doelgroepen

Omvang

Opbouw en overzicht van de hand-
leiding

Opslag, doorgeven

Algemeen
Over deze handleiding 
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2 Projectbeschrijving
2.1 Totaalaanzicht

2.2 Gebruiksdoel
De machine mag uitsluitend in overeenstemming met het gebruiks-
doel wordt gebruikt.
Wanneer de machine en de uitrustingsstukken niet juist worden
gebruikt, dan kan dit leiden tot ongecontroleerd machinegedrag en
ongevallen. Daarbij kan ernstig of dodelijk persoonlijk letsel ont-
staan. Bij verkeerd gebruik vervalt elke aansprakelijkheid van de
fabrikant.

Projectbeschrijving
Gebruiksdoel 
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De machine is een telescooplader.
De machine is conform DIN EN 1459-1:2018-02 geclassificeerd als
'Heftruck voor ruw terrein met variabele reikwijdte'.
De machine is bestemd voor de volgende taken:
n Lasten opnemen
n Lasten hijsen
n Lasten verplaatsen
n Nivelleren en verdichten met de schepbak
Het werken volgens bedoeld gebruik is afhankelijk van het geïn-
stalleerde uitrustingsstuk.
De volgende uitrustingsstukken zijn beschikbaar:
n Laadbak 3 m³
n Laadbak met grijper 2,5 m³
n Laadbak met grijper 3,0 m³
n Grondschop met tanden 1,5 m³
n Schepbak voor licht materiaal 3,9 m³
n Hefvork
U dient bij alle werkzaamheden altijd de veiligheidsinstructies en
vermogensgrenzen van de machine in acht te nemen.

De machine kan worden toegelaten tot het wegverkeer, afhankelijk
van de betreffende voorwaarden en regelingen die voor een
bepaald land gelden.
De exploitant is verantwoordelijk voor de toelating van de machine
tot het wegverkeer.

n Gebruik alleen door de fabrikant vrijgegeven uitrustings-
stukken.

n Niet gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving

Bedoeld gebruik

Gebruik in het wegverkeer

Gebruiksbeperking

Projectbeschrijving
Gebruiksdoel 
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Er is sprake van verkeerd gebruik van de machine als deze wordt
gebruikt voor werkzaamheden, waarvoor deze niet is geconstru-
eerd en gebouwd.
Mogelijk verkeerd gebruik is:
n Overschrijden van het toelaatbare draagvermogen
n Gebruik van de machine onder ontoelaatbare omgevingsvoor-

waarden
n Gebruik van niet door de fabrikant van de machine vrijgegeven

uitrustingsstukken.
n Het niet in acht nemen van de toegestane gewichten voor het

trekvermogen
n Scheve reeptrek van lasten
n Modificaties of veranderingen aan de machine

Dit geldt ook voor de inbouw en instelling van veiligheidsinrich-
tingen en -ventielen en voor het lassen aan dragende delen.

n Gebruik van niet-originele onderdelen van de fabrikant.
n Gebruik van de machine op niet voldoende draagkrachtige en

vaste ondergrond
n Veronachtzaming van de noodzakelijke controle- en onder-

houdswerkzaamheden
n Gebruik door niet-geschoold en -geïnstrueerd personeel
n Vervoeren van personen

2.3 Gevaren
In de omgeving van de machine bestaat er gevaar door beknelling,
afsnijden en stoten. Gevarenzones moeten worden beveiligd, bijv.
door een assistent of afzettingen.
Door een foute bediening ontstaan er meerdere gevaren. Derge-
lijke situaties moeten worden voorkomen door een zorgvuldige
instructie van de gebruiker.

Bereik Gevaar
Traject Overrijden, botsing met opbouwen

Telescooptraject Naar beneden vallende last, contact met
onder spanning staande kabels

Situatie Gevaar
Omvallen In de kantelradius van de machine-opbouw

leidt dit tot beknelling.

Bijtanken Weglopende brandstof kan leiden tot mili-
euschade in de bodem of het water.

Oncontroleerbare
onderdelen of lasten

Wanneer lasten of onderdelen onbedoeld
loslaten, kan dit leiden tot onherstelbare
schade aan de bestuurderscabine.

Voorspelbaar verkeerd gebruik

Voorzorgsmaatregelen

Gevarenzones

Gevaarlijke situaties

Projectbeschrijving
Gevaren 
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2.4 Conformiteit
Documenten met bevestigingen betreffende de conformiteit van
deze machine zijn in het achterste deel van deze handleiding los
toegevoegd. Met de volgende versie van de handleiding worden
deze hier afgedrukt.

2.5 Technische gegevens
2.5.1 Prestatiekenmerken

Prestatiekenmerk Waarde Eenheid
Bedrijfsgewicht 11.500 kg

Stapelhoogte 8.500 mm

Maximale hijslast 5.500 kg

Maximale hijslast bij maximale hoogte 5.500 kg

Maximale hijslast bij maximale reikwijdte 2.250 kg

Trekkracht (afhankelijk van de machine-uitvoering) 90 kN

Losbreekkracht op de schepbak 85 kN

Eigenschap Waarde Eenheid
Rijsnelheid standaarduitvoering 20 km/uur

Rijsnelheid opties 30 km/uur

40

Stuurhoek 41 °

Pendelende achteras + / - 9 °

Pendelende vooras + / - 9 °

Karakteristieke waarden motor Waarde Eenheid
Motor FPT  

Uitlaatgasniveaus Niveau IV/Tier
IV final

 

Motorvermogen 103 (140) kW (PS)

Nominaal toerental 2200 1/min

Cilinderinhoud 4,5 I

Cilinders 4  

Maximaal draaimoment 630 Nm

Bedrijfsgegevens

Aandrijving en stuurinrichting

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Prestatiekenmerken

07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 13



Hydraulisch systeem Waarde Eenheid
Vermogen
n Toegevoerde hoeveelheid 200 l/min

n Bedrijfsdruk 310 bar

n Transportcapaciteit extra hydraulica 1 65 l/min

Bandenuitvoering
Standaardbanden

Recyclebare banden

Volledig rubberen banden

Multifunctionele banden

Agrarische banden

Aanhangerkoppelingen Aanhangerlast [t]
Rangeerkoppeling (standaarduitvoering) 3

Aanhangervoorziening met automatische koppeling en elektrische aansluiting (optie) 12

Aanhangertrekvoorziening in hoogte verstelbaar met elektrische aansluiting (optie) 12

Verlichtingen Aantal/posities
Werkschijnwerper 2x, 1x links en 1x rechts op de giek

1x, op het cabinedak vooraan
1x, op het cabinedak naar achteren

Zwaailicht 1x, op het cabinedak

2.5.2 Hijslasten
2.5.2.1 Hijslasten en waarden nuttige last voor machines met hydraulische niveaucompensatie

Banden

Aanhanger

Verlichting

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Hijslasten
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2.5.2.1.1 Hijslastwaarden voor werkzaamheden met de hefvork
Hijslastwaarden geldend voor werkzaamheden met geactiveerde
pendelasblokkering en machines met hydraulische niveaucompen-
satie.
Alle waarden komen overeen met de veiligheidsnormen EN1459/
DIN ISO 22915-14 en EN474-3/ISO 8313.
Deze gelden voor de SENNEBOGEN-standaardhefvork met een
afwijking van max. +/-5° ten opzichte van de horizontale lijn.
De waarden zijn conform het Internationale Stelsel van Eenheden
(SI) weergegeven in kilogrammen (kg) en meters (m).

2.5.2.2 Hijslasten en waarden nuttige last voor machines zonder hydraulische niveaucompensatie

Hijslastwaarden met hefvork en
geactiveerde pendelasblokkering

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Hijslasten

07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 15



2.5.2.2.1 Hijslastwaarden voor werkzaamheden met de hefvork
Hijslastwaarden geldend voor werkzaamheden met geactiveerde
pendelasblokkering en machines zonder hydraulische niveaucom-
pensatie.
Alle waarden komen overeen met de veiligheidsnormen EN1459/
DIN ISO 22915-14 en EN474-3/ISO 8313.
Deze gelden voor de SENNEBOGEN-standaardhefvork met een
afwijking van max. +/-5° ten opzichte van de horizontale lijn.
De waarden zijn conform het Internationale Stelsel van Eenheden
(SI) weergegeven in kilogrammen (kg) en meters (m).

Hijslastwaarden met hefvork en
geactiveerde pendelasblokkering

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Hijslasten
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Hijslastwaarden geldend voor werkzaamheden zonder geacti-
veerde pendelasblokkering en machines zonder hydraulische
niveaucompensatie.
Alle waarden komen overeen met de veiligheidsnormen EN1459/
DIN ISO 22915-14 en EN474-3/ISO 8313.
Deze gelden voor de SENNEBOGEN-standaardhefvork met een
afwijking van max. +/-5° ten opzichte van de horizontale lijn.
De waarden zijn conform het Internationale Stelsel van Eenheden
(SI) weergegeven in ton (t) en meter (m).

Hijslastwaarden met hefvork
zonder geactiveerde pendelasblok-
kering

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Hijslasten
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2.5.2.2.2 Waarden nuttige lasten voor werkzaamheden met de schepbak
Waarden nuttige lasten geldend voor werkzaamheden met geacti-
veerde pendelasblokkering en machines zonder hydraulische
niveaucompensatie.
Het eigen gewicht van de schepbak is onderdeel van de nuttige
last.
Alle waarden komen overeen met de veiligheidsnorm EN474-3/
ISO 8313.
De waarden zijn conform het Internationale Stelsel van Eenheden
(SI) weergegeven in kilogrammen (kg) en meters (m).

Afb. 1: Nuttige lasten met schepbak

Waarden nuttige lasten met
schepbak en geactiveerde pende-
lasblokkering

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Hijslasten
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2.5.3 Afmetingen en gewichten

De volgende waarden zijn aangegeven in mm:

Bedrijfsgewicht* 11500 kg

*Gewicht met alle standaarduitrustingen, zonder lading, met gevulde brandstoftank, met gevulde overige
vloeistofreservoirs en het gewicht van de bestuurder [75 kg +/- 3 kg]

Maten

Gewichten

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Afmetingen en gewichten
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2.5.4 Elektrische voeding, interfaces, aansluitingen, vulhoeveelheden
Energievoorziening Waarde Eenheid
Elektrische installatie 24 V

Accu 2 × 105 Ah

Vulhoeveelheid Waarde Eenheid
Dieseltank 200 I

AdBlue-tank 20 I

Hydrauliekolietank 120 I

Differentieel voor 6,6 I

Differentieel achter 7,8 I

Naaftransmissie voor 2 I

Naaftransmissie achter 2 I

2.5.5 Bedrijfsstoffen
2.5.5.1 Hydrauliekolie zonder verlengd verversingsinterval

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Shell Tellus S4
VX 32

SE: 157284
Shell:
001D7769

DIN 51524-3
HVLP (ISO VG
32)

 - 30 (- 22) 30 (86)

Shell Tellus S2
VA 46

SE: 179233
Shell:
001D7756

DIN 51524-3
HVLP-D (ISO
VG 46)

Agip Precis
HVLP-D

- 20 (- 4) 40 (104)

Biologisch snel afbreekbare hydrauliekolie:
Panolin HLP
Synth 46

SE: 149198 Biologisch snel
afbreekbaar;
ISO 15380
HEES verza-
digd, OECD
301B

Avia Syntofluid
PEB 30

- 15 (5) 40 (104)

Fabrieksvulling: Shell Tellus S2 VA 46

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Bedrijfsstoffen
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2.5.5.2 Dieselmotor

Brandstof specificatie Zwavelgehalte
Dieselbrandstof DIN EN 590; ASTM D975 ULSD 1D, 2D ≤ 15 mg/kg

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie
 SE: 149060 ISO 22241; DIN 70070; AUS 32

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Mengverhouding
Cummins ES Compleat SE: 181966 Cummins CES 14603 conform handleiding

Senprotect SE: 187301 Cummins CES 14603 conform handleiding

Mengverhouding gehele jaar minimaal 50% koelmiddelconcentraat
met 50% schoon water voor vorstbeveiliging tot -37 °C (-34 °F).
Maximaal 60% koelmiddelconcentraat met 40% schoon water voor
vorstbeveiliging tot -52 °C (-61 °F).

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie
Fuchs Maintain Winterfit SE: 180464 MB 137.1; BMW BG 13

AUTOL TP 10 SE: 182173 MB 137.1; BMW BG 13

Brandstof US Tier 4 final/
EU Stage IV

AdBlue / DEF

Koelvloeistof

Diesel stroomverbeteraar

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Bedrijfsstoffen
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2.5.5.3 Motorolie

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Shell Rimula
Ultra 5W-30

SE: 215956
Shell:
001F4540

API CJ-4;
ACEA E9

Shell Rotella
T6 5W-40;
Motorex Nexus
FE 5W-30

- 30 (- 22) 50 (122)

Shell Rimula
R5 LE 10W-30

SE: 179228
Shell:
001G1636

API CJ-4;
ACEA E9

Eni i-Sigma top
MS 10W-30;
Castrol Vecton
Longdrain
10W-40 E6/E9

- 20 (- 4) 50 (122)

Shell Rimula
R4 L 15W-40

SE: 181932
Shell:
001G1641

API CJ-4;
ACEA E9

 - 10 (14) 50 (122)

Biologisch snel afbreekbare motorolie   

Panolin Ecomot
5W-30

SE: 214838 API CJ-4;
OECD 302C

 - 30 (- 22) 50 (122)

Fabrieksvulling: Shell Rimula R5 LE 10W-30

2.5.5.4 Transmissie

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Shell Spirax S3
ALS 80W-90

SE: 179230
Shell:
001D8843

API GL5 LS;
ZF-TE ML-05
C1

Eni ROTRA
MP/S 85W-90;
Castrol Axle Z
Limited Slip
85W-90;
OMV Gear oil
LS SAE
85W-90

- 30 (- 22) 50 (122)

1 Bovendien kan alle transmissieolie uit smeermiddelklasse F,G, H der ZF-TE ML-05 worden gebruikt.

Emissiegrenswaarde US EPA Tier 4
final / EU Stage IV

Transmissieolie asdifferentieel

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Bedrijfsstoffen
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Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Shell Spirax S3
ALS 80W-90

SE: 179230
Shell:
001D8843

API GL5 LS;
ZF-TE ML-05
C1

Eni ROTRA
MP/S 85W-90;
Castrol Axle Z
Limited Slip
85W-90;
OMV Gear oil
LS SAE
85W-90

- 30 (- 22) 50 (122)

1 Bovendien kan alle transmissieolie uit smeermiddelklasse F,G, H der ZF-TE ML-05 worden gebruikt.

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Shell Spirax S3
ALS 80W-90

SE: 179230
Shell:
001D8843

API GL5 LS;
ZF-TE ML-05
C1

Eni ROTRA
MP/S 85W-90;
Castrol Axle Z
Limited Slip
85W-90;
OMV Gear oil
LS SAE
85W-90

- 30 (- 22) 40 (104)

1 Bovendien kan alle transmissieolie uit smeermiddelklasse F,G, H der ZF-TE ML-05 worden gebruikt.

Lasttransmissie met dieselmotorolie vullen.
Alle soorten dieselmotorolie zijn geschikt: Ä Hoofdstuk 2.5.5.2 „Dieselmotor” op pagina 21Ä Hoofdstuk
2.5.5.3 „Motorolie” op pagina 22

Transmissieolie asverdeleraandrij-
ving

Transmissieolie rijaandrijving

Transmissieolie lastschakeltrans-
missie

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Bedrijfsstoffen
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Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Fuchs Stabyl
LT 50

SE: 157280 DIN 51502 -
KPHC2N-50;
NLGI 2

Avia Grease PE
Polar

- 30 (- 22) 50 (122)

Shell Gadus
S2 V220 2

SE: 179226
Shell:
001D8451

DIN 51825 LI;
NLGI 2;
KP2K-20

AUTOL TOP
2000; Castrol Olit
2 EP; OMV
Signum CX2

- 20 (- 4) 50 (122)

Biologisch snel afbreekbaar smeervet   

Panolin Bio-
grease EP2

SE: 214840 DIN 51502 -
KPE2K-30;
NLGI 2; OECD
301B

 - 25 (- 13) 50 (122)

Fabrieksvulling: Shell Gadus S2 V220 2

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Shell Spirax S3
ALS 80W-90

SE: 179230
Shell:
001D8843

API GL5 LS;
ZF-TE ML-05
C1

Eni ROTRA
MP/S 85W-90;
Castrol Axle Z
Limited Slip
85W-90;
OMV Gear oil
LS SAE
85W-90

- 30 (- 22) 50 (122)

1 Bovendien kan alle transmissieolie uit smeermiddelklasse F,G, H der ZF-TE ML-05 worden gebruikt.

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Shell Spirax
S3 ALS
80W-90

SE: 179230
Shell:
001D8843

API GL5 LS;
ZF-TE ML-05
C1

Eni ROTRA MP/S
85W-90; Castrol
Axle Z Limited Slip
85W-90; OMV
Gear oil LS SAE
85W-90

- 30 (- 22) 50 (122)

1 Bovendien kan alle transmissieolie uit smeermiddelklasse F,G, H
der ZF-TE ML-05 worden gebruikt.

  

Smeervet lastschakeltransmissie

Transmissieolie wielnaaftrans-
missie

Transmissieolie tandwieltrans-
missie

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Bedrijfsstoffen

07.01.2019355.0.1026 Telescooplader24



2.5.5.5 Smering

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Fuchs Stabyl
LT 50

SE: 157280 DIN 51502 -
KPHC2N-50;
NLGI 2

Avia Grease PE
Polar

- 30 (- 22) 50 (122)

Shell Gadus
S2 V220 2

SE: 179226
Shell:
001D8451

DIN 51502 -
KP2K-20; NLGI
2

OMV Signum CX
2;
AUTOL TOP
2000;
Castrol Olit 2 EP

- 20 (- 4) 50 (122)

Biologisch snel afbreekbaar vet   

Panolin Bio-
grease EP2

SE: 214840 DIN 51502 -
KPE2K-30;
NLGI 2; OECD
301B

Avia Syntogrease
2; BP Biogrease
EP 2; OMV
Signum BD 2

- 25 (- 13) 50 (122)

Fabrieksvulling: Shell Gadus S2 V220 2

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Berulub TCG 1
V1)

SE: 197206 NLGI 1; PTFE Rhenus LEG 2;
Berulub TCG 1

- 30 (- 22) 50 (122)

1)Sproeibare versie (met verdunningsmiddel) van Berulub TCG 1

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Fuchs Stabyl
LT 50

SE: 157280 DIN 51502 -
KPHC2N-50;
NLGI 2

Avia Grease PE
Polar

- 30 (- 22) 50 (122)

Shell Gadus
S2 V220 2

SE: 179226
Shell:
001D8451

DIN 51502 -
KP2K-20;
NLGI 2

OMV Signum CX
2; AUTOL TOP
2000; Castrol Olit
2 EP

-20 (- 4) 50 (122)

Biologisch snel afbreekbaar vet   

Panolin Bio-
grease EP2

SE: 214840 DIN 51502 -
KPE2K-30;
NLGI 2; OECD
301B

Avia Syntogrease
2; BP Biogrease
EP 2; OMV
Signum BD 2

- 25 (- 13) 50 (122)

Fabrieksvulling: Shell Gadus S2 V220 2

Handmatige smeerpunten

Telescoopgiek

Centrale smeerinstallatie

Projectbeschrijving
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2.5.5.6 Airconditioning en schakelkastklimatisering
2.5.5.6.1 Airconditioning
Koudemiddel

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

KLEA 134a SE: 185737 R134a  - 30 (- 22) 50 (122)

Koelolie
Sanden compressor

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Sanden SP-10 SE: 185732 Sanden SP-15 - 30 (- 22) 50 (122)

Bitzer compressor

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Bitzer BSE32 SE: 193700  - 30 (- 22) 50 (122)

2.5.5.6.2 Vorstbeschermingsmiddel schakelkastklimatisering

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Tyfocor L SE: 185731  - 30 (- 22) 50 (122)

2.5.5.7 Ruitensproeierinstallatie
2.5.5.7.1 Antivriesmiddel

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief min. temperatuur
[°C (°F)]

max. temperatuur
[°C (°F)]

Standaard rui-
tensproeier-
vloeistof met
antivries

SE: 185734 Schoon water
met minimaal
50% antivries-
aandeel

 - 30 (- 22) 50 (122)

Projectbeschrijving
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2.5.5.8 Starteraccu's
2.5.5.8.1 Accupoolvet

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief
Accupoolvet SE: 071706   

2.5.5.8.2 Accupoolspray

Aanbeveling Identificatienr. Specificatie Alternatief
Accupoolspray SE: 113732   

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Bedrijfsstoffen
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2.5.6 Omgeving

Omgevingstemperatuur -20 tot +40 °C

Toegestane windsnelheid tot 12,5 m/s

2.5.7 Emissies
Gegarandeerd geluidsniveau ≤ 107 dB

Toegestane omgevingsvoor-
waarden

Projectbeschrijving
Technische gegevens > Emissies
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3 Veiligheidsinstructies
3.1 Weergave

In deze handleiding vindt u veiligheidsinstructies. Deze veiligheids-
instructies zijn in de marge gemarkeerd met een signaalwoord. Het
signaalwoord geeft de ernst en de waarschijnlijkheid van het
optreden van het gevaar aan wanneer de kennisgeving niet wordt
aangehouden.

GEVAAR!
Signaalwoord voor een direct gevaarlijke situatie.
Deze situatie heeft dodelijk of ernstig letsel tot
gevolg.

WAARSCHUWING!
Signaalwoord voor een potentieel gevaarlijke situ-
atie.
Deze situatie kan dodelijk of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

VOORZICHTIG!
Signaalwoord voor een potentieel gevaarlijke situ-
atie.
Deze situatie kan licht of middelzwaar letsel tot
gevolg hebben.

AANWIJZING!
Signaalwoord voor een potentieel gevaarlijke situ-
atie.
Deze situatie kan schade aan de machine of
andere materiële schade tot gevolg hebben.

Het volgende voorbeeld toont de samenstelling van veiligheidsin-
structies in deze handleiding.

GEVAAR!
Soort en bron van het gevaar
Gevolgen bij het niet aanhouden
– Maatregelen om de gevaarlijke situatie te ver-

mijden.

Veiligheidsinstructies en signaal-
woorden

Opbouw van veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies
Weergave 
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Vorm en kleur van de waarschuwingschilden hebben de volgende
betekenis:

Schild Uiterlijk Betekenis
Verbodsteken n Vorm rond

n Kleur rood
Verbodstekens worden gebruikt, om een
gedrag te voorkomen, waardoor gevaar kan
ontstaan.

Waarschu-
wingsteken

n Vorm driehoekig
n Kleur geel

Waarschuwingstekens zijn bedoeld voor de
markering van hindernissen en gevaarlijke
locaties, waar gevaar bestaat voor bijv.
stoten, beknellen, vallen of struikelen of
gevaar voor vallende lasten.

Gebodsteken n Vorm rond
n Kleur blauw

Gebodstekens schrijven het dragen van
persoonlijke beschermingsuitrusting voor,
als bescherming tegen gevaren.

3.2 Productveiligheid
De machine voldoet aan de laatste stand van de techniek en de
geldende veiligheidstechnische regels.
Toch kunnen er gevaren ontstaan, wanneer de veiligheidsinstruc-
ties in deze handleiding niet worden opgevolgd en toegepast.
De machine mag alleen in technisch onberispelijke toestand met
inachtneming van de handleiding worden gebruikt.

De machine moet regelmatig aan een veiligheidscontrole worden
onderworpen.
De veiligheidstechnische controles moeten door geschikte, des-
kundige en hiervoor geautoriseerde personen worden uitgevoerd.
De nationale voorschriften moeten in acht worden genomen.

Wanneer de machine en de uitrustingsstukken niet deskundig
worden gebruikt, dan kan dit leiden tot ongecontroleerd machine-
gedrag en ongevallen. Daarbij kan ernstig of dodelijk persoonlijk
letsel ontstaan. Door verboden gebruik vervalt elke aansprakelijk-
heid van de fabrikant.

3.3 Gevarenzones

Betekenis van de waarschuwings-
childen

Stand van de techniek

Regelmatige veiligheidstechnische
controles

Gevaren bij ondeskundig gebruik

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones 
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3.3.1 Veiligheidsinrichtingen
De veiligheidsinrichtingen van de machine beschermen de ope-
rator en omgeving tijdens het gebruik van de machine. De veilig-
heidsinrichtingen mogen niet worden gedemonteerd of omge-
bouwd.

Mechanisch Besturingstechnisch Hydraulisch
Mechanische rem een akoestische signaalgever Nooddaalinrichting van de cabine

in de cabine

Beschermkappen Optische signaalgever (zwaailicht) Nooddaalinrichting van de cabine
buiten de cabine

Noodhamer Noodstop-schakelaar (optie) Nooddaalinrichting van de tele-
scoopgiek buiten de cabine

Veiligheidsriem Weergave en controle lastmoment Drukontlasting per sectie

Leuningen Stoelcontactschakelaar

Sjorpunten Deurcontactschakelaar

Spiegelsysteem (achterspiegel,
zijspiegels links en rechts)

Cabinehefbegrenzing (op aan-
vraag)

Camerasysteem (optie)

Werkschijnwerper

Schijnwerper met knipperlicht

Achterlichten

Remlicht

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Veiligheidsinrichtingen
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3.3.2 Plaatjes
De plaatjes op de machine geven goed zichtbare aanwijzingen aan
de operator en omgeving over de gevarenbronnen of potentieel
verkeerd gebruik. De plaatjes moeten altijd volledig en goed her-
kenbaar zijn.

Waarschuwing voor dalende cabine
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

1
SE 186588

De dalende cabine kan door beknellingen leiden tot
zwaar persoonlijk letsel of de dood.
n Er mogen zich geen personen binnen de geva-

renzone van de cabineophanging bevinden.
186588

Cabine Multicab buiten

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Bediening door geautoriseerd personeel conform DIN EN 14502
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

2
SE 186983

Smije koristiti samo ovlasteno osoblje.

Onbevoegde bediening kan leiden tot slecht functio-
neren of functiestoringen. Slecht functioneren en
functiestoringen kunnen leiden tot zware verwon-
dingen.
n Zorg ervoor dat alleen bevoegde personen de

machine bedienen.

186983

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Cabine Multicab binnen

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Nooddaalinrichting cabine
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

4

SE 184068

In een noodsituatie, bijvoorbeeld wanneer het aan-
drijfsysteem uitvalt, kan de cabine met deze hendel
worden neergelaten.

184068

Nooduitgang cabine
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

5

SE 186583

Markering van de nooduitgang van de cabine.

186583

Laat de machine nooit zonder toezicht draaien.
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

6
SE 186638

de

 

Lassen Sie die Maschine nie bei

 

laufendem Motor unbeaufsichtigt!

 

hr

 

Stroj tijekom rada motora ne ostavljajte bez nadzora.

 

en

 

Never let the machine unattended, while the engine is 
running!

 

lv

 

Nekada gadijuma neatstajiet bez

 

uzraudzibas mašinu ar ieslegtu motoru!

 

fr

 

Ne jamais laisser la machine sans

 

surveillance lorsque le moteur tourne!

 

lt

 

Niekada nepalikite mašinos su ijungtu

 

varikliu be priežiuros!

 

es

 

¡No deje nunca la máquina sin supervisión

 

cuando el motor esté en marcha!

 

pl

 

Maszyny z pracujacym silnikiem nigdy nie

 

pozostawiac

 

bez nadzoru!

 

pt

 

Nunca deixe a máquina sem vigilância

 

enquanto o motor se encontrar aceso!

 

ro

 

Nu lasati niciodata masina

 

nesupravegheata cu motorul pornit!

 

it

 
Non lasciare incustodita la macchina con

 

il motore acceso!

 
sv 

Maskinen må ikke være uten tilsyn når

 

motoren går!

 
nl

 

Laat de machine nooit onbeheerd achter

 
als de motor draait!

 

sk 
Stroj so spusteným motorom nikdy

 
nenechávajte bez dozoru!

 

ru

 

Категорически запрещается оставлять машину без 
надзора при работающем двигателе!

 

sl 
Stroj mora biti pri delujocem motorju

 

vedno pod nadzorom!

 

bg

 

Никога не оставяйте машината при работещ 
двигател без контрол!

 

cs 
Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru,

 

pokud bezí motor!

 

da

 

Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når

 

motoren kører!

 

hu

 

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet

 

járó motorral!

 

et

 

Ärge kunagi jätke masinat järelvalveta kui

 

mootor töötab!

 

is

 

Skiljið vélina aldrei eftir eftirlitslausa með vélina í 
gangi.

 

fi

 

Älä jätä konetta ilman valvontaa moottorin

 

käydessä!

 

no

 

Maskinen må ikke være uten tilsyn når

 

motoren går!

 

el

 

Μην αφήνετε χωρίς επίβλεψη το μηχάνημα ενώ 
λειτουργεί ο κινητήρας!

 

tr

 

Motor çalisir durumdayken makineyi

 

kesinlikle terk etmeyin!

 

  

c

c

Onbevoegde bediening kan leiden tot slecht functio-
neren of functiestoringen. Slecht functioneren en
functiestoringen kunnen leiden tot zware verwon-
dingen.
n Laat de motor nooit zonder toezicht lopen.
n Zet de machine vóór het verlaten van de cabine

op de juiste manier uit.

186638

Kennisgeving handleiding lezen
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

7

Lees de handleiding.

184072

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Waarschuwing voor vallen uit de cabine. Veiligheidsriem aanbrengen.
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

8
SE 186585

Als de cabinedeur is geopend, bestaat het risico dat
iemand uit de cabine valt. Dit kan zwaar letsel tot
gevolg hebben.
n Doe de veiligheidsriem om.

186585

Waarschuwing voor vallende last
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

9
SE 193130

Vallende last kan zwaar persoonlijk letsel of de dood
veroorzaken.
n Zorg ervoor dat er geen personen onder de zwe-

vende last aanwezig zijn.
193130

Waarschuwing voor elektrische schok
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

10

SE 193129

Elektrische stroom van bovengrondse leidingen kan
ernstig en dodelijk letsel veroorzaken.
n Veiligheidsafstand aanhouden. 193129

Sticker hijslasttabellen
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

11 - Toegestane hijslastwaarden van de machine. -

Sticker machinebesturing
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

12 - Besturing van de machine. -

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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De in de handleiding gebruikte taal moet begrepen worden.
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

14

SE 186596

) Niet-gekwalificeerd bedieningspersoneel kan slecht
functioneren of functiestoringen veroorzaken. Slecht
functioneren en functiestoringen kunnen leiden tot
zware verwondingen.
n Neem de machine alleen in gebruik als het

bedieningspersoneel de handleiding heeft
gelezen en begrepen.

186596

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Machine buiten

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Waarschuwing voor beknellingsgevaar
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

1
SE 186588

De dalende cabine kan door beknellingen leiden tot
zwaar persoonlijk letsel of de dood.
n Er mogen zich geen personen binnen de geva-

renzone van de cabineophanging bevinden.
186588

Ontvlambare dieselbrandstof
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

2
SE 186936

Dieselbrandstof is licht ontvlambaar. Dit kan bij vuur
leiden tot ernstig persoonlijk letsel en de dood.
n Het is verboden om in de buurt van de machine

te roken of open vuur te gebruiken.
186936

Kennisgeving dieselbrandstof
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

3
SE 186976

ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY

S ≤ 15 mg/kg

Gebruik uitsluitend zwavelvrije dieselbrandstof of
dieselbrandstof met minder dan 15 mg/kg zwavelge-
halte.

186976

Bedrijfsstof AdBlue 
Dieselemissievloeistof voor dieselmoteren US EPA Tier 4 final/EU stage IV
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

4
DEF

® 

AdBlue

(ISO22241 / DIN70700 / AUS32)
SE 186744

 

186744

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Beknellingsgevaar voor de handen
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

5
SE 186586

De dalende cabine kan door beknellingen leiden tot
zware verwondingen.
n Er mogen zich geen personen binnen de geva-

renzone van de cabineophanging bevinden.
186586

Waarschuwing voor elektrische spanning
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

6
SE 186737

Elektrische spanningen kunnen ernstig persoonlijk of
dodelijk letsel veroorzaken.
n Raak de onder spanning staande onderdelen

niet aan.
186737

Verbod hogedrukreiniger
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

7

Het gebruik van hogedrukreinigers in de machine-
ruimte kan schade aan de machine veroorzaken.
n Het gebruik van hogedrukreinigers in de machi-

neruimte is verboden.
186735

Nooddaalinrichting cabine
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

9

SE 184068

In een noodsituatie, bijvoorbeeld wanneer het aan-
drijfsysteem uitvalt, kan de cabine met deze hendel
worden neergelaten.

184068

Veiligheidsinstructies
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Markering hijspunt
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

10

SE 186792

Markering van het punt waarop de machine kan
worden gehesen.

186792

Verbrandingsgevaar
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

11

SE 186637

Er bestaat gevaar voor verbranding door hete opper-
vlakken.
n Raak de hete oppervlakken niet aan.
n Afstand houden.

186637

Letselgevaar bij onderhoudswerkzaamheden
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

12 SE 187231

Bij onderhoudswerkzaamheden bestaat er gevaar
voor verwondingen. Tref voor aanvang van de
onderhoudswerkzaamheden de volgende veilig-
heidsmaatregelen:
n Motor uitschakelen.
n De contactsleutel verwijderen.
n Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen,

bestaande uit een veiligheidshelm, veiligheids-
bril, veiligheidshandschoenen en beschermende
kleding.

n Lees de handleiding.

187231

Waarschuwingsarcering
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

13
SE 1

86
73

4

Markering van een gevaarlijk punt.
n Besteed bijzondere aandacht aan een gevaarlijk

punt.
n Afstand houden.

186734

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes

07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 41



Waarschuwing voor giektop
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

29

SE 193836

Een vallende giektop kan ernstig of dodelijk letsel
veroorzaken.
n Verblijf niet in de gevarenzone. 193836

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Machine achter en motorcomparti-
ment

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Geen toegang voor onbevoegden
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

8

Geen toegang voor onbevoegden.

187875

Markering sjorpunt
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

14

SE 186793

Markering van het punt waarop de machine kan
worden vastgesjord.

186793

Kennisgeving handleiding lezen.
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

15

Lees de handleiding.

184072

Waarschuwing voor explosiegevaar
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

16

SE 187891

Bij onjuiste behandeling van de accu bestaat er
explosiegevaar.
n Open vuur en roken is verboden.
n Zorg bij extern opladen van de accu voor goede

ventilatie.

187891

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Waarschuwing voor bijtend accuzuur
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

17

SE 187012

Bijtend accuzuur en lood kunnen ernstig letsel ver-
oorzaken.
n Veiligheidsafstand aanhouden. 187012

Waarschuwing voor draaiende riemaandrijving
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

18

SE 186738

De draaiende riemaandrijving kan ernstig letsel ver-
oorzaken.
n Niet in de riemaandrijving grijpen.
n Veiligheidsafstand aanhouden.

186738

Waarschuwing voor roterende ventilatorbladen
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

19

SE 186992

De roterende ventilatorbladen kunnen ernstig letsel
veroorzaken.
n Niet in de ventilatorbladen grijpen.
n Veiligheidsafstand aanhouden.

186992

Kennisgeving motorolie
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

20
SE 186977

Engine Oil API CJ-4 only

Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA

Gebruik uitsluitend motorolie conform de specificatie
ACEA E9-08 of API CJ-4.

186977

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Instructie voor het vullen van het koelsysteem
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

21
SE 171878

Instructie voor het vullen van het koelsysteem

186988

Hoofdschakelaar van de accu vertraagd uitschakelen
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

22

Instructie voor het functioneren van de hoofdschake-
laar van de accu.

225045

Bedrijfsstof koelmiddel
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

23
SE 000000

Bedrijfsstof koelmiddel

-

Bedrijfsstof motorolie
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

24
SE 000000

Bedrijfsstof motorolie

-

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Bedrijfsstof koudemiddel en koude-olie
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

25
SE 000000

Bedrijfsstof koudemiddel en koude-olie

-

Bedrijfsstof hydraulische olie
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

26
SE 000000

Bedrijfsstof hydraulische olie

-

Waarschuwing voor overlopen of overkoken van vloeistoffen
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

27
SE 194751

Overlopen of overkoken van vloeistoffen kan ernstig
letsel of verbrandingen veroorzaken.
n Veiligheidsafstand aanhouden. 194751

Markering contactzekering 40 A
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

28
SE 186982

Markering contactzekering 40 A

186982

Veiligheidsinstructies
Gevarenzones > Plaatjes
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Waarschuwing voor lekkende vloeistoffen
Sticker-
nummer

Weergave Betekenis SEBO-nr.

30
SE 186974

Bijtende vloeistoffen kunnen zware verwondingen
veroorzaken.
n Draag veiligheidshandschoenen en een veilig-

heidsbril.
186974

3.4 Personeel
3.4.1 Algemene voorwaarden

Algemene eisen aan het personeel
n Lichamelijk en geestelijk geschikt
n Inzicht in technische en natuurkundige samenhangen
n Betrouwbaar en verantwoordelijk handelen
n In staat om signalen aan te leren, om te zetten en toe te

passen

Neem de voorschriften ter voorkoming van
ongevallen in acht!
Er kunnen extra, regionaal geldende voorwaarden
zijn voor het voorkomen van ongevallen.

Informeer of er op de plaats waar de machine
wordt gebruikt rekening gehouden moet worden
met extra voorwaarden.

Zet voor werkzaamheden aan de machine uit-
sluitend vakkundig geschoold personeel in!
Voer als operator alleen de werkzaamheden aan
de machine uit die in deze handleiding zijn
beschreven.

Uitsluitend vakkundig geschoold personeel mag de
machine repareren, uitgebreider onderhoud uit-
voeren of de overige werkzaamheden uitvoeren
die niet in deze handleiding zijn beschreven.

Algemene plichten van het personeel:
n Inachtneming van de erkende regels op het gebied van veilig-

heid tijdens het werk en bescherming van de gezondheid
n Inachtneming van de erkende regels op het gebied van ver-

keersveiligheid
n Inachtneming van de interne bedrijfsregels
n Visuele controle op duidelijke gebreken van machine

Veiligheidsinstructies
Personeel > Algemene voorwaarden
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n Het aanhouden van het onderhoudsschema
n Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

VOORZICHTIG!
Verkeerde of ontbrekende persoonlijke
beschermingsmiddelen
U kunt hierdoor verwondingen of blijvend letsel
oplopen.
– Controleer de mogelijke gevaren voordat u met

een handeling begint en gebruik de geschikte
persoonlijke beschermingsmiddelen.

– Controleer of uw persoonlijke beschermings-
middelen goed functioneren.

Chemicaliënbestendige handschoenen
Chemicaliënbestendige handschoenen zijn bedoeld om de handen
te beschermen tegen agressieve chemicaliën.

Gehoorbescherming
Gehoorbescherming dient ter bescherming tegen gehoorschade
door invloed van geluid.

Veiligheidshandschoenen
Veiligheidshandschoenen dienen ter bescherming van de handen
tegen wrijving, schaven, insteken of ernstig letsel zoals aanraking
met hete oppervlakken.

Veiligheidshelm
De veiligheidshelm is bedoeld als bescherming tegen vallende en
rondvliegende onderdelen en materialen.

Veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen beschermen de voeten tegen beknellingen,
afvallende onderdelen en uitglijden op gladde ondergrond.

Persoonlijke beschermingsmid-
delen

Veiligheidsinstructies
Personeel > Algemene voorwaarden
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Werkveiligheidskleding
Werkveiligheidskleding is nauwsluitende werkkleding met geringe
scheurbestendigheid, met nauwe mouwen zonder uitstekende
delen.

3.4.2 Voorwaarden voor de exploitant
De exploitant is verantwoordelijk voor:
n Het in dienst nemen van geschoold en geïnstrueerd personeel
n Het beschikbaar stellen van de handleiding op de plaats waar

de machine wordt gebruikt
n Regelmatige service en regelmatig onderhoud van de machine
n Het integreren en toepassen van bedrijfsveiligheid, gebaseerd

op de erkende regels op het gebied van veiligheid tijdens het
werk en bescherming van de gezondheid

3.4.3 Voorwaarden voor de machinist
Eisen aan de machinist:
n Bewijs van vakbekwaamheid voor het veilig omgaan met de

machine en de omgeving ervan
n Doorlopen van een machinespecifieke of productspecifieke

instructie
n Er moet een schriftelijke opdracht van de exploitant aanwezig

zijn voor het gebruik van de machine
Plichten van de machinist:
n Testen van de veiligheidsinrichtingen voor aanvang van de

werkzaamheden
n Meenemen, lezen en begrijpen van de handleiding
n Het aanhouden van het onderhoudsschema
n Het in acht nemen van alle veiligheidsinstructies in de handlei-

ding
n Gebruik van de machine overeenkomstig het gebruiksdoel
n Het melden van storingen en schade aan de machine aan de

exploitant en de volgende machinist
n Het stopzetten van het gebruik in het geval van problemen bij

de machine die een gevaar voor de veiligheid vormen
n Handseinen afspreken met de assistent
n Indien nodig, waarschuwingstekens geven
n Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

3.4.4 Voorwaarden voor de assistent
Eisen aan de assistent:
n Benoeming tot assistent door de exploitant en machinist

Veiligheidsinstructies
Personeel > Voorwaarden voor de assistent
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Plichten van de assistent:
n Handseinen afspreken met de machinist
n Storingen en schade direct aan de machinist melden en de

betreffende handseinen geven
n Ondersteuning en controle bij met de hand aangeslagen lasten
n Controle van de gevarenzone
n Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

3.5 Productspecifieke gevaren
Wanneer aan alle voorwaarden uit deze handleiding wordt vol-
daan, kan veilig met de machine worden omgegaan. De veilig-
heidsinstructies uit dit hoofdstuk moeten voor alle werkzaamheden
aan en met de machine in acht worden genomen.

WAARSCHUWING!
Er mogen zich geen onbevoegde personen in
het werkbereik van de machine bevinden!
Door overrijden of vallende lasten kan ernstig
letsel ontstaan.
– Let op de rijweg van de machine.
– Houd er rekening mee dat lasten plotseling op

de bodem kunnen vallen.
– Er mag zich niemand onnodig in het werkge-

bied van de machine bevinden.
– Communiceer duidelijk met personen die zich

in het werkbereik bevinden.

WAARSCHUWING!
Machine kantelt in geval van niet draagkrach-
tige ondergrond!
Personen kunnen door de vallende machine
bekneld raken.
– Controleer voor aanvang van de werkzaam-

heden de ondergrond op stevigheid en draag-
kracht.

– Houd de maximaal toegestane bodemdruk
aan.

Veiligheidsinstructies
Productspecifieke gevaren 
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WAARSCHUWING!
Gevaren bij de omgang met brandstoffen!
Hierbij zijn brandwonden, explosies en vergifti-
gingen mogelijk.
– Roken en open vuur zijn verboden.
– Voorkom vonkvorming.
– Voorkom dat de brandstof in contact met het

lichaam komt.
– Adem geen brandstofdampen in.

WAARSCHUWING!
De cabine is niet voldoende beschermd tegen
rondvliegende delen!
Verwondingsgevaar door delen die in de cabine
binnendringen.
– Verstevig de bescherming van de cabine met

een FOPS-rooster als er risico bestaat dat er
delen inslaan.

– Sluit de cabinedeur tijdens het bedrijf.
– Gebruik uitrustingsstukken uitsluitend voor het

daarvoor bestemde doel.

WAARSCHUWING!
Laat een dieselmotor niet lopen in slecht
geventileerde omgevingen!
Vergiftigingsgevaar door het inademen van uitlaat-
gassen
– Gebruik in slecht geventileerde omgevingen

een afzuiging.
– Let erop dat de concentratie uitlaatgassen altijd

minimaal is.

Veiligheidsinstructies
Productspecifieke gevaren 
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4 Opbouw en functie
4.1 Opbouw van de machine
4.1.1 Mechanische constructie

1 Onderwagen
2 In hoogte verstelbare cabine Multicab II
3 Telescoopgiek
4 Uitrustingsstuk

Opbouw en functie
Opbouw van de machine > Mechanische constructie
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1 Snelwisselkoppeling
2 Brandstofvulopening
3 Brandstofvoorfilter
4 Zwaailicht

Bovenwagen - bestuurderszijde

Opbouw en functie
Opbouw van de machine > Mechanische constructie
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1 Hydrauliekolietank
2 Aanhangerkoppeling

1 Nooddaalinrichting - cabine
2 Noodviering - giek

Machineaanzicht - achter

Opbouw en functie
Opbouw van de machine > Mechanische constructie
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1 Luchtfilterinstallatie
2 Hoofdschakelaar van de accu
3 Oliepeilstok

4 Motoroliefilter
5 Koelsysteem
6 Koelvloeistofreservoir

Bovenwagen - motorcompartiment

Opbouw en functie
Opbouw van de machine > Mechanische constructie
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1 Combikoeler
2 Condensor
3 Brandstofkoeler

Koelsysteem

Opbouw en functie
Opbouw van de machine > Mechanische constructie
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1 Vloeistofpeil
2 Lekoliefilter
3 Retourfilter
4 Beluchtingsfilter

4.2 Hoofdschakelaar van de accu
De hoofdschakelaar van de accu scheidt de elektrische installatie
van de machine van de stroomvoorziening. Voor de scheiding
wordt de elektrische leiding aan de pluspool van de accu onder-
broken.
De scheiding duurt 10 minuten. In deze periode worden onder
andere de volgende processen uitgevoerd:
n het overvloedige AdBlue (DEF) wordt in de AdBlue-tank terug-

gepompt,
n de gegevens van de motorbesturing worden bijgewerkt.

Hydrauliekolietank

Functie

Opbouw en functie
Hoofdschakelaar van de accu 
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4.3 Uitlaatgasnabehandelingssysteem
De uitlaatgasnabehandeling vermindert de hoeveelheid schadelijke
stoffen in het uitlaatgas. Afhankelijk van de uitlaatgasklasse van de
motor zijn er daarvoor de volgende deelsystemen:
n Oxidatiekatalysator:

de oxidatiekatalysator vermindert de hoeveelheid koolmono-
xide (CO) en koolwaterstoffen (HC) in het uitlaatgas.

n Roetfilter:
het roetfilter filtert roet uit het uitlaatgas.

n Selectieve katalytische reductie (SCR):
door het inspuiten van AdBlue (DEF) in de uitlaat en de daarna
optredende chemische reactie wordt de hoeveelheid stikstof-
oxiden (NOx) in het uitlaatgas verminderd.

Het uitlaatgasnabehandelingssysteem moet afhankelijk van de uit-
laatgasklasse van de motor worden geregenereerd:
n in het roetfilter hopen zich roetdeeltjes op.

Het dieselroetfilter wordt geregenereerd door het verbranden
van de afgezette roetdeeltjes.

n In het uitlaatgasnabehandelingssysteem hopen zich ureum-
resten op.
De ureumresten worden bij verhoogde uitlaatgastemperaturen
afgebroken.

De beladingstoestand geeft de hoeveelheid afgezette roetdeeltjes
in het dieselroetfilter en de ureumresten in het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem aan.

Als de beladingstoestand van het uitlaatgasnabehandelingssys-
teem een bepaalde waarde heeft overschreden, moet er een rege-
neratie worden uitgevoerd. Voor de regeneratie wordt de uitlaat-
gastemperatuur verhoogd door het motortoerental te verhogen. Er
zijn de volgende mogelijkheden:
n Regeneratie van het uitlaatgasnabehandelingssysteem door

het lopende bedrijf
De machinist verhoogt het motortoerental om het uitlaatgasna-
behandelingssysteem in de lopende werkmodus te regene-
reren.

n Automatische regeneratie van het uitlaatgasnabehandelings-
systeem
De motorbesturing verhoogt het motortoerental automatisch als
er tijdens het bedrijf geen arbeidsfuncties worden uitgevoerd.

n Handmatige regeneratie van het uitlaatgasnabehandelingssys-
teem
De machinist start de regeneratie na de werkmodus.

Werking

Regeneratie

Beladingstoestand

Uitvoeren van de regeneratie

Opbouw en functie
Uitlaatgasnabehandelingssysteem 
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Onder bepaalde omstandigheden kan een automatische verhoging
van het motortoerental en van de uitlaatgastemperatuur ongewenst
zijn:
n Precisiewerk met een constant toerental
n Werken in een omgeving waarin te hoge uitlaatgastempera-

turen gevaarlijk zijn
Voor een dergelijk geval kan de automatische regeneratie van het
uitlaatgasnabehandelingssysteem voor een beperkte periode
worden onderdrukt. In dit geval moet de machinist de regeneratie
na het werk handmatig starten.

Onder bepaalde omstandigheden kan de beladingstoestand te
hoog worden voor de automatische regeneratie van het uitlaatgas-
nabehandelingssysteem. In een dergelijk geval vraagt de machine-
besturing om een handmatige regeneratie.

Opbouw en functie
Uitlaatgasnabehandelingssysteem 
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4.4 Veiligheidsinrichtingen en controle-inrichtingen

Situatie Gevolg Motorstart moge-
lijk

n De bestuurder zit op de
bestuurdersstoel.

n De parkeerrem is ingescha-
keld.

Alle hydraulische functies staan ter beschikking.
De rijfunctie is beschikbaar.

Ja

n De bestuurder zit niet op de
bestuurdersstoel.

Alle hydraulische functies zijn buiten bedrijf.
De rijfunctie is buiten bedrijf.

nee

De losgemaakte parkeerrem voorkomt dat de motor start.

De contactschakelaar van de cabinedeur voorkomt dat de cabine
omhoog/omlaag kan gaan als de cabinedeur open is. Een sensor
controleert de stand van de cabinedeur.

Situatie Gevolg
De cabinedeur is gesloten. Het omhoog/omlaag brengen van de cabine is geac-

tiveerd.

De cabinedeur is open. Het omhoog brengen van de cabine is geblokkeerd.
Er klinkt een akoestisch waarschuwingssignaal als
de cabinedeur wordt geopend terwijl de cabine
omhoog is gebracht.

De waarschuwingsinrichting bij overbelasting waarschuwt de
bestuurder optisch en akoestisch als de machine de grens van het
draagvermogen bereikt.
Als de grens van het draagvermogen wordt bereikt, worden alle
lastversterkende bewegingen van de machine geblokkeerd.

Met de noodstop kan de cabine in noodsituaties worden neerge-
laten.

De perslucht-remtest zet de remmen van een aangespannen aan-
hanger buiten werking. Gecontroleerd wordt of de parkeerrem van
de machine de aangespannen aanhanger kan houden.

De hijseindschakelaar in de cabine beperkt het omhoog brengen
van de cabine tot een vooraf ingesteld bereik.

Stoelcontactschakelaar

Parkeerrem

Contactschakelaar cabinedeur

Waarschuwingsinrichting overbe-
lasting

Noodstop van de cabine

Perslucht-remtest (optie)

Hijseindschakelaar cabine (op aan-
vraag)

Opbouw en functie
Veiligheidsinrichtingen en controle-inrichtingen 

07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 61



5 Bedieningselementen
5.1 Waarschuwingssignalen en storingsindicaties

Omschrijving Functie
Claxon met interval De claxon met interval klinkt tijdens het achteruitrijden om personen in de

gevarenzone te waarschuwen.

Signaalhoorn/claxon De bestuurder gebruikt de claxon om andere personen voor gevaren te waar-
schuwen.

Waarschuwingszoemer De waarschuwingszoemer klinkt als de machine wordt verplaatst terwijl de
cabinedeur geopend is.

Waarschuwingssignaal
overbelasting

n Het waarschuwingssignaal waarschuwt de bestuurder dat de machine in
lengterichting is overbelast.

n Er klinkt een waarschuwingssignaal als de bestuurder de waarschuwings-
inrichting voor overbelasting overbrugt, hoewel er geen sprake is van
overbelasting.

Omschrijving Functie Stand
Waarschuwingssignaal over-
belasting

Het waarschuwingssignaal waarschuwt de
bestuurder dat de machine in lengterichting is
overbelast.

Cabine

Storingsindicaties wijzen op onregelmatigheden van de machine
en worden weergegeven in de machinebesturing.
Ä  Machinebesturing

Akoestische waarschuwingssig-
nalen

Optische waarschuwingssignalen

Storingsindicaties

Bedieningselementen
Waarschuwingssignalen en storingsindicaties 
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5.2 Bedieningselementen en weergave-elementen
De bedieningselementen en de weergave-elementen van de
machinebesturing bevinden zich in het bedieningsgedeelte van de
cabine.
De samenstelling van de bedienings- en weergave-elementen
hangt af van de uitrusting van de machine en kan afwijken van de
afbeeldingen.

Afb. 2: Bedieningsbereik

1 Bedieningspaneel klimaatregeling
2 Bestuurdersstoel
3 Bedieningspaneel radio
4 Bedieningspaneel rechts op de bestuurdersstoel
5 Bedieningspaneel rechtsachter
6 Joystick
7 Bedieningspaneel, rechtsvoor
8 Machinebesturing
9 Pedalen
10 Stuurwiel

Bedieningsbereik

Bedieningselementen
Bedieningselementen en weergave-elementen 
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1 Rempedaal/inchingpedaal
2 Cabine omhoog/omlaag brengen
3 Stuurkolom
4 Rijpedaal

Symbool Omschrijving Toestand Betekenis
Cabine omhoog
brengen

Ingedrukt De cabine gaat omhoog.

Cabine omlaag
brengen

Ingedrukt De cabine gaat omlaag.

- Rempedaal Ingedrukt De rem is actief.
De machine remt af.

 Inchingpedaal Ingedrukt De machine gaat langzamer rijden
zonder toerentalverlies van de motor.
Voorwaarde:
n Het rijpedaal is tegelijkertijd inge-

drukt.

- Rijpedaal ingedrukt De machine gaat sneller rijden.

Pedalen

Bedieningselementen
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Symbool Stand Naam Betekenis
1 Rijden vooruit/achteruit Bovenste pijl indrukken: rijden vooruit is

geselecteerd.
Onderste pijl indrukken: rijden achteruit is
geselecteerd.
Schakelaar in nulstand: er is geen rijrich-
ting geselecteerd.

2 Telescoop uitschuiven De telescoopgiek wordt uitgeschoven.

3 Telescoop inschuiven De telescoopgiek wordt ingeschoven.

4 Omschakeling vork/extra
hydraulica 2

 

5 Extra hydraulica 1: aan-
sturen van de B-aanslui-
ting op de giekkop

Functie 1:
De extra hydraulica 1 stuurt de extra func-
ties van aanbouwapparaten aan.
De extra functie is afhankelijk van het aan-
bouwapparaat.

Functie 2:
Door de toets in te drukken, gecombineerd
met het indrukken van de toets in de
cabine, wordt de snelwisselaar vergren-
deld.

6 Extra hydraulica 1: aan-
sturen van de A-aanslui-
ting op de giekkop

Functie 1:
De extra hydraulica 1 stuurt de extra func-
ties van aanbouwapparaten aan.
De extra functie is afhankelijk van het aan-
bouwapparaat.

Functie 2:
Door de toets in te drukken, gecombineerd
met het indrukken van de toets in de
cabine, wordt de snelwisselaar ontgren-
deld.

7 Zweefstand De zweefstand wordt ingesteld door het
indrukken van de toets. Door de toets nog
een keer in te drukken, wordt de zweef-
stand uitgeschakeld.

8 Sperdifferentieel Het differentieel blokkeert.
Voorwaarde:
n De machine staat stil.
n De achteras staat in de nulstand.
n De voorasbesturing is geselecteerd.

Joystick
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Symbool Stand Naam Betekenis
9 Claxon De claxon klinkt.

10 Schudfunctie schepbak
(optie)

Door de toets in te drukken en tegelijkertijd
de schepbak in of uit te klappen, wordt de
schudfunctie geactiveerd.
De schepbak wordt daarbij automatisch
cyclisch ingeklapt en uitgeklapt.

A Giek neerlaten
B Giek heffen
C Uitrustingsstuk uitklappen
D Uitrustingsstuk inklappen

Bewegingsrich-
ting

Naam Toestand Betekenis

A Giek neerlaten In richting A ingedrukt De giek gaat naar beneden.

B Giek heffen In richting B ingedrukt De giek gaat omhoog.

C Uitrustingsstuk uit-
klappen

In richting C ingedrukt Het uitrustingsstuk klapt omlaag.

D Uitrustingsstuk
inklappen

In richting D ingedrukt Het uitrustingsstuk klapt omhoog.
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1 USB 5 V
2 Contactdoos 12 V
3 Contactdoos 24 V

Symbool Omschrijving Toestand Betekenis
- USB 5 V - Aansluiting met 5 volt spanning voor een

USB-apparaat

Contactdoos 12 V - Contactdoos met 12 volt spanning

Contactdoos 24 V - Contactdoos met 24 volt spanning.

Bedieningspaneel rechts op de
bestuurdersstoel

Bedieningselementen
Bedieningselementen en weergave-elementen 

07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 67



1 Olietoevoer extra hydraulica 1 instellen
2 Maximale snelheid van de handkruipgang
3 Handkruipgang
4 Bedieningspaneel radio
5 Bedieningspaneel klimaatregeling

Symbool Soort
schake-
laar

Omschrijving Toestand scha-
kelaar

Betekenis

Draai-
knop

Olietoevoer extra
hydraulica 1
instellen

Naar links
draaien

De olietoevoer van de extra hydraulica 1
wordt verminderd.
n De snelheid van het uitrustingsstuk op

de extra hydraulica 1 wordt vermin-
derd.

Naar rechts
draaien

De olietoevoer van de extra hydraulica 1
wordt verhoogd.
n De snelheid van het uitrustingsstuk op

de extra hydraulica 1 wordt verhoogd.

Bedieningspaneel rechtsachter
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Symbool Soort
schake-
laar

Omschrijving Toestand scha-
kelaar

Betekenis

Draai-
knop

Maximale snelheid
van de handkruip-
gang

Naar links
draaien

De maximumsnelheid wordt verlaagd.
De ingestelde maximumsnelheid wordt
gedurende twee seconden op het display
van de machinebesturing weergegeven.
Voorwaarde: de handkruipgang is inge-
schakeld.

Naar rechts
draaien

De maximumsnelheid wordt verhoogd.
De ingestelde maximumsnelheid wordt
gedurende twee seconden op het display
van de machinebesturing weergegeven.
Voorwaarde: de handkruipgang is inge-
schakeld.

Schake-
laar

Handkruipgang Schakelaar-
stand links

De handkruipgang is uitgeschakeld.

Schakelaar-
stand rechts

Voorwaarde: de handkruipgang is inge-
schakeld.

1 Gangtype
2 Motorstart/motorstop
3 Rijmodus
4 Niet bezet
5 Constante bijschakeling van de extra hydraulica 2
6 Ventilatoromkering
7 Overbrugging van de cabinehefbegrenzing
8 Schakelcontact 1
9 Noodstop
10 Perslucht-remtest
11 Parkeerrem
12 Niveaucompensatie
13 Omschakeling extra hydraulica 1/snelwisselaar
14 Giekophanging
15 Niet bezet
16 Schakelcontact 2

Bedieningspaneel, rechtsvoor
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Symbool Soort
schakelaar

Omschrijving Lamp-
functie

Schakelaar-
stand

Betekenis

Draaischa-
kelaar

Gangtype - Links Voorasbesturing:
als het stuur wordt gedraaid,
beweegt alleen de vooras.

Midden Vierwielbesturing:
als het stuur wordt gedraaid,
bewegen de vooras en de achteras.
Beide assen hebben een even grote
en tegengestelde wielhoek.

Rechts Hondegang:
als het stuur wordt gedraaid,
bewegen de vooras en de achteras.
Beide gestuurde assen hebben
dezelfde wielhoek.

Tab. 1: Automatische assynchronisatie (optie)
Symbool Soort

schakelaar
Omschrijving Lamp-

functie
Schakelaar-
stand

Betekenis

- Voorasbestu-
ring

Knipperen Links De voorasbesturing is geselecteerd.
Een assynchronisatie is noodzake-
lijk.

Aan De voorasbesturing is ingeschakeld.

- Vierwielbestu-
ring

Knipperen Midden De vierwielbesturing is geselecteerd.
Een assynchronisatie is noodzake-
lijk.

Aan De vierwielbesturing is ingeschakeld.

- Hondegang Knipperen Rechts De hondegang is geselecteerd.
Een assynchronisatie is noodzake-
lijk.

Aan De hondegang is ingeschakeld.
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Tab. 2: Handmatige assynchronisatie
Symbool Soort

schakelaar
Omschrijving Lamp-

functie
Schakelaar-
stand

Betekenis

- Voorasbestu-
ring

Aan Links De voorasbesturing is geselecteerd.

- Vierwielbestu-
ring

Aan Midden De vierwielbesturing is geselecteerd.

- Hondegang Aan Rechts De hondegang is geselecteerd.
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Symbool Soort
schakelaar

Omschrijving Lamp-
functie

Schakelaar-
stand

Betekenis

Toets Motorstart/
motorstop

 Rechts De motor wordt gestart of gestopt
door de toets in te drukken.
Voorwaarde: het contact is aan.

Toets Rijmodus   Door de toets in te drukken, kan
worden gekozen tussen de rijmodi
(schepbakmodus, heftruckmodus en
wegmodus).
De geselecteerde modus wordt op
het display van de machinebesturing
weergegeven.
Na het inschakelen van het contact
is altijd de schepbakmodus geacti-
veerd.

Schakelaar Constante bij-
schakeling
extra hydrau-
lica

Uit Links De constante bijschakeling is niet
actief.
De extra hydraulica kan alleen met
de joystick worden aangestuurd.

Aan Rechts De constante bijschakeling is actief.
Er wordt continu olie getransporteerd
in de extra hydraulica.

Schakelaar Ventilatorom-
kering

Uit Links De ventilatoromkering is niet actief.

Aan Midden De automatische ventilatoromkering
is actief.
De ventilator verandert de draairich-
ting afhankelijk van het ingestelde tij-
dinterval (15 min).

Rechts De ventilatoromkering is actief
zolang de toets wordt ingedrukt.

Schakelaar Overbrugging
van de cabine-
hefbegrenzing
(optie)

 Links De cabinehefbegrenzing wordt niet
overbrugd.
Het omhoog brengen van de cabine
wordt bij het bereiken van de inge-
stelde positie uitgeschakeld.

Rechts De cabinehefbegrenzing wordt over-
brugd.
De cabine kan omhoog worden
gebracht tot een mogelijk gevaarlijke
hoogte.

Schakelaar Schakelcon-
tact 1

Uit Links Het schakelcontact voor de
giekcontactdoos (pin 3) krijgt geen
elektrische voeding.
De extra hydraulica 1 kan met de
joystick worden aangestuurd.
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Symbool Soort
schakelaar

Omschrijving Lamp-
functie

Schakelaar-
stand

Betekenis

Aan Rechts Het schakelcontact voor de
giekcontactdoos (pin 3) krijgt 24 V
elektrische voeding.
De extra hydraulica 3 kan met de
joystick worden aangestuurd.

- Schakelaar Noodstop
(optie)

Uit uitgetrokken De noodstop-toets is niet bediend.

Aan ingedrukt De noodstop-toets is bediend.
Alle machinefuncties zijn buiten
bedrijf.

Toets Perslucht-rem-
test (optie)

Uit De perslucht-remtest is niet inge-
schakeld.

Uit Rechts De remmen van de aanhanger
worden buiten werking gezet.

Aan Rechts De test was succesvol.

Schakelaar Parkeerrem Uit Links De parkeerrem is uitgeschakeld.

Aan Rechts De parkeerrem is actief.

Schakelaar Niveaucom-
pensatie
(optie)

 Links De machine gaat aan de linkerkant
omlaag.

 Rechts De machine gaat aan de rechterkant
omlaag.

Toets Omschakeling
extra hydrau-
lica 1/snelwis-
selinrichting

Uit Links De aansturing van de extra hydrau-
lica 1 met de joystick is ingescha-
keld.

Aan Rechts De aansturing van de snelwisselin-
richting met de joystick is ingescha-
keld.

Schakelaar Giekophan-
ging

Uit Links De giekophanging is uitgeschakeld.

Aan Rechts De automatische giekophanging is
ingeschakeld.
De giekophanging wordt ingescha-
keld bij overschrijding van 5 km/u.

Schakelaar Schakelcon-
tact 2

Uit Links Het schakelcontact 2 voor de giek-
contactdoos (pin 4) krijgt geen elek-
trische voeding.

Aan Rechts Het schakelcontact 2 voor de giek-
contactdoos (pin 4) krijgt 24 V elektri-
sche voeding.
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1 Werkschijnwerpers op het cabinedak vooraan
2 Werkschijnwerpers op de telescoopgiek
3 Werkschijnwerpers op het cabinedak achter
4 Ruitenwisser van de voorruit boven
5 Ruitenwissers van de voorruit onder
6 Ruitensproeier van de voorruit boven/onder
7 Ruitenwisser van de dakruit
8 Ruitensproeier van de dakruit
9 Ruitenwisser van de achterruit
10 Ruitensproeier van de achterruit
11 Zwaailicht op de cabine (optie)
12 Waarschuwingsknipperlichtinstallatie
13 Centrale smering (optie)
14 Werkschijnwerpers omgeving
15 Overbrugging waarschuwingsinrichting overbelasting
16 Regeneratie van de uitlaatgasnabehandeling

Bedieningspaneel rechtsboven
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Symbool Omschrijving Schakelaarstand Betekenis
Werkschijnwerpers
op het cabinedak
vooraan

Links De werkschijnwerpers vooraan op het cabi-
nedak zijn uitgeschakeld.

Rechts De werkschijnwerpers vooraan op het cabi-
nedak zijn ingeschakeld.

Werkschijnwerpers
op de telescoopgiek

Links De werkschijnwerpers op de telescoopgiek zijn
uitgeschakeld.

Rechts De werkschijnwerpers op de telescoopgiek zijn
ingeschakeld.

Werkschijnwerpers
op het cabinedak
achter

Links De werkschijnwerpers achteraan op het cabi-
nedak zijn uitgeschakeld.

Rechts De werkschijnwerpers achteraan op het cabi-
nedak zijn ingeschakeld.

Ruitenwisser van de
voorruit boven

Links De ruitenwissers op de bovenste voorruit zijn
uitgeschakeld.

Rechts De ruitenwissers op de bovenste voorruit zijn
ingeschakeld.

Ruitenwissers van de
voorruit onder

Links De ruitenwissers op de onderste voorruit zijn uit-
geschakeld.

Rechts De ruitenwissers op de onderste voorruit zijn
ingeschakeld.

Ruitensproeier van
de voorruit boven/
onder

Links De ruitensproeier op de bovenste en onderste
voorruit is uitgeschakeld.

Rechts De ruitensproeier op de bovenste en onderste
voorruit is ingeschakeld.

Ruitenwisser van de
dakruit

Links De ruitenwisser op de dakruit is uitgeschakeld.

Rechts De ruitenwisser op de dakruit is ingeschakeld.

Ruitensproeier van
de dakruit

Links De ruitensproeier op de dakruit is uitgeschakeld.

Rechts De ruitensproeier op de dakruit is ingeschakeld.

Ruitenwisser van de
achterruit

Links De ruitenwisser op de achterruit is ingescha-
keld.

Rechts De ruitenwisser op de achterruit is uitgescha-
keld.

Ruitensproeier van
de achterruit

Links De achterruitverwarming is ingeschakeld.

Midden De achterruitverwarming is uitgeschakeld.
De ruitensproeier op de achterruit is uitgescha-
keld.

Rechts De ruitensproeier op de achterruit is ingescha-
keld.

Zwaailicht op de
cabine (optie)

Links Het zwaailicht is uitgeschakeld.

Rechts Het zwaailicht is ingeschakeld.
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Symbool Omschrijving Schakelaarstand Betekenis
Waarschuwingsknip-
perlichtinstallatie

Links De waarschuwingsknipperlichtinstallatie is uitge-
schakeld.

Rechts De waarschuwingsknipperlichtinstallatie is inge-
schakeld.

Centrale smering
(optie)

Links De centrale smering is uitgeschakeld.

Rechts Er worden smeerimpulsen naar de centrale
smering gegeven zolang de toets naar rechts
wordt gedrukt.
Het automatische programma wijzigt daardoor
niet.

Werkschijnwerpers
omgeving

Links De werkschijnwerpers voor de omgeving zijn uit-
geschakeld.

Rechts De werkschijnwerpers voor de omgeving zijn
ingeschakeld.

Overbrugging waar-
schuwingsinrichting
overbelasting

Links De waarschuwingsinrichting overbelasting is
geactiveerd.

Rechts Na een uitschakeling wordt de waarschuwings-
inrichting voor overbelasting gedurende
20 seconden gedeactiveerd.

Regeneratie van het
uitlaatgasnabehande-
lingssysteem

Links (knop) Regeneratie van het uitlaatgasnabehandelings-
systeem handmatig starten

Midden Automatische regeneratie van het uitlaatgasna-
behandelingssysteem toestaan

Rechts Automatische regeneratie van het uitlaatgasna-
behandelingssysteem onderdrukken

MODE SELECT

45 36 27 18
00561

Afb. 3: Bedieningselementen van het display

1 Bedrijfsindicatie
2 Display aan/uit

Monitor camerasysteem (optie)
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3 Camerabeeldmodus
4 Keuzetoets omhoog
5 Keuzetoets omlaag
6 Menu
7 Camerakeuze
8 Weergavemodus

Symbool Omschrijving Betekenis
Display aan/uit Display inschakelen en uitscha-

kelen.

Camerabeeldmodus Omschakeling tussen licht en
donker camerabeeld.

Keuzetoets omhoog Bij keuzemogelijkheden omhoog
navigeren.

Keuzetoets omlaag Bij keuzemogelijkheden omlaag
navigeren.

Menu Menu oproepen en invoer beves-
tigen.

Camerakeuze Op de machine kunnen maximaal
vier camera's zijn geïnstalleerd.
Met de toets kan tussen de weer-
gaves van de verschillende came-
ra's worden omgeschakeld.

Weergavemodus Op de machine kunnen maximaal
vier camera's zijn geïnstalleerd.
Met de toets kan tussen de vol-
gende weergavemodi worden
omgeschakeld:
n Enkel beeld
n Gedeeld beeld
n In drieën gedeeld beeld
n In vieren gedeeld beeld
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5.3 Bedrijfsmodi
De machine-operator kan kiezen tussen drie verschillende rijmodi.

Symbool Rijmodus Eigenschap
Laadmodus n Het maximale toerental van de

motor staat ter beschikking.

Heftruckmodus n Het toerental van de motor is
maximaal 1600 omw./min.

n De maximumsnelheid is
20 km/u.

Wegmodus n De voorasbesturing is actief
n De werkhydraulica is geblok-

keerd.
n Het gedrag van de rijaandrij-

ving is geoptimaliseerd voor
het rijden op wegen.

Rijmodi
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5.4 Machinebesturing

1 Machinespecifieke weergaves
2 Basisweergave
3 Rookgasnabehandeling

4 Aandrijvingsspecifieke weergaves
5 Hydraulische voeding
6 Toetsenpaneel

Opbouw van het hoofdmenu
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1 Automatische ventilatoromkering
2 Automatische schepbakretour
3 Zweefstand schepbak
4 Automatische pendelasblokkering
5 Pendelasblokkering

6 Sperdifferentieel achteras
7 Nulstand vooras
8 Nulstand achteras
9 Giekophanging

Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Automatische ventilatoromkering Uit De automatische ventilatoromkering
is niet actief.

Aan De automatische ventilatoromkering
is actief.
De ventilatoromkering start automa-
tisch na het aflopen van een vooraf
ingestelde tijd.

Knipperen De ventilatoromkering is op dat
moment actief.

Automatische schepbakretour Uit De automatische schepbakretour is
niet actief.

Aan De schepbak gaat op dat moment
naar de vooraf ingestelde positie.

Drie keer knipperen De vooraf instelbare schepbakpo-
site is opgeslagen.

Zweefstand schepbak Uit De zweefstand schepbak is niet
actief.

Aan De zweefstand schepbak is actief.

Automatische pendelasblokke-
ring

Uit De automatische pendelasblokke-
ring is niet actief.

Machinespecifieke weergaves

Bedieningselementen
Machinebesturing 

07.01.2019355.0.1026 Telescooplader80



Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Aan De pendelas wordt automatisch
geblokeerd als de snelheid lager is
dan 5 km/u.

Pendelasblokkering Uit De pendelas is niet geblokkeerd.

Aan De pendelas is geblokkeerd.

Sperdifferentieel achteras Uit Het sperdifferentieel is niet actief.

Aan Het sperdifferentieel is actief.

Knipperen Het sperdifferentieel geeft een ver-
keerde terugmelding.
Neem contact op met de klanten-
service en ga uit van een geblok-
keerd differentieel.

Nulstand vooras Uit De nulstand is niet bereikt of de
sensor meldt geen signaal.

Aan De as staat in de nulstand.

Nulstand achteras Uit De nulstand is niet bereikt of de
sensor meldt geen signaal.

Aan De as staat in de nulstand.

Giekophanging Uit De giekophanging is niet actief.

Aan De giekophanging is actief.
De giekophanging wordt automa-
tisch, afhankelijk van de rijsnelheid,
in- of uitgeschakeld.
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1 Bedrijfsuren
2 Aantal storingen
3 Snelheid
4 Toerental
5 Visualisering toerental
6 Machinegerelateerde storingen

7 Grootlicht
8 Knipperlicht
9 Rijrichting vooruit
10 Rijrichting neutraal
11 Rijrichting achteruit

Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Machinegerelateerde storingen Uit Er is geen actieve storing.

Aan Er doet zich een machinegerela-
teerde storing voor.

Knipperen Er doet zich een ernstige machine-
gerelateerde storing voor.

Grootlicht Uit Het grootlicht is niet actief.

Aan Het grootlicht is actief.

Knipperlicht links Uit Het knipperlicht links is niet actief.

Knipperen Het knipperlicht links is actief.

Knipperlicht rechts Uit Het knipperlicht rechts is niet actief.

Knipperen Het knipperlicht rechts is actief.

Alarmlicht Uit Het alarmlicht is niet actief.

Basisweergave
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Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Knipperen Het alarmlicht is actief.

Rijrichting vooruit Uit De rijrichting is niet vooraf gekozen
of is niet vrijgegeven.

Aan De rijrichting is vooraf gekozen. Als
het rijpedaal wordt ingedrukt, begint
de machine vooruit te rijden.

Rijrichting neutraal Uit Er is vooraf een rijrichting gekozen.

Aan Er is vooraf geen rijrichting gekozen
of vrijgegeven.

Rijrichting achteruit Uit De rijrichting is niet vooraf gekozen
of vrijgegeven.

Aan De rijrichting is vooraf gekozen. Als
het rijpedaal wordt ingedrukt, begint
de machine achteruit te rijden.

1 Uitlaatgastemperatuur
2 Beladingstoestand van het uitlaatgasnabehande-

lingssysteem
3 AdBlue-peil laag

4 AdBlue-kwaliteit laag
5 Technische storing Adblue
6 AdBlue-peil

Rookgasnabehandeling
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Tab. 3: Beladingstoestand en regeneratie van het uitlaatgasnabehandelingssysteem
Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Uitlaatgastemperatuur Uit De uitlaatgastemperatuur is nor-
maal.

Aan De uitlaatgastemperatuur is hoog.
De regeneratie van het uitlaatgas-
nabehandelingssysteem is actief.

Knipperen De stationaire reiniging van de uit-
laatgasnabehandeling is vereist.

Beladingstoestand van het uit-
laatgasnabehandelingssysteem

Uit De automatische regeneratie van
het uitlaatgasnabehandelingssys-
teem is toegestaan.
De beladingstoestand van het uit-
laatgasnabehandelingssysteem is
normaal.
Er is geen regeneratie van het uit-
laatgasnabehandelingssysteem
vereist.

Aan De beladingstoestand van het uit-
laatgasnabehandelingssysteem is
hoog.
Bij de volgende gelegenheid het
motortoerental handmatig ver-
hogen.
De werkmodus is onbeperkt moge-
lijk.

Knipperen De beladingstoestand van het uit-
laatgasnabehandelingssysteem is
zeer hoog.
Het dieselmotorvermogen wordt
gereduceerd.
Bij de eerstvolgende mogelijkheid
(het voertuig staat stil en de werk-
hydraulica wordt niet aangestuurd)
wordt het toerental van de motor
automatisch verhoogd tot
1500 omw./min.

Bedieningselementen
Machinebesturing 
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Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Knipperen + tempera-
tuursymbool (continu
licht)

De automatische regeneratie van
de uitlaatgasnabehandeling is
actief.

Knipperen + tempera-
tuursymbool (knipperen)

handmatig activeren van de rege-
neratie van het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem is vereist.
Tijdens deze regeneratie kan niet
met de machine worden gewerkt.
De rij- en werkfuncties worden
geblokkeerd.

Bedieningselementen
Machinebesturing 
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Tab. 4: Kwaliteit en peil van AdBlue
Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

AdBlue-peil laag Uit Het AdBlue-peil is in orde.

 Aan + geel motorwaar-
schuwingslampje

Het AdBlue-peil is laag.

 Aan + rood motorstop-
lampje

Het AdBlue-peil is laag.
Het maximale draaimoment wordt
verlaagd tot 65%.
Het toerental wordt binnen 40
minuten verlaagd tot 40%.

 Knipperen + rood motor-
stoplampje

Het AdBlue-peil is laag.
De machine verlaagt het toerental
binnen 40 minuten verlaagd tot het
minimale toerental.

AdBlue-kwaliteit laag Uit De AdBlue-kwaliteit is in orde.

Aan De AdBlue-kwaliteit is slecht.

 Aan + geel motorwaar-
schuwingslampje

De AdBlue-kwaliteit is slecht.
Het maximale draaimoment wordt
verlaagd tot 65%.
Het toerental wordt binnen 40
minuten verlaagd tot 40%.

 Aan + rood motorstop-
lampje

De AdBlue-kwaliteit is slecht.
De machine gaat binnen 40
minuten terug naar het minimale
toerental.

Technische storing Adblue Uit De AdBlue-installatie is gebruiks-
klaar.

 Aan + geel motorwaar-
schuwingslampje

De AdBlue-installatie heeft een
technische storing.

Bedieningselementen
Machinebesturing 
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Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

 Aan + rood motorstop-
lampje

De AdBlue-installatie heeft een
technische storing.
Het maximale draaimoment wordt
verlaagd tot 65%.
Het toerental wordt binnen 40
minuten verlaagd tot 40%.

 Knipperen + rood motor-
stoplampje

De AdBlue-installatie heeft een
technische storing.
De machine gaat binnen 40
minuten terug naar het minimale
toerental.

AdBlue-peil   

Groen  Peil ≥ 80%

Groen  Peil ≥ 62,5%

Groen  Peil ≥ 45%

Groen  Peil ≥ 27,5%

Groen  Peil ≥ 10%

Geel  Peil ≥ 5%

Rood  Peil < 5%

Tanksymbool Uit De functie is niet beschikbaar.
Het display krijgt geen elektrische
voeding.

Aan De functie voor de tankindicatie is
beschikbaar.

Knipperen De tank is leeg of er is een sensor-
storing.

Bedieningselementen
Machinebesturing 
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1 Oplaadcontrole accu
2 Oliedruk
3 Oranje motorwaarschuwingslampje
4 Voorgloeien
5 Verontreiniging luchtfilter
6 Koelwatertemperatuur hoog
7 Koelwaterpeil te laag

8 Rood motorstoplampje
9 Koelwatertemperatuur
10 Brandstofpeil
11 Water in de brandstof
12 Parkeerrem
13 accumulatordruk

Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Oplaadcontrole accu Uit De accu vertoont geen storing.

Aan Accuspanning < 20 volt

Knipperen Er is een storing bij de elektrische
voeding.

Oliedruk Uit De motoroliedruk is voldoende, er is
geen sprake van een storing.

Aan De motoroliedruk is te laag.

Aandrijvingsspecifieke weergaves

Bedieningselementen
Machinebesturing 
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Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Oranje motorwaarschuwings-
lampje

Uit De motor vertoont geen storing.

Aan De motorregeleenheid geeft een
storingsmelding.
Neem contact op met de klanten-
service.
Het werk kan worden afgerond.

Knipperen

Voorgloeien Uit Het voorgloeien is niet actief.

Aan Na inschakelen van het contact
vraagt de motor om voorgloeien.
De motor mag pas worden gestart
als het symbool uit is.

Knipperen Er is een storingsmelding.

Verontreiniging luchtfilter Uit Het luchtfilter vertoont geen storing.

Aan Het luchtfilter is verontreinigd.

Koelwatertemperatuur hoog Uit De koelwatertemperatuur is vol-
doende.

Aan Vooralarm temperatuur vanaf
102 °C.

Knipperen Temperatuurwaarschuwing vanaf
106 °C.

Koelwaterpeil te laag Uit Het koelwaterpeil is voldoende.

Aan Het koelwaterpeil is te laag.

Rood motorstoplampje Uit Er is geen storingsmelding.

Aan Er is een storingsmelding van het
motorregelapparaat.
De motor moet worden stopgezet.
Neem contact op met de klanten-
service.

Knipperen

Koelwatertemperatuur   

Rood Uit/aan Temperatuur ≥ 106 °C

Geel Uit/aan Temperatuur ≥ 102 °C

Groen Uit/aan Temperatuur ≥ 75 °C

Groen Uit/aan Temperatuur ≥ 50 °C

Groen Uit/aan Temperatuur ≥ 25 °C

Symbool koelwatertemperatuur Uit De functie is niet beschikbaar.
Het display krijgt geen elektrische
voeding.

Aan De functie van de koelwatertempe-
ratuurindicatie is beschikbaar.

Bedieningselementen
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Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Knipperen De temperatuur is te hoog of er is
een sensorstoring.

Brandstofpeil  Het meetbereik van de sensor
wordt verdeeld over de 7 seg-
menten van het balkje.

Groen Uit/aan Peil > 99%

Groen Uit/aan Peil > 86%

Groen Uit/aan Peil > 71%

Groen Uit/aan Peil > 57%

Groen Uit/aan Peil > 32%

Geel Uit/aan Peil > 28%

Rood Uit/aan Peil > 14%

Tanksymbool Uit De functie is niet beschikbaar.
Het display krijgt geen elektrische
voeding.

Aan De functie voor de tankindicatie is
beschikbaar.

Knipperen De tank is leeg of de meetwaarde is
verstoord.

Water in de brandstof Uit Er is geen storingsmelding.

Aan Er zit water in de brandstof.

Knipperen Er is een sensorstoring.

Parkeerrem Uit De parkeerrem is losgemaakt.

Aan De parkeerrem is actief.

accumulatordruk Uit Er is geen storingsmelding.

Aan De drukschakelaar op de remaccu-
mulator meldt te weinig druk.
De remwerking is daardoor beperkt
of zelfs niet mogelijk.

Bedieningselementen
Machinebesturing 
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1 Hydraulische olietemperatuur
2 Hydraulisch oliepeil
3 Retourfilter vervuild
4 Regelfilter verontreinigd

Sym-
bool

Omschrijving Lampfunctie Betekenis

Hydraulische olietemperatuur   

Rood Uit/aan Temperatuur ≥ 90 °C

Geel Uit/aan Temperatuur ≥ 75 °C

Groen Uit/aan Temperatuur ≥ 60 °C

Groen Uit/aan Temperatuur ≥ 45 °C

Groen Uit/aan Temperatuur ≥ 30 °C

Temperatuursymbool Uit De functie is niet beschikbaar.
Het display krijgt geen elektrische
voeding.

Aan De functie voor de temperatuurindi-
catie is beschikbaar.

Knipperen De temperatuur is te hoog.

Hydraulisch oliepeil Uit Het peil in de tank voor hydrauli-
sche olie is voldoende.

Aan Het peil in de tank voor hydrauli-
sche olie is te laag.

Retourfilter vervuild Uit Er is geen sprake van verontreini-
ging.

Aan Het retourfilter is verontreinigd.

Regelfilter verontreinigd Uit Er is geen sprake van verontreini-
ging.

Aan Het regelfilter is verontreinigd.

Hydraulische voeding

Bedieningselementen
Machinebesturing 
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1 Home-toets
2 Enter-toets
3 Keuzetoets omhoog
4 Keuzetoets omlaag

Toetsenpaneel

Bedieningselementen
Machinebesturing 
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6 Inbedrijfstelling
6.1 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!
Gevaar voor uitglijden bij het beklimmen/
afdalen en betreden van de machine!
Verwondingen zijn mogelijk wanneer u van grotere
hoogte valt.
– Verwijder verontreinigingen en andere gladde

aanslag van de machine.
– Betreed de machine alleen via de daarvoor

bedoelde ladders en op de daarvoor bestemde
manieren.

– Houd u vast aan leuningen en handgrepen.

WAARSCHUWING!
Let op onverwachte bewegingen van de
machine tijdens het starten!
Gevaar voor lichamelijk letsel is mogelijk in de
omgeving van de machine.
– Controleer voor het starten van de machine dat

de parkeerrem geactiveerd is.
– Zet de joysticks en het rijpedaal in een neutrale

positie.

Inbedrijfstelling
Veiligheidsinstructies 
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7 Bediening
7.1 Veiligheidsinstructies

Veiligheidsuitrusting: n Veiligheidsschoenen
n Gehoorbescherming
n Werkveiligheidskleding

WAARSCHUWING!
Werkzaamheden in de nabijheid van elektrische
leidingen!
Gevaar voor letsel door een elektrische schok
– Houd een veilige afstand tot elektrische lei-

dingen aan.
– Beveilig het werkbereik van de machine tegen

onbedoeld contact met elektrische leidingen.

WAARSCHUWING!
Oncontroleerbare last bij harde wind!
Gevaar voor lichamelijk letsel door naar beneden
vallende of sterk schommende last
– Houd rekening met de maximaal toegestane

windsnelheid bij het werken met de machine.
– Zet de last direct neer en strijk de giek bij het

bereiken van de maximaal toegestane wind-
snelheid.

WAARSCHUWING!
Gebruik de machine niet tijdens onweer!
Gevaar voor letsel door elektrische schok of ver-
brandingen
– Als er een onweer op komt zetten, breek de

werkzaamheden dan af en verlaat de machine.
– Breek onderhoudswerkzaamheden af.

Bediening
Veiligheidsinstructies 
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WAARSCHUWING!
Overschrijd de toegestane hellingshoek niet!
Gevaar voor lichamelijk letsel voor de machinist en
personen in de buurt door kantelen van de
machine
– Houd de maximaal toegestane hellingshoek

aan.
– Let op de hellingsindicatie bij het nivelleren van

de machine.

WAARSCHUWING!
Overschrijd het toegestane draagvermogen
niet!
Gevaar voor lichamelijk letsel voor de machinist en
personen in de buurt door kantelen van de
machine
– Houd het maximaal toegestane draagver-

mogen aan.
– Let op de lastmomentindicatie in de machine-

besturing.

WAARSCHUWING!
Gebruik geen ongeschikte hijsgereed-
schappen!
Gevaar voor verwondingen wanneer de last naar
beneden valt en door mogelijk kantelen van de
machine
– Gebruik alleen hijsgereedschappen die zijn

ontworpen voor de last en het gebied waar ze
worden gebruikt.

– Hang geen last, geen kabel en geen ketting
aan een deel van de telescooparm, de vork of
de vorkhouder.

– Controleer de toestand van de hijsgereed-
schappen voordat u ze gebruikt.

WAARSCHUWING!
Niet met last rijden in het wegverkeer
Gevaar voor ongevallen met mogelijke schade aan
de machine en lichamelijk letsel door het rijden
met last op openbare wegen.
– Zet alle lasten veilig neer, voordat u deelneemt

aan het wegverkeer.

Bediening
Veiligheidsinstructies 
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VOORZICHTIG!
Verkeerde instellingen van de operatoromge-
ving!
Schade aan het bewegingsapparaat van de ope-
rator
– Pas voor aanvang van de werkzaamheden de

volgende bedieningselementen aan op de ope-
rator:
– Bestuurdersstoel
– Stuurkolom
– camera's
– Spiegel

VOORZICHTIG!
Gebruik van de machine bij slecht zicht
Gevaar voor ongevallen doordat de machinist
onvoldoende zicht heeft
– Werk samen met een assistent.
– Zorg ervoor dat u constant contact hebt met de

assistent.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor lichamelijk letsel door hete opper-
vlakken en hoge uitlaatgastemperaturen!
De oppervlakken van componenten kunnen tijdens
bedrijf heet worden. Huidcontact met hete opper-
vlakken veroorzaakt ernstige verbrandingen van
de huid.
– Draag bij alle werkzaamheden in de buurt van

hete oppervlakken altijd hittebestendige werk-
kleding en veiligheidshandschoenen.

– Waarborg voor alle werkzaamheden, dat alle
oppervlakken tot omgevingstemperatuur zijn
afgekoeld.

WAARSCHUWING!
Het hydraulisch systeem staat onder hoge druk
Gevaar voor lichamelijk letsel bij werkzaamheden
aan het hydraulische systeem
– De druk van het hydraulisch systeem aflaten.
– Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Bediening
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AANWIJZING!
Machineschade door gebruik van de machine
bij niet-toegestane omgevingstemperatuur
Als de toegestane omgevingstemperatuur wordt
onder- of overschreden, dan kan dit leiden tot
schade aan de machine.
– Houd rekening met de toegestane omgevings-

temperatuur bij het gebruik van de machine.
– Gebruik de machine niet als de temperatuur

buiten het bereik van de toegestane omge-
vingstemperatuur ligt.

– Neem contact op met de SENNEBOGEN-ser-
vicepartner als de temperatuur buiten deze
waarden ligt.

7.2 Dagelijkse inbedrijfstelling
7.2.1 Elektrische installatie van de met de accu verbinden

Voorwaarden:
n De accuvoeding naar de elektrische installatie van de machine

is met de hoofdschakelaar van de accu onderbroken.
n De hoofdschakelaar van de accu brandt niet.

De hoofdschakelaar van de accu indrukken.

ð n De hoofdschakelaar van de accu brandt.
n De accuvoeding naar de elektrische installatie van de

machine is nu weer verbonden

7.2.2 Machine smeren
Personeel: n Machinist

Smeer dagelijks alle smeerpunten.

Bediening
Dagelijkse inbedrijfstelling > Machine smeren
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1 Pendelaslager en asbeen

Handmatige smeerpunten

Bediening
Dagelijkse inbedrijfstelling > Machine smeren
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2 Cardanassen
3 Cabinedeur
4 Telescoopgiek
5 Vorkcilinder voor
6 Vorkcilinder achter

9 Telescoopcilinder voor
10 / 11 / 12 Wipcilinder voor en achter
10 / 11 / 12 Hoofdcilinder voor en achter
10 / 11 / 12 Bouten basisgiek
13 Bouten telescoopcilinder

Bediening
Dagelijkse inbedrijfstelling > Machine smeren
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7 Omleiding cilinder - kinematica
8 Snelwisselmechanisme

Bediening
Dagelijkse inbedrijfstelling > Machine smeren
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7.2.3 Machine tanken

WAARSCHUWING!
Gevaren bij de omgang met brandstoffen!
Hierbij zijn brandwonden, explosies en vergifti-
gingen mogelijk.
– Roken en open vuur zijn verboden.
– Voorkom vonkvorming.
– Voorkom dat de brandstof in contact met het

lichaam komt.
– Adem geen brandstofdampen in.

MILIEU!
Brandstof is schadelijk voor het milieu!
Brandstof die in de bodem of het water terecht-
komt, is schadelijk voor het milieu.
– Let er bij het tanken op dat er geen brandstof

overloopt.
– Gebruik voor het bijvullen van brandstof een

trechter.
– Zorg ervoor dat de tanksnelheid bij het tanken

vanuit een tankwagen niet hoger is dan 120 l/
min.

Voorwaarden:
n De machine is veilig geparkeerd.
n De motor is uitgeschakeld.
1. Controleer het peil in de tank.

ð Bepaal hoeveel brandstof er nog in de tank kan.

2. Maak het vulgedeelte van de brandstofvulopening schoon.
3. Open het deksel van de brandstofvulopening.
4. Reinig de grove zeef.
5. Tank voorzichtig brandstof via de brandstofvulopening.
6. Deksel van de brandstofvulopening sluiten.

Bediening
Dagelijkse inbedrijfstelling > Machine tanken
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7.3 Machine in noodgeval verlaten
1. Gebruik de nooddaalinrichting van de cabine.

2. Sla de achterruit geheel in met de noodhamer.

3. Verlaat de cabine met de grootst mogelijke voorzichtigheid
door de ingeslagen ruit.

4. Verlaat de machine met de grootst mogelijke voorzichtigheid
via de linkerkant van de machine.

Situatiebeschrijving: het is niet
mogelijk de cabine omlaag te
brengen

Situatiebeschrijving: het is niet
mogelijk de cabine via de cabine-
deur te verlaten

Bediening
Machine in noodgeval verlaten 
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7.4 Betreden van de machine
7.4.1 Cabine betreden

WAARSCHUWING!
Gevaar voor uitglijden bij het beklimmen,
afdalen en betreden van de machine!
Verwondingen zijn mogelijk wanneer u van grotere
hoogte valt.
– Verwijder verontreinigingen en andere gladde

aanslag van de machine.
– Betreed de machine alleen via de daarvoor

bedoelde ladders en op de daarvoor bestemde
manieren.

– Houd u vast aan leuningen en handgrepen.

Voorwaarde:
n De machine staat stil.
1. Ontsluit de cabinedeur.
2. Open de cabinedeur met de greep tot deze in de vergrende-

ling vastklikt.
3. Gebruik de opstaptreden en leuningen.
4. Beklim de machine met uw gezicht naar de machine toe.
5. Betreed de cabine.
6. Om de cabinedeur te ontgrendelen: trek de hendel naar

voren.

7. Trek de cabinedeur aan de greep naar u toe tot de vergren-
deling vastklikt.

De cabine beklimmen

Sluit de cabinedeur aan de binnen-
kant.

Bediening
Betreden van de machine > Cabine betreden
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Bediening
Betreden van de machine > Cabine betreden
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7.4.2 Veiligheidsgordel vastmaken

WAARSCHUWING!
Onvoldoende beveiliging van de machinist tij-
dens het gebruik
Gevaar voor lichamelijk letsel door het uit de
cabine vallen tijdens het werk
– Maak de veiligheidsgordel vast.
– Sluit de cabinedeur.

1. Leg de veiligheidsgordel laag over de heupen.

2. Schuif het metalen koppelstuk in het gordelslot.

ð Het gordelslot klikt vast.

7.4.3 Cabine omhoog of omlaag brengen
De cabine kan bij rijsnelheden tot 20 km/u tijdens de rit omhoog of
omlaag worden gebracht.
Vanaf een rijsnelheid van 20 km/u moet de cabine tot de onderste
eindpositie omlaag zijn gebracht.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat zich geen personen in de geva-
renzone van de cabine bevinden terwijl deze
omlaag wordt gebracht!
Gevaar voor beknelling van personen als de
cabine daalt
– Er mogen zich geen personen in de gevaren-

zone van de cabine bevinden terwijl deze
omlaag wordt gebracht.

– Communiceer duidelijk met personen die zich
in het werkbereik bevinden.

Bediening
Betreden van de machine > Cabine omhoog of omlaag brengen
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VOORZICHTIG!
Cabine niet omhoog en omlaag brengen en
geen cabine hoog laten bij rijsnelheden van
meer dan 20 km/u
Als de cabine omhoog is gebracht en er wordt met
meer dan 20 km/u gereden, dan kan dit tot ver-
wondingen leiden. Hetzelfde geldt voor het
omhoog of omlaag brengen van de cabine bij rij-
snelheden van meer dan 20 km/u.
– Breng de cabine omlaag voordat u rijsnelheden

van meer dan 20 km/u bereikt.
– Breng de cabine niet omhoog of omlaag tijdens

de rit als de rijsnelheid meer is dan 20 km/u.

Voorwaarden:
n De cabinedeur is gesloten.
n De machinist zit op de bestuurdersstoel.
n De machine is ingeschakeld.
1. Druk op 'Cabine omhoog'.

ð De cabine gaat omhoog.

2. De cabine stoppen: haal de druk van het pedaal.
3. Druk op 'Cabine omlaag'.

ð De cabine gaat omlaag.

4. De cabine stoppen: haal de druk van het pedaal.

7.5 Machine inschakelen
1. Verbind de elektrische installatie van de machine met de

accu.
2. Controleer de omgeving, de weersomstandigheden en de

stabiliteit van de machine om een veilig gebruik van de
machine te waarborgen.

3. Betreed de cabine.

Cabine omhoog brengen

Cabine omlaag brengen

Start voorbereiden

Bediening
Machine inschakelen 
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Om de machine te kunnen starten, moet aan de
volgende voorwaarden zijn voldaan:

– De machinist zit op de bestuurdersstoel.
– Het onderste gedeelte van de cabinedeur is

gesloten.

AANWIJZING!
Een geopende cabinedeur botst tijdens de rit
tegen het spatscherm
Als het onderste gedeelte van de cabinedeur tij-
dens de rit bij het sturen tegen het achterste spat-
scherm botst, ontstaat er schade aan de cabine-
deur en het spatscherm.
– Sluit altijd het onderste gedeelte van de cabi-

nedeur voordat u de machine in beweging zet

4. Schakel de parkeerrem in.
5. Het contact inschakelen.

ð De machinebesturing is geactiveerd.

6. De motor starten.

7.6 Machine naar de gebruikslocatie rijden
7.6.1 Rijmodus voorbereiden

Voordat de machine kan gaan rijden, moeten de rijrichting en het
gewenste gangtype van de machine worden gekozen.

Machine starten

Bediening
Machine naar de gebruikslocatie rijden > Rijmodus voorbereiden
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Voorwaarde:
n De machine is ingeschakeld.
1. Maak de parkeerrem los.
2. Zet de rijrichtingsschakelaar (1) in de nulstand.

ð Nu kan de gewenste rijrichting worden gekozen.

3. Kies het gewenste gangtype door de draaischakelaar 'Gang-
type' in te drukken en tegelijkertijd te draaien.

ð Het symbool van het gekozen gangtype gaat branden.

4. Controleer na het wijzigen van het gangtype of de vooras en
achteras juist ten opzichte van elkaar zijn opgesteld.

5. Voer een handmatige of automatische (optie) assynchroni-
satie uit als de assen niet in de juiste verhouding tot elkaar
zijn opgesteld.

ð Bij de automatische assynchronisatie knippert het sym-
bool als er een assynchronisatie noodzakelijk is.

Rijrichting kiezen

Afb. 4: Joystick

Gangtype kiezen

Afb. 5: Draaischakelaar 'Gangtype'

Bediening
Machine naar de gebruikslocatie rijden > Rijmodus voorbereiden
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Symbool Soort
schakelaar

Omschrijving Lamp-
functie

Schakelaar-
stand

Betekenis

Draaischa-
kelaar

Gangtype - Links Voorasbesturing:
als het stuur wordt gedraaid,
beweegt alleen de vooras.

Midden Vierwielbesturing:
als het stuur wordt gedraaid,
bewegen de vooras en de achteras.
Beide assen hebben een even grote
en tegengestelde wielhoek.

Rechts Hondegang:
als het stuur wordt gedraaid,
bewegen de vooras en de achteras.
Beide gestuurde assen hebben
dezelfde wielhoek.

VOORZICHTIG!
Onverwachte machinebeweging bij ontbre-
kende assensynchronisatie
Er is gevaar voor lichamelijk letsel in het werkbe-
reik van de machine als de machine plotseling in
een onverwachte richting beweegt.
– Controleer na het wijzigen van het gangtype of

de vooras en achteras juist ten opzichte van
elkaar zijn opgesteld.

– Voer een handmatige of automatische (optie)
assynchronisatie uit als de assen niet in de
juiste verhouding tot elkaar zijn opgesteld.

– Rijd de machine voorzichtig weg als u van
gangtype hebt gewisseld om onverwachte
machinebewegingen gemakkelijk te kunnen
stoppen.

Als het symbool knippert, dan is een assynchronisatie noodzake-
lijk.
Voorwaarde:
n De machine staat stil.
1. Kies het gewenste gangtype door de draaischakelaar in te

drukken en tegelijkertijd te draaien.

ð Het symbool van het gekozen gangtype knippert.

Assen automatisch synchroniseren

Bediening
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2. Het stuur moet zo lang naar links of rechts worden gedraaid
tot de achteras in de nulstand staat.

ð Het symbool 'Nulstand achteras' in de machinebesturing
gaat branden.

3. Het stuur moet zo lang naar links of rechts worden gedraaid
tot de vooras in de nulstand staat.

ð Het symbool 'Nulstand vooras' in de machinebesturing
gaat branden.
n Het symbool van het gekozen gangtype brandt cons-

tant.
n De assen zijn gesynchroniseerd.

Voorwaarden:
n De machine staat stil.
n De automatische assynchronisatie is niet aanwezig in de

machine.
1. Kies het gangtype 'Vierwielbesturing'.
2. Het stuur moet zo lang naar links of rechts worden gedraaid

tot de achteras in de nulstand staat.

ð Het symbool 'Nulstand achteras' in de machinebesturing
gaat branden.

3. Kies het gangtype 'Voorasbesturing'.
4. Het stuur moet zo lang naar links of rechts worden gedraaid

tot de vooras in de nulstand staat.

ð n Het symbool 'Nulstand vooras' in de machinebestu-
ring gaat branden.

n De assen zijn gesynchroniseerd.
5. Kies het gewenste gangtype door de draaischakelaar in te

drukken en tegelijkertijd te draaien.

ð n Het symbool van het gekozen gangtype brandt cons-
tant.

Afb. 6: Symbool 'Nulstand achteras'

Afb. 7: Symbool 'Nulstand vooras'

Assen handmatig synchroniseren

Afb. 8: Symbool 'Nulstand achteras'

Afb. 9: Symbool 'Nulstand vooras'

Bediening
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7.6.2 Machine bewegen

WAARSCHUWING!
Onvoorzichtig verplaatsen van de machine!
Gevaar voor verwondingen door kantelen van de
machine
– Controleer het traject voor aanvang van de

werkzaamheden.
– Pas uw manier van rijden aan op de omge-

vingsvoorwaarden.
– Houd de last zo dicht mogelijk bij de grond.
– Verplaats de machine alleen met een omlaag

gebrachte en ingeschoven telescoopgiek.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor ongevallen door verontreinigde
pedalen of voorwerpen rond de pedalen
Verontreinigingen op de pedalen en voorwerpen
rond de pedalen kunnen de werking van de
pedalen beperken.
– Leg geen voorwerpen rond de pedalen neer.
– Zorg ervoor dat de pedalen schoon blijven.

VOORZICHTIG!
Cabine niet omhoog en omlaag brengen en
geen cabine hoog laten bij rijsnelheden van
meer dan 20 km/u
Als de cabine omhoog is gebracht en er wordt met
meer dan 20 km/u gereden, dan kan dit tot ver-
wondingen leiden. Hetzelfde geldt voor het
omhoog of omlaag brengen van de cabine bij rij-
snelheden van meer dan 20 km/u.
– Breng de cabine omlaag voordat u rijsnelheden

van meer dan 20 km/u bereikt.
– Breng de cabine niet omhoog of omlaag tijdens

de rit als de rijsnelheid meer is dan 20 km/u.

Voorwaarde:
n De rijmodus is voorbereid.
1. Pak het stuur beet.
2. Druk het gaspedaal in.

ð De machine gaat sneller rijden.

3. Laat het gaspedaal los en druk het rempedaal in.

ð De machine remt af.

Bediening
Machine naar de gebruikslocatie rijden > Machine bewegen
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4. Draai het stuur in de gewenste richting.

Overige aanwijzingen:
n Ä Hoofdstuk 7.6.1 „Rijmodus voorbereiden” op pagina 107
n Ä Hoofdstuk 5.2 „Bedieningselementen en weergave-ele-

menten” op pagina 63
n Ä Hoofdstuk 7.11.1 „Machine veilig parkeren” op pagina 136

Bediening
Machine naar de gebruikslocatie rijden > Machine bewegen
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7.6.3 Langzaam rijden
Voor werkzaamheden die een lage rijsnelheid vereisen, kan de
maximumsnelheid met de handkruipgang worden beperkt tot een
vooraf ingestelde maximumwaarde.
De inchingfunctie biedt de operator de mogelijkheid om werkzaam-
heden uit te voeren die lage rijsnelheden vereisen en tegelijkertijd
hoge vermogens van de werkhydraulica nodig hebben.

Voorwaarde:
n De machine staat stil.
1. De schakelaar naar rechts drukken.

ð De handkruipgang is geactiveerd.

2. Draai de draaiknop naar links of rechts.

ð n De waarde voor de ingestelde snelheid voor de hand-
kruipgang verschijnt gedurende twee seconden op
het display van de machinebesturing.

n De snelheid bij een volledig ingedrukt gaspedaal is
beperkt tot de ingestelde waarde.

3. De schakelaar naar links drukken.

ð De handkruipgang is gedeactiveerd.

Gebruiksscenario:
n De machine wordt gebruikt.
n Bij een lage rijsnelheid is er een hoog vermogen nodig bij de

werkhydraulica.
Druk het inchingpedaal in terwijl het rijpedaal is ingedrukt.

ð n De rijsnelheid van de machine wordt lager zonder
toerentalverlies van de motor.

n Het inchingpedaal regelt op die manier de rijsnelheid
en het rijpedaal regelt het toerental van de motor.

n Het verkregen motorvermogen wordt gebruikt voor de
werkhydraulica.

Overige aanwijzingen:
n Ä  Bedieningselementen en weergave-elementen

Handkruipgang instellen

Inchingfunctie gebruiken

Bediening
Machine naar de gebruikslocatie rijden > Langzaam rijden
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7.6.4 Werkzaamheden en rijden op een moeilijke ondergrond
7.6.4.1 Differentieel blokkeren

Het differentieel wordt geblokkeerd om meer grondtractie te
bereiken op een moeilijke ondergrond.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor verwondingen door rijongevallen
bij geblokeerd differentieel
Het geblokkeerde differentieel verslechtert het rijg-
edrag van de machine door de starre achteras.
– Rijd extra voorzichtig bij een geblokkeerd diffe-

rentieel.
– Voorkom dat u bochten moeten rijden.
– Blokkeer het differentieel maar korte tijd om de

machine op een moeilijke ondergrond te
bewegen.

AANWIJZING!
Machineschade bij een constant geblokkeerd
differentieel
Als het differentieel constant is geblokkeerd, dan
kan de achteras beschadigd raken door de con-
tinue mechanische spanning.
– Blokkeer het differentieel maar korte tijd om de

machine op een moeilijke ondergrond te
bewegen.

Symbool Omschrijving Lampfunctie Betekenis
Sperdifferentieel ach-
teras

Uit Het sperdifferentieel is niet
actief.

Aan Het sperdifferentieel is actief.

Knipperen Het sperdifferentieel geeft
een verkeerde terugmelding.
Neem contact op met de
klantenservice en ga uit van
een geblokkeerd differen-
tieel.

Bedieningselementen

Bediening
Machine naar de gebruikslocatie rijden > Werkzaamheden en rijden op een moeilijke ondergrond
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Voorwaarden:
n De machine staat stil.
n De achteras staat in de nulstand.
n De voorasbesturing is geselecteerd.

Bedien de toets (4) op de joystick.

ð n Het differentieel is geblokkeerd.
n Door opnieuw op de toets (4) te drukken, wordt het

differentieel weer ontgrendeld.

Overige aanwijzingen:
n Ä  Bedieningselementen en weergave-elementen
n Ä  Rijmodus voorbereiden
n Ä  Machine bewegen

7.6.4.2 Machine nivelleren (optie)
De vooras van de machine kan worden genivelleerd om op een
hellend terrein last op horizontale vlakken te kunnen neerzetten en
opnemen.
Voorwaarde:
n De machine staat stil.
1. Druk schakelaar naar links.

ð Machine neigt naar links.

2. Schakelaar naar rechts drukken.

ð Machine neigt naar rechts.

7.7 Last bewegen
7.7.1 Giek omhoog en omlaag brengen

Voorwaarden:
n De motor is gestart.
n De werkhydraulica is ontgrendeld.
n De laadmodus of de heftruckmodus is actief.
De giek wordt met de joystick omhoog en omlaag gebracht.
1. De giek omlaag brengen: druk de joystick naar voren.

ð n De last gaat omlaag.
n De last beweegt zich van de machine weg.

Werkwijze

Afb. 10: Schakelaar 'Niveaucompen-
satie'

Bediening
Last bewegen > Giek omhoog en omlaag brengen
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2. De giek omhoog brengen: trek de joystick naar achteren.

ð n De last gaat omhoog.
n De last beweegt zich naar de machine toe.

3. De beweging van de giek afremmen: zet de joystick in de
nulstand.

7.7.2 Telescoop inschuiven of uitschuiven
Voorwaarden:
n De motor is gestart.
n De werkhydraulica is niet vergrendeld.
n De modus voor rijden op de weg is niet actief.
De telescoop wordt met een schakelaar op de joystick uit- en inge-
schoven.
1. De telescoop inschuiven: druk het draaiwiel (3) naar ach-

teren.

ð n De last gaat omlaag.
n De last beweegt zich naar de machine toe.

2. De telescoop uitschuiven: druk het draaiwiel (2) naar voren.

ð n De last gaat omhoog.
n De last beweegt zich van de machine weg.

3. De beweging van de giek afremmen: laat de schakelaar los.

7.7.3 Uitrustingsstuk bewegen
Voorwaarden:
n De motor is gestart.
n De werkhydraulica is ontgrendeld.
n De laadmodus of de heftruckmodus is actief.
Het in- en uitklappen van het uitrustingsstuk wordt met de joystick
gedaan.

1. Het uitrustingsstuk inklappen: druk de joystick naar links.
2. Het uitrustingsstuk uitklappen: druk de joystick naar rechts.

Afb. 11: Joystick

Bediening
Last bewegen > Uitrustingsstuk bewegen
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7.7.4 Gebruik hefvork

WAARSCHUWING!
Verkeerd transporteren van lasten met de hef-
vork
Gevaar voor verwondingen wanneer de last naar
beneden valt en door mogelijk kantelen van de
machine
– Plaats de last altijd in het midden op de hef-

vork.
– Hef een last nooit met slechts één vorktand.
– Pas uw manier van rijden aan op de opge-

nomen last.

Voorwaarden:
n De machine is gestart.
n De heftruckmodus is geactiveerd.
1. Rijd de machine zo dicht mogelijk naar de last.
2. Schuif de hefvork onder de last.
3. Breng de telescoopgiek omhoog en til de last doordoor

enkele cm op.
4. Kantel de hefvork met de joystick voorzichtig naar boven.
5. Breng de last in rijpositie.

1. Schuif de telescoopgiek volledig in.
2. Verstel de giek zodanig dat de onderkant van de hefvork zich

ca. 300 mm boven de grond bevindt.

1. Deze plaats moet vlak en stabiel zijn.
2. Rijd de last zo dicht mogelijk naar de plaats waar deze moet

worden neergezet.
3. De machine stoppen.
4. Schuif de telescoopgiek voorzichtig uit tot de juiste hoogte is

bereikt.
5. De last neerzetten.
6. Kantel de vorkhouder naar voren om de vork vrij te maken.
7. Schuif de telescoopgiek in en breng deze omlaag.

Last heffen

Rijden met last

Last op een hooggelegen plaats
neerzetten

Bediening
Last bewegen > Gebruik hefvork
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7.7.5 Schepbak gebruiken
Voorwaarden:
n De machine is gestart.
n De laadmodus is geactiveerd.
1. Rijd de machine zo dicht mogelijk naar de last.
2. Vul de schepbak met de last door de werkfuncties te combi-

neren.

toegestaan Niet toelaatbaar

3. Breng de last in rijpositie en let daarbij op voldoende bodem-
vrijheid.

Opnemen van de last

Bediening
Last bewegen > Schepbak gebruiken
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1. Schuif de telescoopgiek volledig in.
2. Stel de telescoopgiek zodanig in dat voldoende bodemvrij-

heid wordt aangehouden.
3. Kies de handkruipgang.

1. De machine stoppen.
2. Schuif de giek voorzichtig uit tot de juiste hoogte is bereikt.
3. Leeg de schepbak door deze naar voren kantelen.

7.7.6 Camerasysteem bedienen
De machine is uitgerust met een camerasysteem, die het de
machinist mogelijk maakt, zones naast en achter de machine te
overzien zonder direct oogcontact.
Het camerasysteem is alleen bedoeld als hulpmiddel en ontslaat
de machinist niet van zijn plicht tot zorgvuldigheid.

WAARSCHUWING!
Beperkt zicht door verstoord of uitgevallen
camerabeeld!
Gevaar voor ongevallen door slecht zicht
– Controleer voor de inbedrijfname van de

machine of bij vervanging van de operator de
functie en de instellingen van het camerasys-
teem.

– Gebruik het camerasysteem alleen in de
modus TIMER OFF.

– Reinig vervuilde cameralenzen.
– Werk samen met een assistent als het camera-

systeem niet goed functioneert.

Rijden met last

Het legen van de schepbak op
grote hoogte

Bediening
Last bewegen > Camerasysteem bedienen
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WAARSCHUWING!
Gevaar voor lichamelijk letsel door verkeerd
ingesteld camerasysteem
Door automatisch omschakelende camerabeelden
kan de machinist de oriëntatie van de camera-
weergave kwijtraken. Daardoor kunnen onge-
lukken ontstaan.
– Het camerasysteem alleen in de modus TIMER

OFF modus gebruiken.

1. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt TIMER ON/OFF
navigeren.

3. Druk op de toets  om tussen TIMER ON en TIMER OFF
om te schakelen.

ð Modus TIMER OFF kiezen.

4. Met de toetsen  naar het menupunt BEEINDEN
[BEËINDIGEN] navigeren.

5. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

Omdat het camerasysteem alleen in de modus
TIMER OFF mag worden gebruikt, zijn in het menu
TIMER SETUP geen instellingen nodig.

1. Draai het display (1) zo dat de weergave goed is te zien.
2. Draai de contactsleutel in stand I.

ð Het camerabeeld wordt op het display getoond, de LED
bedrijfsindicatie (1) brandt.

Wanneer het camerabeeld niet wordt
getoond, de monitor met de toets (2)
inschakelen.

Timer-modus instellen

Timer Setup

Display inschakelen

MODE

SELECT

00560

Afb. 12: Display van het camerasys-
teem

Bediening
Last bewegen > Camerasysteem bedienen
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1. Druk op de toets .

ð Het camerabeeld wordt in de modus Nacht donkerder
weergegeven.

2. Druk opnieuw op de toets .

ð Het camerabeeld wordt in de modus Dag helderder
weergegeven.

Op de machine kunnen maximaal vier camera's zijn geïnstalleerd.
Met de toets MODE  kan tussen de volgende weergavemodi worden
omgeschakeld:
n Enkel beeld
n Gedeeld beeld
n In drieën gedeeld beeld
n In vieren gedeeld beeld

Met de toets MODE  de gewenste weergave kiezen.

In de weergavemodus Enkel beeld en in de weergavemodus
Gedeeld beeld kunnen de camera´s met de toetsen SELECT  worden
gekozen.

Met de toets SELECT  de gewenste cameraweergave kiezen.
n In de enkelbeeldmodus kan tussen de camera´s 1, 2, 3

en 4 worden gekozen.
n In de gedeelde beeldmodus kan tussen de camera´s 1/2,

2/3, 3/4, 4/1, 1/3 en 2/4 worden gekozen.

Druk op de toets .

ð Op de monitor verschijnt de menukeuze.

HELLIGKEIT [HELDERHEID]
KONTRAST [CONTRAST]
FARBE [KLEUR]
STANDARD [STANDAARD]
SPRACHE [TAAL]
SPIEGELUNG [SPIEGELEN]
VIDEO
POC ON / OFF
TIMER ON / OFF
TIMER SETUP
BEENDEN [BEËINDIGEN]

Omschakeling camerabeeldmodus

Weergavemodus

Camerakeuze

Menu-instellingen

Bediening
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07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 121



1. Druk op de toets .

ð Op de monitor verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt SPRACHE
[TAAL] navigeren.

3. Druk op de toets .

ð Op de monitor verschijnt de taalkeuze.

4. Met de toetsen  de gewenste taal kiezen.
5. Druk op de toets .

ð De gekozen taal wordt met þ gemarkeerd.

6. Met de toetsen  naar het menupunt BEEINDEN
[BEËINDIGEN] navigeren.

7. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

In de modus POC ON wordt het display via het contactslot in- en
uitgeschakeld. In de modus POC OFF kan het display separaat
met de toets I  bij ingeschakeld contact worden in- en uitge-
schakeld.

1. Toets  indrukken.

ð Op de monitor verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt POC navigeren.
3. Druk op de toets  om tussen POC OFF en POC ON om

te schakelen.
4. Met de toetsen  naar het menupunt BEEINDEN

[BEËINDIGEN] navigeren.
5. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

1. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt HELLIGKEIT
[HELDERHEID] navigeren.

3. Druk op de toets .

ð Op het display verschijnt de actuele instelling.

4. Met de toetsen  de gewenste helderheid kiezen.
5. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

Taal kiezen

Inschakelmodus (POC) kiezen

Helderheid instellen

Bediening
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1. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt KONTRAST
[CONTRAST] navigeren.

3. Druk op de toets .

ð Op het display verschijnt de actuele instelling.

4. Met de toetsen  het gewenste contrast instellen.
5. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

1. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt FARBE
[KLEUR] navigeren.

3. Druk op de toets .

ð Op het display verschijnt de actuele instelling.

4. Met de toetsen  de gewenste kleurverzadiging
kiezen.

5. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

1. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt STANDARD
[STANDAARD] navigeren.

3. Druk op de toets .

ð De fabrieksinstellingen worden weer hersteld.

4. Met de toetsen  naar het menupunt BEEINDEN
[BEËINDIGEN] navigeren.

5. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

Contrast instellen

Kleurverzadiging instellen

Instellingen resetten

Bediening
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1. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt SPIEGELUNG
[SPIEGELEN] navigeren.

3. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de camerakeuze.

4. Met de toetsen  de te spiegelen camera kiezen.
5. Druk op de toets .

ð De gespiegelde camera wordt met þ gemarkeerd.

6. Met de toetsen  naar het menupunt ZURÜCK
[TERUG] navigeren.

7. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

Met de instelling Videosysteem kan het kleuroverdrachtsysteem
van de monitor op PAL, NTSC of Auto worden ingesteld.
1. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de menukeuze.

2. Met de toetsen  naar het menupunt VIDEO navi-
geren.

3. Druk op de toets .

ð Op de display verschijnt de systeemkeuze.

4. Met de toetsen  het gewenste videosysteem kiezen.
5. Druk op de toets .

ð Het gekozen videosysteem wordt met þ gemarkeerd.

6. Met de toetsen  naar het menupunt ZURÜCK
[TERUG] navigeren.

7. Druk op de toets  om het menupunt te verlaten.

Camerabeeld spiegelen

Videosysteem instellen

Bediening
Last bewegen > Camerasysteem bedienen
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7.8 Uitrustingsstuk vervangen
7.8.1 Componenten en bedieningselementen voor het vervangen van de uitrus-

tingsstukken
De weergave en aanduiding van de betreffende componenten van
de machine en uitrustingsstukken maken de samenhangen en
handelingen duidelijk, die nodig zijn voor het monteren en demon-
teren van de uitrustingsstukken.

1 Drukontlasting van extra hydraulica 1
2 Hydraulische slangen van extra hydraulica 1
3 Pennen van de snelwisselinrichting
4 Vergrendelingspennen van de snelwisselinrich-

ting

5 Opnamehaken van het uitrustingsstuk
6 stelschroef van het uitrustingsstuk
7 Contramoer
8 Vergrendelopening van het uitrustingsstuk

Componenten

Bediening
Uitrustingsstuk vervangen > Componenten en bedieningselementen voor het vervangen van de uitrustingsstukken
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De volgende bedieningselementen zijn nodig voor het monteren en
demonteren van uitrustingsstukken:

Tab. 5: Bedieningspaneel, rechtsvoor
Symbool Soort

schakelaar
Omschrijving Lamp-

functie
Schakelaar-
stand

Betekenis

Toets Omschakeling
extra hydrau-
lica 1/snelwis-
selinrichting

Uit Links De aansturing van de extra hydrau-
lica 1 met de joystick is ingescha-
keld.

Aan Rechts De aansturing van de snelwisselin-
richting met de joystick is ingescha-
keld.

Tab. 6: Joystick
Symbool Stand Naam Betekenis

5 Extra hydraulica 1: aan-
sturen van de B-aanslui-
ting op de giekkop

Door de toets in te drukken, gecombineerd
met het indrukken van de toets in de
cabine, wordt de snelwisselaar vergren-
deld.

6 Extra hydraulica 1: aan-
sturen van de A-aanslui-
ting op de giekkop

Door de toets in te drukken, gecombineerd
met het indrukken van de toets in de
cabine, wordt de snelwisselaar ontgren-
deld.

Bedieningselementen

Bediening
Uitrustingsstuk vervangen > Componenten en bedieningselementen voor het vervangen van de uitrustingsstukken
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7.8.2 Uitrustingsstuk monteren

WAARSCHUWING!
Ongecontroleerde bewegingen door de
drukontlasting van de extra hydraulica 1
Gevaar voor ernstig lichamelijk letsel van personen
in de gevarenzone van het uitrustingsstuk
– Zorg ervoor dat er tijdens de drukontlasting

geen personen in de gevarenzone van het uit-
rustingsstuk aanwezig zijn.

Voorwaarden:
n De machine is gestart.
n De machine en het uitrustingsstuk bevinden zich op een vlakke

ondergrond.
1. Rijd de machine voor het uitrustingsstuk, zodat de pen (3)

zich onder de opnamehaak (5) van het uitrustingsstuk
bevindt.

2. Laat de pen (3) door deze voorzichtig te kantelen in de opna-
mehaak (5) haken.

3. Rijd voorzichtig vooruit.

ð De stelschroeven van het aanbouwapparaat liggen op de
snelwisselinrichting.

4. Parkeer de machine veilig zonder de motor uit te schakelen.
5. Zorg ervoor dat er zich niemand in de cabine en in de geva-

renzone van het aanbouwapparaat bevindt.
6. Druk op de toets voor de drukontlasting (1) op de linkerkant

van de telescoopgiek.

ð De extra hydraulica 1 wordt drukloos.

7. Sluit de hydraulische slangen van extra hydraulica 1 (2) aan
met geschikt gereedschap.

8. Betreed de machine.
9. Druk met de linkerhand de toets 'Omschakeling extra hydrau-

lica 1/snelwisselinrichting' in en houd deze ingedrukt.
10. Druk tegelijkertijd op de joystick de knop 'Extra hydraulica 1:

aansturen van de B-aansluiting op de giekkop' in en houd
deze ingedrukt.

ð n De onderste vergrendelingspen van de snelwisselin-
richting (4) wordt vergrendeld.

n De vergrendelingspen (4) sluit exact aan op de ver-
grendelopening (7) van het aanbouwapparaat.

Pen inhaken

Extra hydraulica 1 aansluiten

Vergrendelingspen vergrendelen

Bediening
Uitrustingsstuk vervangen > Uitrustingsstuk monteren
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Als het niet mogelijk is om de vergrendelingspen (4) exact aan te
laten sluiten op de vergrendelopening (8) van het uitrustingsstuk,
dan moeten de stelschroeven (6) worden aangepast.
1. Draai de contramoer (7) los, zodat de stelschroef (6) er

verder in- of uitgedraaid kan worden.
2. Draai de stelschroef erin of eruit, zodat de vergrendelingspen

(4) zich ter hoogte van de vergrendelingsopening (8) op het
aanbouwapparaat bevindt als het aanrustingsstuk is aange-
bracht.

3. Draai daarna de contramoer (7) weer vast.

Stelschroeven instellen

Bediening
Uitrustingsstuk vervangen > Uitrustingsstuk monteren
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7.8.3 Uitrustingsstuk demonteren

WAARSCHUWING!
Ongecontroleerde bewegingen door de
drukontlasting van de extra hydraulica 1
Gevaar voor ernstig lichamelijk letsel van personen
in de gevarenzone van het uitrustingsstuk
– Zorg ervoor dat er tijdens de drukontlasting

geen personen in de gevarenzone van het uit-
rustingsstuk aanwezig zijn.

Voorwaarde:
n De machine is gestart.
1. Zet het uitrustingsstuk op een vlakke ondergrond.
2. Kies 'Rijrichting neutraal' en schakel de parkeerrem in.
3. Verlaat de machine.
4. Zorg ervoor dat er zich niemand in de cabine en in de geva-

renzone van het aanbouwapparaat bevindt.
5. Druk op de toets voor de drukontlasting (1) op de linkerkant

van de telescoopgiek.

ð De extra hydraulica 1 wordt drukloos.

6. Schroef de hydraulische slangen van extra hydraulica 1 (2)
los met geschikt gereedschap.

7. Betreed de machine.
8. Druk met de linkerhand de toets 'Omschakeling extra hydrau-

lica 1/snelwisselinrichting' in en houd deze ingedrukt.
9. Druk tegelijkertijd op de joystick de knop 'Extra hydraulica 1:

aansturen van de A-aansluiting op de giekkop' in en houd
deze ingedrukt tot de onderste vergrendelingspen van de
snelwisselinrichting (4) wordt ontgrendeld.

10. Haak de pen (3) uit de opnamehaak van het uitrustingsstuk
(5) door het uitrustingsstuk voorzichtig te kantelen en daarna
achteruit te rijden.

Extra hydraulica 1 ontkoppelen

Vergrendelingspen ontgrendelen

Pen uithaken

Bediening
Uitrustingsstuk vervangen > Uitrustingsstuk demonteren
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7.9 Waarschuwingsinrichting overbelasting gebruiken

WAARSCHUWING!
Kantelgevaar door ontbrekende waarschuwing
voor overbelasting tijdens de rit
Gevaar voor lichamelijk letsel in het werkbereik
van de machine is mogelijk als de machine kantelt.
De waarschuwingsinrichting voor overbelasting is
bedoeld voor controle van de machine terwijl deze
stilstaat, omdat de waarden door de rijbewegingen
worden vervalst en dus niet betrouwbaar zijn.
– Gebruik de gegevens van de waarschuwings-

inrichting voor overbelasting alleen als de
machine stilstaat.

– Houd de last zo dicht mogelijk bij de grond.
– Schuif de giek tijdens het rijden met last niet uit

met het telescoopmechanisme.
– Breng de giek tijdens het rijden met last niet

omhoog.

Als zich tijdens het werken overbelasting voordoet, dan waar-
schuwt de waarschuwingsinrichting voor overbelasting de
bestuurder door een akoestisch en optisch waarschuwingssignaal.
Alle lastversterkende functies worden gedeactiveerd.
De bestuurder moet de overbelasting van de machine opheffen.
Als er geen werkfuncties meer mogelijk zijn, moet de waarschu-
wingsinrichting voor overbelasting worden overbrugd.

Bediening
Waarschuwingsinrichting overbelasting gebruiken 
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1 LED 1
2 LED 2
3 LED 3
4 LED 4
5 LED 5
6 LED 6

Overbelas-
ting

Optisch waarschuwings-
signaal

Akoestisch waar-
schuwingssig-
naalLED Kleur

> 0% LED 1 Groen Geen akoestisch
signaal

> 50% LED 2 Groen Geen akoestisch
signaal

> 90% LED 3 Geel Intervaltoon

> 95% LED 4 Geel Intervaltoon

> 100% LED 5 Rood Continu geluid

> 110% LED 6 Rood Continu geluid

Akoestische en optische waarschu-
wingssignalen

Bediening
Waarschuwingsinrichting overbelasting gebruiken 
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GEVAAR!
Kantelgevaar door verkeerde ontlasting van de
machine
Als de machine is overbelast en de overbelasting
niet op de juiste manier wordt verholpen, dan
bestaat er kantelgevaar. Er bestaat levensgevaar
voor de bestuurder en personen in de omgeving
van de machine.
– Breng de giek niet omlaag als de machine

overbelast is.
– Schuif de giek voorzichtig in met het telescoop-

mechanisme als de machine overbelast is.

Voorwaarde:
n De machine is overbelast.

Schuif de giek voorzichtig in met het telescoopmechanisme.

ð Hef de overbelasting van de machine op.

GEVAAR!
Levensgevaar bij het overbruggen van de waar-
schuwingsinrichting voor overbelasting
Als de waarschuwingsinrichting voor overbelasting
wordt overbrugd en het werk wordt voortgezet, dan
kan de machine kantelen. Er bestaat levensgevaar
voor de bestuurder en personen in de omgeving
van de machine.
– Overbrug de waarschuwingsinrichting voor

overbelasting alleen in noodgevallen.
– Gebruik de overbruggingsfunctie alleen om de

overbelasting van de machine op te heffen.
– Voer tijdens de overbrugging geen ander soort

werkzaamheden uit.

Voorwaarden:

Overbelasting van de machine
opheffen

Waarschuwingsinrichting overbe-
lasting overbruggen

Bediening
Waarschuwingsinrichting overbelasting gebruiken 
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n De machine is overbelast.
n Er kunnen geen werkfuncties meer worden uitgevoerd.
1. De schakelaar naar rechts drukken.

ð n De waarschuwingsinrichting voor overbelasting wordt
gedurende 30 seconden overbrugd.

n Er klinkt een akoestisch signaal gedurende de over-
brugging.
Tijdens de overbrugging zijn alle werkfuncties vrijge-
geven.

n Zet de schakelaar gedurende deze tijd niet om.
2. De giek inschuiven.

ð De overbelasting van de machine is opgeheven.

3. Wacht tot het akoestische signaal niet meer klinkt.
4. De schakelaar naar links drukken.

ð De overbrugging is beëindigd.

Na afloop van de overbruggingsduur van
30 seconden wordt de overbrugging, onafhankelijk
van de stand van de schakelaar, automatisch
beëindigd.

Als de bestuurder de overbrugging activeert
zonder dat er sprake is van overbelasting, dan
klinkt er een akoestisch warschuwingssignaal.

Overige aanwijzingen:
n Ä  Bedieningselementen en weergave-elementen
n Ä  Giek omhoog en omlaag brengen

Afb. 13: Schakelaar 'Overbrugging
waarschuwingsinrichting overbelas-
ting'

Bediening
Waarschuwingsinrichting overbelasting gebruiken 
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7.10 Uitlaatgasnabehandelingssysteem regenereren

WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand door hete oppervlakken en
hoge uitlaatgastemperaturen
De regeneratie van het uitlaatgasnabehandelings-
systeem zorgt voor hoge temperaturen in het uit-
laatsysteem.
– Bij de regeneratie van het uitlaatgasnabehan-

delingssysteem altijd voldoende afstand tot
brandbare stoffen aanhouden.

– Het uitlaatsysteem na de regeneratie van het
uitlaatgasnabehandelingssysteem bij een
draaiende motor laten afkoelen.

WAARSCHUWING!
Risico op verwondingen door ongewilde
machinebewegingen
Tijdens de regeneratie van het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem kan de extra hydraulica 2 onge-
wilde machinebewegingen uitvoeren.
– Ontkoppel de extra hydraulica 2 volledig voor

het starten van de regeneratie van het uitlaat-
gasnabehandelingssysteem.

Door de regeneratie van het uitlaatgasnabehandelingssysteem kan
het beschikbare motorvermogen afnemen.

De machinist regenereert het uitlaatgasnabehandelingssysteem tij-
dens de werkmodus door het motortoerental te verhogen.
Tijdens de regeneratie is de werkmodus mogelijk.
Voorwaarden:
n Het symbool 'Beladingstoestand van het uitlaatgasnabehande-

lingssysteem' brandt.
1. Het motortoerental verhogen.

ð De uitlaatgastemperatuur stijgt en het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem wordt geregenereerd.
De regeneratie is beëindigd als het symbool 'Beladings-
toestand van het uitlaatgasnabehandelingssysteem' niet
meer brandt.

2. Na afloop van de regeneratie het motortoerental weer ver-
lagen.

Kennisgevingen

Uitlaatgasnabehandelingssysteem
door verhoging van het motortoe-
rental regenereren

Bediening
Uitlaatgasnabehandelingssysteem regenereren 
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De motorbesturing voert de regeneratie van het uitlaatgasnabe-
handelingssysteem indien nodig automatisch uit door het motortoe-
rental te verhogen.
Het motortoerental wordt alleen automatisch verhoogd als er geen
werkfunctie wordt gebruikt en de machine tot stilstand wordt
gebracht.

De schakelaar "Regeneratie van het uitlaatgasnabehande-
lingssysteem" in de middelste stand zetten.

AANWIJZING!
Schade aan het uitlaatgasnabehandelingssys-
teem door het onderdrukken van de regeneratie
Het permanent onderdrukken van de regeneratie
van het uitlaatgasnabehandelingssysteem kan tot
schade aan het uitlaatgasnabehandelingssysteem
leiden.
– De regeneratie van het uitlaatgasnabehande-

lingssysteem maar kort onderdrukken.
– Op de symbolen voor de oproep tot regene-

ratie van het uitlaatgasnabehandelingssysteem
letten.

1. De schakelaar "Regeneratie van het uitlaatgasnabehande-
lingssysteem" naar rechts zetten.

ð De regeneratie van de uitlaatgasnabehandeling wordt tij-
dens het gebruik niet automatisch gestart.

2. De automatische regeneratie van de uitlaatgasnabehande-
ling na het gebruik weer toestaan.

Tijdens de handmatig gestarte regeneratie van het uitlaatgasnabe-
handelingssysteem kan er niet mee worden gewerkt.
Als de automatische regeneratie niet voldoende is, dan wordt de
handmatige regeneratie afgedwongen door het knipperen van de
symbolen op het display.
Voorwaarden:
n De symbolen "Beladingstoestand van het uitlaatgasnabehan-

delingssysteem" en "Uitlaatgastemperatuur" knipperen.
n De machine is veilig geparkeerd.
n De stationaire stopautomaat is gedeactiveerd.

Automatische regeneratie van het
uitlaatgasnabehandelingssysteem
toestaan

Automatische regeneratie van het
uitlaatgasnabehandelingssysteem
onderdrukken

Regeneratie van het uitlaatgasna-
behandelingssysteem handmatig
starten

Bediening
Uitlaatgasnabehandelingssysteem regenereren 
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n Het hydraulisch systeem is drukloos.
n De extra hydraulica 2 is losgekoppeld.
1. De machine starten en de dieselmotor 5–10 minuten statio-

nair laten draaien.
2. De schakelaar "Regeneratie van het uitlaatgasnabehande-

lingssysteem" naar links drukken.

ð De regeneratie van het uitlaatgasnabehandelingssys-
teem wordt uitgevoerd.
n Het motortoerental stijgt.
n Het geluid van de turbolader wordt sterker.
n Het symbool voor hoge uitlaatgastemperatuur gaat

branden.
n Het symbool voor regeneratie van het uitlaatgasnabe-

handelingssysteem knippert.
3. Wachten tot de regeneratie van het uitlaatgasnabehande-

lingssysteem is afgelopen.

ð Na de regeneratie van het uitlaatgasnabehandelingssys-
teem gebeurt er het volgende:
n De symbolen 'Beladingstoestand van het uitlaatgas-

nabehandelingssysteem' en 'Uitlaatgastemperatuur'
branden niet meer.

n De motor draait met een stationair toerental.
n Uitlaatgas en oppervlakken van het uitlaatsysteem

hebben een verhoogde temperatuur.
4. Het uitlaatsysteem 5–10 minuten bij een draaiende motor

laten afkoelen.

De handmatig gestarte regeneratie van het uitlaatgasnabehande-
lingssysteem kan door een van de volgende acties worden afge-
broken:
n De machinebesturing bedienen.
n De schakelaar "Regeneratie van het uitlaatgasnabehandelings-

systeem" omzetten.
n De noodstopschakelaar bedienen.
n De motor uitschakelen.

7.11 Machine uitschakelen en verlaten
7.11.1 Machine veilig parkeren

1. Zet de opgenomen lasten neer en borg deze.
2. Zet het uitrustingsstuk op de grond.
3. Plaats de machine op een veilige ondergrond.
4. Zet de machine in 'Rijrichting neutraal'.
5. Breng de cabine omlaag tot de onderste eindpositie.

Zorgen voor stabiliteit van de
machine

Machine borgen

Bediening
Machine uitschakelen en verlaten > Machine veilig parkeren
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6. Schakel de parkeerrem in.
7. Draai de contactsleutel naar positie 'P'.

ð De motor wordt uitgeschakeld.

7.11.2 De machine verlaten

WAARSCHUWING!
Gevaar voor uitglijden bij het beklimmen,
afdalen en betreden van de machine!
Verwondingen zijn mogelijk wanneer u van grotere
hoogte valt.
– Verwijder verontreinigingen en andere gladde

aanslag van de machine.
– Betreed de machine alleen via de daarvoor

bedoelde ladders en op de daarvoor bestemde
manieren.

– Houd u vast aan leuningen en handgrepen.

Voorwaarde voor het verlaten van de machine:
n De machine is veilig geparkeerd.
1. Cabinedeur ontgrendelen: druk de hendel naar voren.Cabinedeur van binnenuit openen

Bediening
Machine uitschakelen en verlaten > De machine verlaten
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2. Open de cabinedeur volledig met de handgreep.

ð De cabinedeur klikt vast in de borging.

3. Verlaat de cabine met het gezicht naar de machine toe en
gebruik de daarvoor bestemde opstaptreden en leuningen.

4. De cabinedeur sluiten.

ð De cabinedeur klikt vast.

7.11.3 Machine na het gebruik neerzetten
Voorwaarde:
n De machine is veilig geparkeerd.
n De machinist heeft de machine verlaten.
1. Sluit de cabinedeur af.
2. Koppel de machine los van de elektriciteit.
3. Onderhoudsklep sluiten.
4. Sluit de onderhoudsklep.

7.11.4 Elektrische installatie van de machine scheiden van de accu

AANWIJZING!
Schade aan de machine door scheiden van de
elektrische installatie van de accu bij ingescha-
keld contact of draaiende motor
De elektrische installatie en het uitlaatgasnabehan-
delingssysteem kunnen beschadigd raken, wan-
neer bij ingeschakeld contact of draaiende motor
de hoofdschakelaar van de accu wordt bediend.

Machine verlaten

Cabinedeur van buiten sluiten

Bediening
Machine uitschakelen en verlaten > Elektrische installatie van de machine scheiden van de accu
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Voorwaarden:
n De motor is uitgeschakeld.
n Het contact is uitgeschakeld.
n De hoofdschakelaar van de accu brandt.

De hoofdschakelaar van de accu indrukken.

ð n De hoofdschakelaar van de accu knippert gedurende
10 minuten.

n Na afloope van 10 minuten gaat de verlichting van de
hoofdschakelaar uit.
De accuvoeding naar de elektrische installatie van de
machine is onderbroken.

Scheidingsprocedure onderbreken
De scheidingsprocedure kan worden
onderbroken.

Hiervoor moet de hoofdschakelaar van
de accu tijdens het knipperen opnieuw
worden ingedrukt.

Bediening
Machine uitschakelen en verlaten > Elektrische installatie van de machine scheiden van de accu
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8 Onderhoud
8.1 Aandraaimomenten voor bouten
8.1.1 Algemene aanwijzingen

Gebruik alleen nieuwe of gelijkwaardige vervangende onderdelen
wanneer u bouten of moeten vervangt.
Bouten, moeren of schroefdraad moet schoon, droog en vetvrij
zijn.

Er gelden twee verschillende tabellen voor aanhaalmomenten:
n Standaardverbindingen
n Draaiverbindingen

8.1.2 Standaardverbindingen
Om te voorkomen dat een boutverbinding faalt, moeten bij de vol-
gende toepassingen alleen zwart gefosfateerde bouten worden
gebruikt:
n Tuimelaar
n Draaikrans
n Looprollen
n Draaimechanisme, rijaandrijving en rijmechanismen
n Ingebouwd schroefdraad
n Alle bouten van de volgende verbindingen:

– Cabineconsole – cabine
– Basisframe - cabineverstelling
– Basisframe - motor

Bout Aanhaalmoment
Afmetingen Sterkteklasse Beplaat met zinkla-

mellen
[Nm]

Zwart gefosfateerd
[Nm]

M6 8.8 6,4 9,4

10.9 9,4 13,8

12.9 11 16,1

M8 8.8 15,4 22,8

10.9 22,7 33,4

12.9 26,5 39,1

M10 8.8 30 45

10.9 44,2 65,8

12.9 51,7 77,5

Onderhoud
Aandraaimomenten voor bouten > Standaardverbindingen
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Bout Aanhaalmoment
Afmetingen Sterkteklasse Beplaat met zinkla-

mellen
[Nm]

Zwart gefosfateerd
[Nm]

M12 8.8 52,5 77,5

10.9 76,7 114,2

12.9 90 133,3

M14 8.8 83,3 123,3

10.9 121,7 181,7

12.9 142,5 212,5

M16 8.8 127,5 191,7

10.9 186,7 281,7

12.9 218,3 329,2

M18 8.8 183 274

10.9 262 391

12.9 306 458

M20 8.8 257 387

10.9 365 551

12.9 428 644

M22 8.8 348 528

10.9 496 753

12.9 580 881

M24 8.8 441 665

10.9 628 947

12.9 735 1108

M27 8.8 643 980

10.9 917 1395

12.9 1073 1633

M30 8.8 878 1331

10.9 1250 1895

12.9 1463 2218

M33 8.8 1179 1801

10.9 1679 2565

12.9 1965 3001

M36 8.8 1521 2315

10.9 2167 3298

12.9 2535 3859

Onderhoud
Aandraaimomenten voor bouten > Standaardverbindingen
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Bout Aanhaalmoment
Afmetingen Sterkteklasse Beplaat met zinkla-

mellen
[Nm]

Zwart gefosfateerd
[Nm]

M39 8.8 1957 2998

10.9 2788 4269

12.9 3262 4995

8.1.3 Draaiverbindingen
Bout Aanhaalmoment
Afmetingen Sterkteklasse Beplaat met zinkla-

mellen
[Nm]

Zwart gefosfateerd
[Nm]

M16 10.9 Niet toelaatbaar 280

M22 10.9 Niet toelaatbaar 750

M24 10.9 Niet toelaatbaar 960

M33 10.9 Niet toelaatbaar 2600

Onderhoud
Aandraaimomenten voor bouten > Draaiverbindingen
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8.2 Onderhoudsschema
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zitten

X   X         151

8.4.1.3 Controleren of alle schroefverbindingen
goed vastzitten

 X  X         151

8.4.1.4 Hydraulische cilinder: visuele controle op
beschadiging en lekkage

X   X         152

8.4.1.5 Accu's, accukabels en aansluitingen con-
troleren op goede bevestiging en corrosie

 X  X         152

8.4.1.6 De zekeringen controleren  X  X         152

8.4.1.7 Bandenspanning controleren  X  X         152

8.4.1.8 Motorkap – afdichting en fijnstoffilter con-
troleren op lekkage en beschadiging

 X  X         153

8.4.1.9 De goede bevestiging van de contrage-
wichtelementen controleren

      X      153

8.4.1.10 De goede bevestiging van de contrage-
wichtelementen controleren

      X      153

Standaardintervallen

Onderhoud
Onderhoudsschema 
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Pagina
8.4.1.11 Indicatie voor vervanging luchtfilterpatroon

controleren
X   X         154

8.4.2 Machine smeren             154

8.4.2.1 Machine smeren  X  X         154

8.4.3 Cabine             154

8.4.3.1 Verwarmingsfilter controleren  X  X         154

8.4.4 Dieselmotorservice             154

8.4.4.1 Het oliepeil in de dieselmotor controleren X   X         154

8.4.4.2 antivries controleren    X   X      155

8.4.4.3 Koelmiddelpeil controleren en koelribben
reinigen

 X  X         156

8.4.4.4 Motorradiateur controleren en reinigen  X  X         156

8.4.4.5 Vervangings- en veiligheidspatroon van
het luchtfilter vervangen

       X     156

8.4.4.6 Waterafscheider: filter vervangen       X      156

8.4.4.7 Inlaatluchtradiateur - condenswater
aftappen

      X      156

8.4.4.8 DEF (AdBlue)-tankfilter: vervangen           X  156

8.4.4.9 DEF (AdBlue)-voedingsmodulefilter: ver-
vangen

          X  156

8.4.4.10 Koelmiddel verversen           X  156

8.4.5 Airconditioning             156

8.4.5.1 Staat en spanning van V-riem controleren  X  X         156

8.4.5.2 Controleren of de schroefverbinding van
de compressor goed vastzit

   X         156

Onderhoud
Onderhoudsschema 
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Pagina
8.4.5.3 Verwarming/klimaatregeling door

bevoegde vaktechnische werkplaats laten
controleren

       X     157

8.4.6 Onderwagen             157

8.4.6.1 Wielmoeren natrekken  X  X         157

8.4.6.2 Naaftransmissie – oliepeil controleren  X  X         157

8.4.6.3 Naaftransmissie: olie verversen    X    X     157

8.4.6.4 Asverdeleraandrijving: oliepeil controleren  X           157

8.4.6.5 Asverdeleraandrijving: olie verversen    X    X     157

8.4.6.6 Differentieel: oliepeil controleren  X  X         157

8.4.6.7 Differentieel: olie verversen    X    X     157

8.4.6.8 Bevestiging snelwisselinrichting afstellen       X      157

8.4.6.9 De goede bevestiging van de contrage-
wichtelementen met voorgeschreven aan-
draaimoment controleren

      X      158

8.4.7 Hydraulisch systeem             158

8.4.7.1 Hydraulisch systeem: oliepeil controleren X   X         158

8.4.7.2 Hydraulische oliekoeler controleren en rei-
nigen

 X  X         158

8.4.7.3 Voorspanning - hydraulische accumulator
laten controleren door gespecialiseerd
hydraulicabedrijf

   X   X      158

8.4.7.4 Retourfilter - filterelement vervangen    X    X     158

8.4.7.5 Regelfilter: filterelement vervangen    X       X  158

8.4.7.6 Beluchtingsfilter hydraulische tank: visuele
controle op vervuiling en beschadiging,
indien nodig vervangen

      X      158

Onderhoud
Onderhoudsschema 
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Pagina
8.4.7.7 Beluchtingsfilter hydraulische tank: filter-

element vervangen
          X  158

8.4.7.8 Hydraulisch systeem: olie verversen           X  158

8.4.8 Telescoopgiek             159

8.4.8.1 Telescoopgiek smeren X   X         159

8.4.8.2 Zuigerstangen van de hydraulische
cilinder: visuele inspectie op vervuiling/
corrosie uitvoeren

X   X         159

8.4.8.3 Borstels op de kop van de giek contro-
leren

 X           159

8.4.9 Statisch dragende stalen onderdelen             160

8.4.9.1 Staalconstructie reinigen en onderhouden  X           160

10 Dieselmotor             169

10.3 Controles tijdens de gebruiksperiode             175

10.3.2 Dieselmotorolie             176

10.3.2.1 Het oliepeil in de dieselmotor controleren X   X         176

10.3.6 Spannings- en toestandscontrole: riemen
van de secundaire aggregaten

     X       186

10.4 Geplande service             187

10.4.5 Motorolie verversen en oliefilter ver-
vangen

     X       191

Onderhoud
Onderhoudsschema 
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Pagina
10 Dieselmotor             169

10.3 Controles tijdens de gebruiksperiode             175

10.3.2 Dieselmotorolie             176

10.3.2.2 Dieselmotorolie bijvullen X X           178

10.3.3 Koelvloeistof             179

10.3.3.3 Koelmiddel bijvullen  X           181

10.4 Geplande service             187

10.4.2 Brandstofvoorfilter ontwateren X     X       188

10.4.6 Brandstoffilter vervangen     X        194

10.4.7 Brandstoffilter vervangen     X        196

10.4.9 Carterontluchtingsfilter van de dieselmotor
vervangen

      X      199

10.5 Ongeplande service             201

10.5.2 Verversen motorkoelmiddel         X    202

Speciale intervallen

Onderhoud
Onderhoudsschema 
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8.3 Overzicht componenten
8.3.1 Rechterkant van de machine

1 Luchtfilter
2 Koelvloeistofreservoir
3 Peilstok motorolie
4 Combikoeler
5 Brandstoffilter

6 Oliefilter
7 V-riemen
8 V-riemen
9 Hoofdschakelaar van de accu
10 Naaftransmissie

Onderhoud
Overzicht componenten > Rechterkant van de machine
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8.3.2 Linkerkant machine

1 Brandstoftank
2 AdBlue-tank
3 Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Linkerkant machine

Onderhoud
Overzicht componenten > Linkerkant machine
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8.3.3 Vooraanzicht machine

1 Drukaccumulator voor de giekophanging
2 Regelfilter
3 Differentieel (voor- en achteras)

Onderhoud
Overzicht componenten > Vooraanzicht machine
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8.3.4 Achteraanzicht machine

1 Beluchtingsfilter
2 Kijkglas voor hydraulisch oliepeil
3 Lekoliefilter
4 Retourfilter
5 Hydrauliekolietank

8.4 Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
8.4.1 Visuele en functiecontrole van de machine
8.4.1.1 Cabineophanging: pen- en schroefverbindingen controleren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.1.2 Controleren of alle verbindingen (schroeven, splitpennen enz.) goed vastzitten
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.1.3 Controleren of alle schroefverbindingen goed vastzitten
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Visuele en functiecontrole van de machine
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8.4.1.4 Hydraulische cilinder: visuele controle op beschadiging en lekkage
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.1.5 Accu's, accukabels en aansluitingen controleren op goede bevestiging en corrosie
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.1.6 De zekeringen controleren
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.1.7 Bandenspanning controleren
Personeel: n Machinist

De controle van de bandenspanning alleen bij gestabiliseerde en
koude banden uitvoeren.
1. De machine parkeren.
2. De machine tegen opnieuw inschakelen door onbevoegden

beschermen.
3. De vulslang op het ventiel aansluiten.

00243

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Visuele en functiecontrole van de machine
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4. De bandenspanning op de manometer aflezen en indien
nodig corrigeren.

Fabrikant Omschrijving Bandenmaat Luchtdruk [bar]
Camso MPT 753 460/70 - 24 4,0

Nokian TRI 2 Steel 500/70 R24 4,0

Alliance
(BKT)

MPT 580 460/70 R 24 TL 4,0

Alliance
(BKT)

Multiuse 550 460/70 R24 4,0

Michelin Bibload 460/70 R24 4,4

Michelin Bibload 500/70 R24 4,0

Michelin XMINE D2 15,5 R 25 TL 4,5

8.4.1.8 Motorkap – afdichting en fijnstoffilter controleren op lekkage en beschadiging

AANWIJZING!
Gebruik van de machine met beschadigde
motorkap
Beschadigingen en slechte werking van de
machine door gebruik met een beschadigde
motorkap
– Gebruik de machine niet als de motorkap

beschadigd is.
– Vervang defecte onderdelen direct.

1. Controleer de motorkap en de isolatiematten en het fijnstof-
filter op lekkage en beschadigingen.

2. Gebruik de machine niet als u beschadigingen vaststelt en
geef de informatie door aan de servicetechnicus.

8.4.1.9 De goede bevestiging van de contragewichtelementen controleren

Neem voor het uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden
contact op met de servicetechnicus.

8.4.1.10 De goede bevestiging van de contragewichtelementen controleren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Visuele en functiecontrole van de machine

07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 153



8.4.1.11 Indicatie voor vervanging luchtfilterpatroon controleren
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.2 Machine smeren
8.4.2.1 Machine smeren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.3 Cabine
8.4.3.1 Verwarmingsfilter controleren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.4 Dieselmotorservice
8.4.4.1 Het oliepeil in de dieselmotor controleren

WAARSCHUWING!
Gevaar van ernstige verbrandingen door hete
dieselmotordelen en hete dieselolie!
Het contact met hete dieselmotoronderdelen of
met hete dieselolie kan ernstige verbrandingen
veroorzaken.
– Controleer het oliepeil van de dieselmotor

alleen bij met uitgeschakelde dieselmotor.
– Vul dieselmotorolie alleen bij met uitgescha-

kelde dieselmotor.
– Contact met te hete dieselmotoronderdelen

vermijden.
– Beschermende kleding en veiligheidshand-

schoenen dragen.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Dieselmotorservice
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AANWIJZING!
Gevaar voor schade aan de dieselmotor door
verkeerd dieselmotoroliepeil of verkeerde die-
selmotorolie!
De laag of te hoog dieselmotoroliepeil kan vermin-
derd dieselmotorvermogen en schade aan de die-
selmotor tot gevolg hebben.
Het gebruik van verkeerde dieselmotorolie kan
schade aan de dieselmotorolie tot gevolg hebben.
– Het dieselmotoroliepeil mag niet tot onder de

MIN-markering op de oliepeilstok dalen.
– Het dieselmotoroliepeil mag niet tot boven de

MAX-markering op de oliepeilstok toenemen.
– Gebruik alleen de door SENNEBOGEN voor-

geschreven dieselmotorolie.

Personeel: n Machinist
Veiligheidsuitrusting: n Werkveiligheidskleding

n Veiligheidshandschoenen
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

Gereedschap: n Trap

1. de machine parkeren.
2. Laat de dieselmotor circa 2 minuten draaien met stationair

toerental.
3. Wacht 15 minuten na het uitschakelen van de dieselmotor.

ð In deze tijd stroomt de olie terug in het carter.

4. De serviceklep (/1) openen.
5. De oliepeilstok (2) verwijderen.
6. Veeg de oliepeilstok met een schone, pluisvrije doek schoon.
7. Oliepeilstok tot aan de aanslag insteken en er weer uit-

trekken.

ð Het dieselmotoroliepeil moet tussen de MIN-markering en
de MAX-markering van de oliepeilstok liggen.

8. Indien nodig de dieselmotorolie bijvullen en het dieselmotoro-
liepeil controleren.

9. Oliepeilstok tot aan de aanslag insteken.
10. Sluit de serviceklep.

8.4.4.2 antivries controleren
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

Afb. 14: Voorbeeldafbeelding

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Dieselmotorservice
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8.4.4.3 Koelmiddelpeil controleren en koelribben reinigen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.4.4 Motorradiateur controleren en reinigen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.4.5 Vervangings- en veiligheidspatroon van het luchtfilter vervangen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.4.6 Waterafscheider: filter vervangen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.4.7 Inlaatluchtradiateur - condenswater aftappen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.4.8 DEF (AdBlue)-tankfilter: vervangen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.4.9 DEF (AdBlue)-voedingsmodulefilter: vervangen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.4.10 Koelmiddel verversen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.5 Airconditioning
8.4.5.1 Staat en spanning van V-riem controleren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.5.2 Controleren of de schroefverbinding van de compressor goed vastzit
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Airconditioning
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8.4.5.3 Verwarming/klimaatregeling door bevoegde vaktechnische werkplaats laten controleren
Neem voor het uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden
contact op met een geïnstrueerde vakkracht.

8.4.6 Onderwagen
8.4.6.1 Wielmoeren natrekken

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.6.2 Naaftransmissie – oliepeil controleren
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.6.3 Naaftransmissie: olie verversen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.6.4 Asverdeleraandrijving: oliepeil controleren
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.6.5 Asverdeleraandrijving: olie verversen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.6.6 Differentieel: oliepeil controleren
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.6.7 Differentieel: olie verversen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.6.8 Bevestiging snelwisselinrichting afstellen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Onderwagen
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8.4.6.9 De goede bevestiging van de contragewichtelementen met voorgeschreven aandraaimo-
ment controleren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.7 Hydraulisch systeem
8.4.7.1 Hydraulisch systeem: oliepeil controleren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.7.2 Hydraulische oliekoeler controleren en reinigen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.7.3 Voorspanning - hydraulische accumulator laten controleren door gespecialiseerd hydrauli-
cabedrijf

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.7.4 Retourfilter - filterelement vervangen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.7.5 Regelfilter: filterelement vervangen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.7.6 Beluchtingsfilter hydraulische tank: visuele controle op vervuiling en beschadiging, indien
nodig vervangen

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.7.7 Beluchtingsfilter hydraulische tank: filterelement vervangen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.7.8 Hydraulisch systeem: olie verversen
Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Hydraulisch systeem
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Indien nodig de olie aan de hand van een oliediagnose door de
klantenservice van SENNEBOGEN laten controleren.

8.4.8 Telescoopgiek
8.4.8.1 Telescoopgiek smeren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.8.2 Zuigerstangen van de hydraulische cilinder: visuele inspectie op vervuiling/corrosie uit-
voeren

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

8.4.8.3 Borstels op de kop van de giek controleren
Bij steile positie van de giek bij beladen schepbak kan los stort-
goed eraf vallen en tussen giek en telescoopdelen vallen. Dit kan
tot aanzienlijke beschadigingen van de giek leiden.
De op de kop van de giek gemonteerde borstels verminderen het
binnendringen van grof vuil en los stortgoed (bijv. split).

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Telescoopgiek
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Personeel: n Machinist
n Servicetechnicus

1. Giek in laagste stand brengen en iets uittelescoperen.
2. Giek op grond neerlaten en ontlasten.
3. Borstels (1) controleren op slijtage.
4. Afloje los tornillos (2).
5. Borstels (1) verwijderen.
6. Versleten borstels vervangen door nieuwe borstels en deze

met de bouten weer bevestigen.

8.4.9 Statisch dragende stalen onderdelen
8.4.9.1 Staalconstructie reinigen en onderhouden

Beschrijving en afbeeldingen volgen binnenkort.

Borstels controleren en indien
nodig vervangen

Indien nodig borstels vervangen:

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren > Statisch dragende stalen onderdelen
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9 Transport
9.1 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!
Verlading/transport niet deskundig uitgevoerd!
De machine kan tijdens het verladen of het trans-
port omvallen of wegglijden.
– Laat de laad- en transportwerkzaamheden

alleen door bevoegd vakbekwaam personeel
uitvoeren.

– Neem de voorschriften voor een veilige bela-
ding in acht.

– Wijs de transportonderneming op de verant-
woordelijkheid om het transport volgens de
regels uit te voeren.

Gebruikersgroepen:
n Verladers
n Vrachtwagenbestuurders
n Assistent

9.2 Gegevens van de vracht
Ä Hoofdstuk 2.5.3 „Afmetingen en gewichten” op pagina 19

n De machine moet met een dieplader worden getransporteerd.
n Let op de maten van de machine bij het kiezen van een diep-

lader.
n De maximale aslast van het transportmiddel moet groter zijn

dan het transportgewicht van de machine.

Transportmaten

Transporteenheden

Transportmiddelen

Transport
Gegevens van de vracht 
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9.3 Machine voorbereiden voor verladen

VOORZICHTIG!
Onderdelen van de machine bewegen tijdens
het transport!
Door botsingen zijn verwondingen of beschadi-
gingen mogelijk.
– Sjor alle losse onderdelen vast op de machine.
– Vergrendel deuren, kleppen en andere bewe-

gende onderdelen van de machine.
– Zet de giek en andere hijsvoorzieningen in de

transportpositie.

1. Maak het onderstel van de machine schoon.

ð Hierdoor wordt tijdens het verladen het risico op weg-
glijden verminderd.

2. Voer een visuele controle van de machine uit op platte
banden en lekkage.

3. Voer een visuele controle van de penzekeringen uit.
4. Verbind de elektrische installatie van de machine met de

accu.
5. Lijn de assen parallel uit.
6. Selecteer de vierwielbesturing of de voorasbesturing.
7. De giek heffen.

ð Let erop dat er voldoende afstand tussen de bodem en
het uitrustingsstuk is.

1. Maak het onderstel van de machine schoon.

ð Hierdoor wordt tijdens het verladen het risico op weg-
glijden verminderd.

2. Voer een visuele controle van de machine uit op platte
banden en lekkage.

3. Voer een visuele controle van de penzekeringen uit.
4. Breng de giek omlaag.
5. Breng de cabine omlaag.
6. Maak de elektrische installatie van de machine los van de

accu.

Oprijden op het transportmiddel
voorbereiden

Voorbereiding van het op het trans-
portmiddel tillen van de machine

Transport
Machine voorbereiden voor verladen 
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9.4 Machine verladen en uitladen
De machine heeft zes sjorpunten.Sjorpunten

Transport
Machine verladen en uitladen 
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De machine heeft vier hijspunten.

Hijswerktuigen worden gebruikt voor het tillen van de machine. De
volgende hijswerktuigen zijn geschikt:
n Kraan
n Telescoopkraan
Hijsgereedschappen worden gebruikt voor het getild verplaatsen
van de machine. De volgende hijsgereedschappen zijn geschikt:
n Kettingophangwerk
n Kabelophangwerk
n Hijsbanden/draagriemen

Hijspunten

Transporthulpmiddelen

Transport
Machine verladen en uitladen 
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WAARSCHUWING!
Transportmiddel ongeschikt voor de machine!
De machine kan tijdens het verladen omvallen of
wegglijden.
– Zorg ervoor dat maten, gewichten en zwaarte-

punt van het transportmiddel en de machine bij
elkaar passen.

WAARSCHUWING!
Oprijplaat niet geschikt voor het gewicht van
de machine!
De machine kan tijdens het verladen omvallen,
omdat de oprijplaten het gewicht van de machine
niet kunnen houden.
– Controleer of de maximale lastopname van de

oprijplaten hoger is dan het transportgewicht
van de machine.

Voorbereiding:
n Leg houten blokken op de oprijplaten.
n Geef een assistent opdracht tot ondersteuning.
1. De machine starten.
2. Let op de aanwijzingen van de assistent.
3. Rijd de machine voorzichtig over de oprijplaten op het trans-

portmiddel.

ð Let daarbij op voldoende bodemvrijheid van de giek.

4. Schakel de parkeerrem in.
5. Breng de giek omlaag.
6. Breng de cabine omlaag.
7. Maak de elektrische installatie van de machine los van de

accu.
8. Bevestig de machine via de sjorpunten op het transport-

middel.

Machine op het transportmiddel
rijden

Transport
Machine verladen en uitladen 
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AANWIJZING!
De machine wordt voor het transport niet aan
de daarvoor bestemde punten opgetild of vast-
gesjord!
Beschadiging van de machine mogelijk door weg-
glijden of naar beneden vallen.
– Til of sjor de machine alleen aan de gemar-

keerde punten.
– Neem de hijsschema's voor het hijsen en vast-

sjorren van de machine in acht.
– Controleer of de hijsgereedschappen vol-

doende belastbaar zijn.

Voorbereiding:
n Controleer of het hijswerktuig over voldoende draagvermogen

beschikt en stabiel staat.
n Geef een assistent opdracht tot ondersteuning.
1. Bevestig het hijsgereedschap aan de gemarkeerde hijs-

punten.

ð Let erop dat er geen onderdelen van de machine worden
beschadigd door de hijsgereedschappen.

2. Let op de aanwijzingen van de assistent.
3. Til de machine met behulp van het hijsgereedschap voor-

zichtig op het transportmiddel.
4. Verwijder de hijsgereedschappen van de machine.
5. Bevestig de machine via de sjorpunten op het transport-

middel.

Machine op het transportmiddel
tillen

Transport
Machine verladen en uitladen 
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Voorbereiding:
n Leg houten blokken op de oprijplaten.
n Geef een assistent opdracht tot ondersteuning.
1. Verwijder de bevestigingen van de machine op het transport-

middel.
2. Verbind de elektrische installatie van de machine met de

accu.
3. De machine starten.
4. Maak de parkeerrem los.
5. De giek heffen.
6. Let op de aanwijzingen van de assistent.
7. Rijd de machine voorzichtig over de oprijplaten van het trans-

portmiddel af.

ð Let daarbij op voldoende bodemvrijheid van de giek.

Machine van het transportmiddel
rijden

Transport
Machine verladen en uitladen 
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AANWIJZING!
De machine wordt voor het transport niet aan
de daarvoor bestemde punten opgetild of vast-
gesjord!
Beschadiging van de machine mogelijk door weg-
glijden of naar beneden vallen.
– Til of sjor de machine alleen aan de gemar-

keerde punten.
– Neem de hijsschema's voor het hijsen en vast-

sjorren van de machine in acht.
– Controleer of de hijsgereedschappen vol-

doende belastbaar zijn.

Voorbereiding:
n Controleer of het hijswerktuig over voldoende draagvermogen

beschikt en stabiel staat.
n Geef een assistent opdracht tot ondersteuning.
1. Verwijder de bevestigingen van de machine op het transport-

middel.
2. Bevestig het hijsgereedschap aan de gemarkeerde hijs-

punten.

ð Let erop dat er geen onderdelen van de machine worden
beschadigd door de hijsgereedschappen.

3. Let op de aanwijzingen van de assistent.
4. Til de machine met behulp van het hijsgereedschap voor-

zichtig van het transportmiddel.
5. Verwijder de hijsgereedschappen van de machine.

Machine van het transportmiddel
tillen

Transport
Machine verladen en uitladen 
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10 Dieselmotor
10.1 Algemene aanwijzingen

Voor zover de machinist van een rekening houdend met de veilig-
heidsvoorschriften gefabriceerde machine de instructies in deze
handleiding en de aanwijzingen op de schilden op de motor
opvolgt, zijn veilige werkomstandigheden gewaarborgd. Wanneer
door verkeerd gedrag ongevallen ontstaan, altijd de hulp van een
eerstehulpdienst inroepen. In geval van nood en terwijl op de eer-
stehulpdienst wordt gewacht, de onderstaande instructies
opvolgen.

De brand met de passende brandblusuitrusting blussen, daarbij de
instructies van de brandweer opvolgen.

Vlammen op de kleding van de getroffen persoon als volgt
blussen:
n Water erover gieten.
n Een poederblusser gebruiken, zonder de straal op het gezicht

van de persoon te richten.
n De getroffen persoon met dekens bedekken of over de grond

rollen.
n Niet proberen, aan de huid klevende kledingstukken te verwij-

deren.
n Bij brandwonden door hete vloeistof
n De verbranding met een geschikte brandwondcompres of een

steriel verband bedekken.

De koolmonoxide in de motoruitlaatgassen is reukloos en gevaar-
lijk, omdat het vergiftiging veroorzaakt en omdat het in verbinding
met lucht een explosief mengsel vormt. In gesloten ruimten is kool-
monoxide extreem gevaarlijk, omdat binnen zeer korte tijd een kriti-
sche concentratie wordt bereikt. Wanneer men een persoon in een
gesloten ruimte hulp verleent:
n De ruimte direct verlaten, om de gasconcentratie te vermin-

deren.
n Bij het betreden van de ruimte niet ademen, geen vlammen

ontsteken of elektrische deurbellen of telefoons gebruiken, om
het gevaar voor een explosie te voorkomen.

n De vergiftigde persoon in de buitenatmosfeer in de frisse lucht
of in een goed geventileerde ruimte brengen en, indien deze
bewusteloos is, in de stabiele zijligging leggen.

Bij de elektrische 12 of 24 V-installatie van de motor bestaat geen
elektrocutiegevaar, maar toch ontstaan bij kortsluiting, welke bij-
voorbeeld door metalen gereedschap kan worden veroorzaakt,
verbrandingsrisico's vanwege oververhitting van het stroomgelei-
dende object. Onder deze omstandigheden:

Gedrag in geval van nood

Gedrag in geval van brand

Brandwonden

Koolmonoxidevergiftiging (CO)

Elektrocutie

Dieselmotor
Algemene aanwijzingen 
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n Het object, dat de kortsluiting heeft veroorzaakt, verwijderen en
daarbij middelen gebruiken, die voldoende warmte-isolatie
waarborgen.

n De voedingsspanning via de hoofdschakelaar (voor zover aan-
wezig) ontkoppelen.

De vele verschillende situaties en het specifieke type van de beno-
digde maatregelen maakt interventie van een medisch team nood-
zakelijk.
n Bij bloedingen de randen van de wond samendrukken tot hulp

arriveert.
n Bij vermoeden van botbreuken het gewonde lichaamsdeel niet

bewegen en de gewonde alleen indien nodig bewegen.

Dit letsel op de huid ontstaan na contact met extreem zure of alka-
lische stoffen. Bij voor de elektrische installatie verantwoordelijke
elektrotechnici worden deze in de regel door accuzuren veroor-
zaakt; onder deze omstandigheden als volgt te werk gaan:
n De met de bijtende vloeistof doordrenkte kleding uittrekken.
n De omgeving met rijkelijk stromend water afspoelen, daarbij

niet verbrande delen mijden.
Indien accuzuur, smeermiddel of dieselbrandstof in de ogen komt:
De ogen minimaal 20 minuten lang met water uitspoelen en daarbij
de oogleden zodanig open houden, dat het water over de oogbol
kan stromen (de ogen in alle richtingen bewegen, om grondig
afspoelen mogelijk te makken).

De hierna opgegeven service-intervallen houden rekening met de
voor verschillende motortoepassingen typische bedrijfsomstandig-
heden: het servicepersoneel bepaalt de informatie voor de beste
service-intervallen voor de betreffende toepassing, afhankelijk van
de functie en de bedrijfsomstandigheden van de motor.
n Accuscheider pas 3 minuten na het uitnemen van de contact-

sleutel bedienen.
n Niet vlambooglassen in de buurt van de motor, voordat de

elektrische kabels zijn ontkoppeld.
n Geen acculaders gebruiken voor het starten van de motor.
n De inrichtingen, componenten en elektrische verbindingen van

de motor niet lakken.
n Neem contact op met de SENNEBOGEN-service voor elke

inbouw van elektronische componenten.
n Geen werkzaamheden uitvoeren, die de kalibratie van de

hogedrukbrandstofpomp veranderen. De kalibratie van de
hogedrukbrandstofpomp is afhankelijk van de bestemming of
toepassingslocatie bij de motorafname uitgevoerd.

n Altijd duurzame werkschoenen, werkhandschoenen en werk-
kleding dragen.

n Nooit losse kleding, ringen, armbanden en/of halskettingen
dragen, wanneer men zich in de buurt van motoren of bewe-
gende delen ophoudt.

Verwondingen en breuken

Letsel door bijtende vloeistoffen

Overige beschermings- en veilig-
heidsvoorschriften

Dieselmotor
Algemene aanwijzingen 
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n Tijdens de volgende werkzaamheden altijd veiligheidshand-
schoenen en -brillen dragen:
– Vullen van accu's met zuuroplossing
– Reiniging van de accuklemmen en -kabelschoenen
– Afvullen van inhibitoren of antivriesmiddelen
– Olie verversen of bijvullen (hete motorolie kan brand-

wonden veroorzaken. Deze werkzaamheden alleen uit-
voeren, wanneer de olietemperatuur lager is dan 50 °C).

n Bij werkzaamheden in de motorruimte extra goed op bewe-
gingen letten, om contact met bewegende en hete delen te ver-
mijden.

n Bij gebruik van perslucht een veiligheidsbril dragen. De druk
van de voor de reiniging gebruikte lucht mag maximaal
200 kPa (2 bar, 30 psi, 2 kg/cm

2) zijn.
n Bij werkzaamheden in zones met hangende lasten of installa-

ties op respectievelijk boven hoofdhoogte een veiligheidshelm
dragen.

n Handbeschermingscrème gebruiken.
n Natte handschoenen direct verwisselen.
n De motor altijd schoon houden en olie-, brandstof- en koelmid-

delvlekken verwijderen.
n Doeken in brandveilige containers bewaren.
n Geen vreemde objecten op de motor achterlaten.
n Geschikte en veilige container voor de afgewerkte olie

gebruiken.
n Na afronding van de reparatiewerkzaamheden passende maat-

regelen nemen, om de luchtaanzuiging van de motor bij te
hoog toerental na het starten te onderbreken.

n Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren bij ingeschakelde
voedingsspanning: Altijd waarborgen, dat alle inrichtingen op
de juiste wijze zijn geaard. Tijdens de diagnose- en onder-
houdswerkzaamheden waarborgen, dat handen en voeten
droog zijn en, voor zover mogelijk, isolerende opstaptredes
worden gebruikt.

Dieselmotor
Algemene aanwijzingen 
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10.2 Overzicht motor en uitlaatgasreinigingssysteem
10.2.1 Overzicht motor

201611020738

1

2

3

4

5

6

789101112

13

14

15

16

Afb. 15: Componenten van de motor

1 Brandstoffilter
2 Krukaspoelie
3 Veerring
4 Waterpomp
5 Poelie ventilatorregeling
6 Luchtaanzuiging motor
7 Motorkabel
8 Turbolader

9 Oliedrukleiding naar turbolader
10 Gemotoriseerde smoorklep (uitlaatgasklep)
11 Uitlaat
12 Olieretourleiding turbolader
13 Hijsoog
14 Inlaatspruitstuk
15 Blow-by-Filter
16 Vliegwiel

Dieselmotor
Overzicht motor en uitlaatgasreinigingssysteem > Overzicht motor
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Afb. 16: Componenten van de motor

1 Olieaftapbout
2 Carter
3 Vliegwielbehuizing
4 Hogedrukbrandstofpomp
5 Common rail
6 Motorregeleenheid

7 Dynamo
8 Hijsoog
9 Motorkoelmiddelleidingen
10 Startmotor
11 Oliefilter

Dieselmotor
Overzicht motor en uitlaatgasreinigingssysteem > Overzicht motor
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10.2.2 Overzicht uitlaatgasreinigingssysteem

1 NOx-sensor voor de DOC
2 Uitlaatgastemperatuursensor voor de DOC
3 Uitlaatgastemperatuursensor na de SCR
4 Dieseloxidatiekatalysator (DOC)
5 Doseermodule DeNOx 2.2
6 NH3-sensor
7 NOx-sensor na de SCR
8 ECU van de NH3-sensor
9 Selectieve katalytische reductie (SCR)
10 Temperatuur- en vochtigheidssensor

11 Uitlaatgastemperatuursensor voor de SCR
12 Luchtfilterinstallatie
13 3-wegventiel voor het motorkoelmiddel
14 Voedingsmodule DeNOx
15 AdBlue®-/DEF-container
16 Aftapplug
17 Tank-uitneemeenheid

Verwarming
Sensoren voor temperatuur, niveau en kwaliteit

18 Module van de uitlaatgasklep

Dieselmotor
Overzicht motor en uitlaatgasreinigingssysteem > Overzicht uitlaatgasreinigingssysteem
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Afb. 17: Uitlaatgasreinigingssysteem, filteropstelling

1 Doseerventielfilter
2 Doseermodule
3 Hoofdfilter op voedingsmodule
4 Retourfilter voedingsmodule
5 Voorfilter voedingsmodule

6 AdBlue®-/DEF-container
7 Tankhalsfilter
8 Inlaatfilter voedingsmodule
9 Voedingsmodule

10.3 Controles tijdens de gebruiksperiode
10.3.1 Intervaloverzicht
Controles tijdens de gebruiksperiode Intervallen1)

Controle motoroliepeil Dagelijks

Controle vulpeil motorkoelmiddel Dagelijks

Visuele inspectie van de motor 50 uur of 15 dagen

Vervuilingscontrole luchtfilter en luchtfilterhuis 1 maand
 1Ingrijpen, wanneer het uren- resp. tijdsinterval

wordt aangehouden, dat het eerst wordt bereikt

2Aanvullende handleidingen van de compo-
nenten aanhouden

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Intervaloverzicht
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Controles tijdens de gebruiksperiode Intervallen1)

Spannings- en toestandscontrole van de riemen van
de secundaire aggregaten

300 uur of 6 dagen

Toestandscontrole uitlaat 6 maanden
 1Ingrijpen, wanneer het uren- resp. tijdsinterval

wordt aangehouden, dat het eerst wordt bereikt

2Aanvullende handleidingen van de compo-
nenten aanhouden

10.3.2 Dieselmotorolie
10.3.2.1 Het oliepeil in de dieselmotor controleren

WAARSCHUWING!
Gevaar van ernstige verbrandingen door hete
dieselmotordelen en hete dieselolie!
Het contact met hete dieselmotoronderdelen of
met hete dieselolie kan ernstige verbrandingen
veroorzaken.
– Controleer het oliepeil van de dieselmotor

alleen bij met uitgeschakelde dieselmotor.
– Vul dieselmotorolie alleen bij met uitgescha-

kelde dieselmotor.
– Contact met te hete dieselmotoronderdelen

vermijden.
– Beschermende kleding en veiligheidshand-

schoenen dragen.

AANWIJZING!
Gevaar voor schade aan de dieselmotor door
verkeerd dieselmotoroliepeil of verkeerde die-
selmotorolie!
De laag of te hoog dieselmotoroliepeil kan vermin-
derd dieselmotorvermogen en schade aan de die-
selmotor tot gevolg hebben.
Het gebruik van verkeerde dieselmotorolie kan
schade aan de dieselmotorolie tot gevolg hebben.
– Het dieselmotoroliepeil mag niet tot onder de

MIN-markering op de oliepeilstok dalen.
– Het dieselmotoroliepeil mag niet tot boven de

MAX-markering op de oliepeilstok toenemen.
– Gebruik alleen de door SENNEBOGEN voor-

geschreven dieselmotorolie.

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Dieselmotorolie
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Personeel: n Machinist
Veiligheidsuitrusting: n Werkveiligheidskleding

n Veiligheidshandschoenen
n Veiligheidsschoenen
n Veiligheidshelm

Gereedschap: n Trap

1. de machine parkeren.
2. Laat de dieselmotor circa 2 minuten draaien met stationair

toerental.
3. Wacht 15 minuten na het uitschakelen van de dieselmotor.

ð In deze tijd stroomt de olie terug in het carter.

4. De serviceklep (/1) openen.
5. De oliepeilstok (2) verwijderen.
6. Veeg de oliepeilstok met een schone, pluisvrije doek schoon.
7. Oliepeilstok tot aan de aanslag insteken en er weer uit-

trekken.

ð Het dieselmotoroliepeil moet tussen de MIN-markering en
de MAX-markering van de oliepeilstok liggen.

8. Indien nodig de dieselmotorolie bijvullen en het dieselmotoro-
liepeil controleren.

9. Oliepeilstok tot aan de aanslag insteken.
10. Sluit de serviceklep.

Afb. 18: Voorbeeldafbeelding

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Dieselmotorolie
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10.3.2.2 Dieselmotorolie bijvullen

WAARSCHUWING!
Gevaar van ernstige verbrandingen door hete
dieselmotordelen en hete dieselolie!
Het contact met hete dieselmotoronderdelen of
met hete dieselolie kan ernstige verbrandingen
veroorzaken.
– Controleer het oliepeil van de dieselmotor

alleen bij met uitgeschakelde dieselmotor.
– Vul dieselmotorolie alleen bij met uitgescha-

kelde dieselmotor.
– Contact met te hete dieselmotoronderdelen

vermijden.
– Beschermende kleding en veiligheidshand-

schoenen dragen.

AANWIJZING!
Gevaar voor schade aan de dieselmotor door
verkeerd dieselmotoroliepeil of verkeerde die-
selmotorolie!
De laag of te hoog dieselmotoroliepeil kan vermin-
derd dieselmotorvermogen en schade aan de die-
selmotor tot gevolg hebben.
Het gebruik van verkeerde dieselmotorolie kan
schade aan de dieselmotorolie tot gevolg hebben.
– Het dieselmotoroliepeil mag niet tot onder de

MIN-markering op de oliepeilstok dalen.
– Het dieselmotoroliepeil mag niet tot boven de

MAX-markering op de oliepeilstok toenemen.
– Gebruik alleen de door SENNEBOGEN voor-

geschreven dieselmotorolie.

Gebruik uitsluitend bedrijfsstoffen die in de
bedrijfsstoffenlijst worden vermeld.

– Inhoud van het carter bij minimaal peil: 8,6 liter.
– Inhoud van het carter bij maximaal peil:

12,33 liter.

De opgegeven hoeveelheden hebben alleen
betrekking op de motor in standaardconfiguratie.

Personeel: n Machinist

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Dieselmotorolie
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1. de machine parkeren.
2. Motor tot omgevingstemperatuur laten afkoelen.
3. De servicekap (/1) openen.
4. De deksel (/2) voorzichtig verwijderen.
5. Dieselmotorolie bijvullen tot de MAX-markering van de olie-

peilstok.
6. De vulopening met de deksel sluiten.
7. De servicekap sluiten.
8. Laat de dieselmotor circa 2 minuten draaien met stationair

toerental.
9. Wacht 15 minuten na het uitschakelen van de dieselmotor.
10. Het oliepeil in de dieselmotor controleren. Indien nodig die-

selmotorolie bijvullen.

10.3.3 Koelvloeistof
10.3.3.1 Algemene aanwijzingen

WAARSCHUWING!
Gevaar van ernstige verbrandingen door hete
dieselmotordelen en heet koelmiddel!
Het contact met hete dieselmotoronderdelen of
met heet koelmiddel kan ernstige verbrandingen
veroorzaken.
– Vul koelmiddel alleen bij met uitgeschakelde

dieselmotor.
– Contact met hete dieselmotoronderdelen ver-

mijden.
– Open het deksel van het koelsysteem pas

wanneer de koelmiddeltemperatuur tot onder
50 °C is afgenomen.

– Beschermende kleding en veiligheidshand-
schoenen dragen.

Afb. 19: Voorbeeldafbeelding

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Koelvloeistof
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AANWIJZING!
Gevaar voor schade aan de dieselmotor door
verkeerd koelmiddelpeil of verkeerd koel-
middel!
Te laag koelmiddelpeil kan verminderd dieselmo-
torvermogen en schade aan de dieselmotor tot
gevolg hebben.
Het gebruik van verkeerd koelmiddel kan schade
aan de dieselmotorolie tot gevolg hebben.
– Wanneer in de machinebesturing een koelmid-

delwaarschuwing verschijnt, moet er koel-
middel worden bijgevuld.

– Gebruik alleen het door SENNEBOGEN voor-
geschreven koelmiddel.

10.3.3.2 Koelvloeistofpeil controleren
Machine parkeren.
1. Contactsleutel in stand I draaien.

ð Het SENCON-startscherm wordt geopend.

2. Druk op de menutoets Diagnose. Wacht, tot de diagnosepro-
cedure is beëindigd.

3. Het SCROLL-wiel één positie naar rechts draaien.
4. Controleer of de motorstoringsmelding koelmiddelpeil laag

wordt getoond.

Zie ook hoofdstuk SENCON II.

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Koelvloeistof
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10.3.3.3 Koelmiddel bijvullen

WAARSCHUWING!
Gevaar voor ernstige brandwonden door heet
koelmiddelreservoir!
Het contact met het hete koelmiddelreservoir kan
ernstige verbrandingen veroorzaken.
– Contact met hete koelmiddelcontainer ver-

mijden.
– Beschermende kleding en veiligheidshand-

schoenen dragen.

Personeel: n Machinist
Veiligheidsuitrusting: n Chemicaliënbestendige handschoenen

n Werkveiligheidskleding

1. De machine parkeren.

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Koelvloeistof
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2. De koelmiddeltemperatuur laten dalen tot onder 122 °F
(50 °C).

3. De servicekap openen.
4. Verwijder het deksel (1) voorzichtig.
5. Koelmiddel gelijkmatig met maximaal 9 l/min vullen.
6. De vulopening met de deksel sluiten.
7. De servicekap sluiten.

Afhankelijk van de koelmiddeltemperatuur moet het koelmiddelpiel
de volgende markeringen bereiken:
n Koude motor (= omgevingstemperatuur): koelmiddelpeil moet

op de MIN-markering liggen.
n Warme motor: (circa 50 °C): koelmiddelpeil moet tussen de

MIN-markering en de MAX-markering liggen.
n Hete motor (circa 92 °C): koelmiddelpeil moet de MAX-marke-

ring bereiken.

Het gehele koelcircuit heeft een inhoud van circa
25 liter (met lagetemperatuurpakket circa 30 liter).

10.3.4 Visuele inspectie van de motor
Voor starten van de machine de volgende visuele inspectie van de
motor uitvoeren:
n Vulpeilcontroles en controles van eventuele lekkages uit de

brandstof-, koelmiddel- en smeermiddelcircuits.

De SENNEBOGEN-service informeren, wanneer
problemen worden vastgesteld of onverwacht bij-
vullen nodig is.

Bij draaiende motor de volgende controles uitvoeren:
n Brandstof-, koel- en smeercircuits op lekkages controleren.
n Op ongewone motorgeluiden letten.

Tot de ongewone motorgel-
uiden behoort bijvoorbeeld

het rammelen van de motor.

Ongewone motorgeluiden

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Visuele inspectie van de motor
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n In SENCON de voorgeschreven druk- en temperatuurwaarden
en andere parameters controleren.

n Visuele controle van het uitlaatgas (kleur van de emissie)
n Visuele controle van het koelmiddelpeil in het expansievat.

10.3.5 Vervuilingscontrole: luchtfilter en luchtfilterhuis

AANWIJZING!
Door verkeerde montage kan vuil en ongefil-
terde lucht in de motor terecht komen en ern-
stige materiële schade veroorzaken.
– Gebruik voor het reinigen van het luchtfilter

nooit benzine, zeepsop, reinigingsmiddelen of
hete vloeistoffen.

– Voor het reinigen van het luchtfilter nooit pers-
lucht gebruiken.

– Nooit met gereedschappen tegen het filterele-
ment kloppen

– Het filter vervangen, wanneer scheuren of bar-
sten te zien zijn.

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Vervuilingscontrole: luchtfilter en luchtfilterhuis
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1 Servicedeksel
2 Sluitklemmen servicedeksel
3 Veiligheidsfilter
4 Filterbehuizing
5 Primair filter

Overzicht componenten luchtfilter-
installatie

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Vervuilingscontrole: luchtfilter en luchtfilterhuis
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Voorwaarde:
Machine veilig parkeren.
1. De vier sluitklemmen servicedeksel openen.

Let erop, dat geen stof in de behuizing en bij
het primaire filter terecht komt.

2. Het servicedeksel afnemen.

3. Het primaire filter uit de behuizing nemen.

4. Waarborg, dat er geen vervuiling aanwezig is. Daarvoor de
binnenkant van de behuizing met een vochtige doek zorg-
vuldig schoonvegen.

5. Waarborg, dat de afdichting aan de basis in goede conditie
verkeert.

Werkwijze

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Vervuilingscontrole: luchtfilter en luchtfilterhuis
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Bepaalde filtersystemen zijn met een tweede
filterelement (3) uitgerust, waarvoor geen rei-
niging nodig is; deze moet minimaal tij elke
3e keer vervangen van het primaire filter ook
worden vervangen.

6. Het monteren van het filtersysteem in omgekeerde volgorde
uitvoeren.

10.3.6 Spannings- en toestandscontrole: riemen van de secundaire aggregaten

WAARSCHUWING!
Gevaar voor verwonding door hete opper-
vlakken!
De oppervlakken van componenten kunnen tijdens
bedrijf heet worden. Huidcontact met hete opper-
vlakken veroorzaakt ernstige verbrandingen.
– Contact met hete dieselmotoronderdelen ver-

mijden.
– Hittebestendige kleding en veiligheidshand-

schoenen dragen.
– Waarborg voor alle werkzaamheden, dat alle

oppervlakken tot omgevingstemperatuur zijn
afgekoeld.

WAARSCHUWING!
Gevaar door onverwacht bewegende delen!
Bij uitgeschakelde maar nog warme motor kan de
riem onverwacht in beweging komen. Deze onver-
wachte beweging kan lichamelijk letsel veroor-
zaken.
– Waarborg voor alle werkzaamheden, dat de

motor tot omgevingstemperatuur is afgekoeld.

Dieselmotor
Controles tijdens de gebruiksperiode > Spannings- en toestandscontrole: riemen van de secundaire aggregaten
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Personeel: n Servicetechnicus

201610311549

1

2

Afb. 20: Riemen van de secundaire aggregaten controleren

1 Riemen
2 Riemspanner

De volgende spannings- en toestandscontrole van de riem
uitvoeren:
n Controleer, of de riem (1) vrij is van scheuren, zichtbare

slijtage of vervuiling door smeermiddelen of brandstoffen.
Anders de riem (1) eventueel vervangen.

n Een ½ inch vierkante sleutel gebruiken, om de functiona-
liteit van de automatische riemspanner (2) te controleren.

10.3.7 Toestandscontrole: Uitlaatsysteem
Een visuele controle van het uitlaatsysteem uitvoeren en contro-
leren, of de uitlaat
n verstopt is.
n gecorrodeerd is.
n beschadigd is.

10.4 Geplande service
10.4.1 Intervaloverzicht
Geplande service Intervallen1)

Brandstofvoorfilter ontwateren 150 uur of 6 dagen

Condenswater uit de brandstoftank aftappen 150 uur of 6 dagen

Visuele controle van de turbolader 6 maanden
 1Ingrijpen, wanneer het uren- resp. tijdsinterval

wordt aangehouden, dat het eerst wordt bereikt

2Jaarlijks uitvoeren, ook wanneer het voorge-
schreven aantal bedrijfsuren niet is bereikt.

3Elke twee jaar uitvoeren, ook wanneer het voor-
geschreven aantal bedrijfsuren niet is bereikt.

Dieselmotor
Geplande service > Intervaloverzicht

07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 187



Geplande service Intervallen1)

Motorolie verversen 500 uur of 1 jaar

Oliefilter vervangen 500 uur of 1 jaar

Brandstofvoorfilter vervangen 500 uur of 1 jaar

Brandstoffilter vervangen 500 uur of 1 jaar

Riemen van de secundaire aggregaten vervangen 1000 uur of 3 jaar

Blow-by-filter vervangen 1500 uur of 1 jaar

Luchtfilter vervangen Speciaal interval: bij overeenkomstige melding op
het display

Reiniging van de warmtewisselaar 2000 uur of 1 jaar

Voorfilter, tank2) Reinigen, indien nodig

Filter, AdBlue®-/DEF-inlaat in voedingsmodule Reinigen, indien nodig

Voedingsmodule, hoofdfilter vervangen 3600 uur of 2 jaar3)

  
 1Ingrijpen, wanneer het uren- resp. tijdsinterval

wordt aangehouden, dat het eerst wordt bereikt

2Jaarlijks uitvoeren, ook wanneer het voorge-
schreven aantal bedrijfsuren niet is bereikt.

3Elke twee jaar uitvoeren, ook wanneer het voor-
geschreven aantal bedrijfsuren niet is bereikt.

10.4.2 Brandstofvoorfilter ontwateren

AANWIJZING!
Materiële schade door verontreiniging en water in
de brandstof
Indien de brandstof water of vervuiling bevat, kan
dit de componenten van het Common-Rail-sys-
teem snel beschadigen.
– De werkzaamheden aan het voorfilter uit-

voeren, om het water in het brandstofcircuit af
te tappen.

– Vanwege het gevaar, dat met vreemde stoffen
en water vervuilde brandstof wordt getankt,
wordt geadviseerd, deze controle bij elke tank-
beurt uit te voeren.

Dieselmotor
Geplande service > Brandstofvoorfilter ontwateren

07.01.2019355.0.1026 Telescooplader188



VOORZICHTIG!
Gevaar voor lichamelijk letsel door draaiende
delen en door verbranding!
– De onderhoudswerkzaamheden alleen bij uit-

geschakelde aandrijfmotor en afgekoeld
hydraulisch systeem uitvoeren.

– De instructies in de handleiding, hoofdstuk: Bij-
lage aanhouden.

Personeel: n Servicetechnicus
Veiligheidsuitrusting: n Werkveiligheidskleding

n Chemicaliënbestendige handschoenen
n Veiligheidsschoenen

Gereedschap: n Opvangbak
n Slang

Er zijn twee mogelijke varianten als brandstofvoorfilter mogelijk,
welke in de machine kunnen zijn ingebouwd.

de machine parkeren.
1. Een verzamelcontainer voor de vloeistof onder het voorfilter

plaatsen.
2. De sluiting met kraan (1) onder aan het filter afschroeven.

Bij bepaalde uitvoeringen heeft de sluiting
een sensor voor het detecteren van water in
dieselbrandstof.

3. Vloeistof aftappen, tot alleen nog dieselbrandstof is te zien.
4. De sluiting met de hand weer vastdraaien.
5. De afgetapte vloeistoffen rekening houdend met de geldende

voorschriften afvoeren.

de machine parkeren.

Variant 1

1
201611021140

Afb. 21: Brandstofvoorfilter

Variant 2

Dieselmotor
Geplande service > Brandstofvoorfilter ontwateren
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1. Een verzamelcontainer voor de vloeistof onder het voorfilter
plaatsen.

2. Afsluitschroef (1) zover opendraaien, tot brandstof ontsnapt.
3. De sluiting met de hand weer vastdraaien.
4. De afgetapte vloeistoffen rekening houdend met de geldende

voorschriften afvoeren.

10.4.3 Visuele controle van de turbolader
Machine parkeren.
1. De pompwielen van de turbine visueel controleren.
2. De pompwielen van de compressor visueel controleren.
3. Controleer, of de betreffende toe- en afvoerleidingen niet zijn

verstopt of beschadigd

Bij schade aan de turbolader, de betreffende
onderdelen vervangen.

10.4.4 Reiniging van de warmtewisselaar

WAARSCHUWING!
Gevaar voor lichamelijk letsel door ontsnappende
perslucht
Gebruik van perslucht vereist geschikte veilig-
heidsmaatregelen voor handen, gezicht en ogen.
– De instructies van de componentenleverancier

aanhouden.
– Lokale en/of nationale arbeidsvoorschriften

voor wat betreft de omgang met perslucht aan-
houden.

Dieselmotor
Geplande service > Reiniging van de warmtewisselaar
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Machine parkeren.
1. Controleer, of de luchtinlaatoppervlakken van de warmtewis-

selaar schoon zijn (geen stof, modder, stro enzovoort).
2. Indien nodig met perslucht of stoom reinigen.

10.4.5 Motorolie verversen en oliefilter vervangen

VOORZICHTIG!
Gevaar voor lichamelijk letsel door hoge bedrijfs-
temperatuur en milieuschade door de motorolie
– Altijd passende beschermende kleding dragen.
– Bij huidcontact de getroffen plaatsen grondig

met water en reinigingsmiddel schoonmaken.
– Nationale en/of lokale ongevallenpreventie-

voorschriften aanhouden.

MILIEU!
Bedrijfsmiddelen en onderdelen, welke daarmee in
aanraking komen (bijvoorbeeld filters) conform de
voorschriften afvoeren.

Gebruik uitsluitend bedrijfsstoffen die in de
bedrijfsstoffenlijst worden vermeld.

– Inhoud van het carter bij minimaal peil: 8,6 liter.
– Inhoud van het carter bij maximaal peil:

12,33 liter.

De opgegeven hoeveelheden hebben alleen
betrekking op de motor in standaardconfiguratie.

Personeel: n Servicetechnicus

Machine parkeren.

201611021144

Afb. 22: Warmtewisselaar

Motorolie verversen

Dieselmotor
Geplande service > Motorolie verversen en oliefilter vervangen
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De motor tot omgevingstemperatuur laten afkoelen.

201611021203

1

2

3

Afb. 23: Motorcomponenten, motorolie verversen

1. Een verzamelbak voor de afgewerkte olie ter hoogte van de
olieaftapschroef (2) onder het carter (3) plaatsen.

2. De olieaftapschroef (2) losdraaien; daarna de oliepeilstok uit-
nemen en de olievulplug (1) afschroeven, zodat de motorolie
beter kan wegstromen.

3. Wacht tot het carter (3) leeg is en de olieaftapschroef (2)
weer vastdraaien.

4. De olie door de opening in de distributiekap vullen.
5. Met de oliepeilstok waarborgen, dat het oliepeil niet hoger

wordt dan de Max-grens.

Indien moeilijkheden bij de controle optreden,
de oliepeilstok met een schone doek reinigen
en weer in de opening steken. De peilstok
weer uittrekken en het vulpeil controleren.

6. De olievulplug (1) weer sluiten. Waarborg, dat de olievulplug
voldoende is aangedraaid.

Het oliefilter samen met de motorolie vervangen.
Zie paragraaf Oliefilter vervangen.

Dieselmotor
Geplande service > Motorolie verversen en oliefilter vervangen
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1

2

3

201611021354

Afb. 24: Vervangen oliefilter

Vervang het oliefilter altijd tegelijk met het verversen van de motor-
olie. De motor moet zijn uitgeschakeld en zijn afgekoeld tot omge-
vingstemperatuur.
Alleen filters met dezelfde filterklasse gebruiken.
1. Onder de filterhouder (1) een verzamelbak voor afgewerkte

olie plaatsen.
2. Het filter (3) afschroeven en met een geschikt gereedschap

uit de houder demonteren.
3. Het filterelement en de dichting (2) in het filter (3) vervangen.
4. De oppervlakken van de houder (1), welke de dichting (2)

raken, grondig reinigen.
5. De dichting (2) van het nieuwe filter (3) met een dunne olie-

laag bevochtigen.
6. Het nieuwe filter (3) in de houder (1) tot aan de aanslag op

de dichting (2) indraaien.

Aanhaalmoment: 20 ± 2 Nm

7. De motor enkele minuten laten draaien en dan het oliepeil
met de oliepeilstok controleren. Indien nodig bijvullen, om de
oliehoeveelheid te compenseren, welke in de filterpatronen
stroomt.

Oliefilter vervangen

Dieselmotor
Geplande service > Motorolie verversen en oliefilter vervangen
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10.4.6 Brandstoffilter vervangen
Er zijn twee mogelijke varianten als brandstofvoorfilter mogelijk,
welke in de machine kunnen zijn ingebouwd.

Personeel: n Servicetechnicus

1 Ontluchtingsschroef
2 Handpomp
3 Watersensor

Machine parkeren.
1. Indien het filter een watersensor (3) heeft, de sensor geheel

uit de houder demonteren.
2. Het voorfilter afschroeven en wegnemen.
3. Controleer, of de capaciteit van het nieuwe filter voldoet aan

de motoreisen.
4. De nieuwe filterafdichting met dieselbrandstof of motorolie

bevochtigen.
5. Het nieuwe filter met de hand indraaien, tot de afdichting de

houder raakt en dan nog een extra 3/4-slag verder draaien.
6. De watersensor in de houder plaatsen, daarbij het schroef-

draad op de juiste manier indraaien.
7. De ontluchtingsschroef (1) op de voorfilterhouder losmaken

en de handpomp (2) bedienen, tot het voedingscircuit vol is.

MILIEU!
Waarborg, dat eventueel ontsnappende
brandstof het milieu niet vervuild.

8. De ontluchtingsschroef vast aandraaien.

Variant 1

3
201611020949

21

Afb. 25: Brandstofvoorfilter

Dieselmotor
Geplande service > Brandstoffilter vervangen
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9. De motor starten en enkele minuten bij stationair toerental
laten draaien, om eventuele luchtresten te verwijderen.

Om het afvoeren van de resterende lucht te
versnellen, de handpomp ook bij het starten
bedienen.

1 Moer
2 Schroefdeksel
3 O-ring
4 Filter
5 Filterbehuizing

1. De moet met een steeksleutel losmaken.
2. Het schroefdeksel inclusief filter uitdraaien en afnemen.
3. Het filter uit het schroefdeksel trekken.
4. Het nieuwe filter met O-ring in het schroefdeksel plaatsen.
5. Het schroefdeksel met het nieuwe filter in het filterhuis

draaien en de moer weer vastdraaien.

Variant 2

Dieselmotor
Geplande service > Brandstoffilter vervangen
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10.4.7 Brandstoffilter vervangen

WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand door ondeskundig handelen
– Het vervangen van het filter ver van open vuur

uitvoeren.
– Tijdens de montage en demontage niet roken.

WAARSCHUWING!
Vergiftigingsrisico door inademen van brandstof-
dampen
– De uit het filter komende dampen niet

inademen.

Uitsluitend filters met de volgende eigenschappen
gebruiken:

– Afscheidingsklasse <12 μm.
– Filtercapaciteit 99,5% (ß > 200).

Let op de elektrische brandstofvoorverwarming
(indien aanwezig) en de bijbehorende elektrische
aansluiting.

1

4

5

3

2

1

201611041354

Afb. 26: Brandstoffilter vervangen

1 Filterhouder
2 Ontluchtingsschroef
3 Verwarmingsaansluiting
4 O-ring
5 Brandstoffilter

Dieselmotor
Geplande service > Brandstoffilter vervangen
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Personeel: n Servicetechnicus

Machine parkeren.
Motor tot omgevingstemperatuur laten afkoelen.
1. Onder de filterhouder (1) een verzamelbak voor dieselolie

plaatsen.
2. Het filter (5) van de betreffende houder afschroeven.
3. Het filterelement en de O-ringdichting (4) in het filter (5) ver-

vangen.
4. De oppervlakken van de houder (1), die met de O-ringdich-

ting (4) in contact staan, zorgvuldig reinigen.
5. De O-ringdichting (4) van het nieuwe filter met olie bevoch-

tigen.
6. Het nieuwe filter (5) in de houder (1) tot aan de aanslag op

de dichting (4) indraaien. Met het hiervoor bedoelde gereed-
schap tot 20 ±2 Nm aantrekken.

Na vervangen van het brandstoffilter (5) kan het gebeuren, dat
luchtbellen in het brandstofcircuit terecht zijn gekomen.
1. De restlucht uit het brandstoffilter (5) ontluchten, daarvoor de

ontluchtingsschroef (2) losmaken en met een geschikte con-
tainer verbinden; gebruik daarbij een transparante slang.

2. Met de handpomp de brandstofvoorfilterpomp pompen, tot de
brandstof volledig zonder bellen uit de ontluchtingsopening
(2) komt.

3. De ontluchtingsschroef (2) tot het voorgeschreven aandraai-
moment aantrekken.

4. De motor starten en enkele minuten stationair laten draaien,
om eventueel aanwezige restlucht uit het circuit af te laten.

10.4.8 Riemen van de secundaire aggregaten vervangen

WAARSCHUWING!
Gevaar door onverwacht bewegende delen!
Bij uitgeschakelde maar nog warme motor kan de
riem onverwacht in beweging komen. Deze onver-
wachte beweging kan lichamelijk letsel veroor-
zaken.
– Waarborg voor alle werkzaamheden, dat de

motor tot omgevingstemperatuur is afgekoeld.

Dieselmotor
Geplande service > Riemen van de secundaire aggregaten vervangen
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De riem vervangen, wanneer

– slijtageplekken, scheuren of breuk aan de riem
wordt vastgesteld

– de riem met olie of brandstof is versmeerd
– het onderhoudsinterval is bereik

1
2

3

4

5

6

7

201611021500

Afb. 27: Riem, secundaire aggregaten

1 Automatische riemspanner
2 Ventilatoraandrijfpoelie
3 Riemen van de secundaire aggregaten
4 Geleidingsrol
5 Krukaspoelie
6 Waterpomp
7 Speciaal gereedschap
1. De automatische riemspanner (1) met het speciaal gereed-

schap (7) aantrekken en de riem van de secundaire aggre-
gaten (3) van dynamo, waterpomp (6), ventilatoraandrijf-
poelie (2), krukaspoelie (5) en vaste geleidingsrol (4)
afnemen.

2. De versleten riem door een nieuwe vervangen.
3. De riem van de secundaire aggregaten op de poelies en

geleidingsrollen spannen.

Dieselmotor
Geplande service > Riemen van de secundaire aggregaten vervangen
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4. De nieuwe riem in bedrijfspositie monteren, daarvoor het
hiervoor bedoelde gereedschap op de automatische riem-
spanner (1) toepassen.

Er zijn geen andere instellingen nodig. De
instelling van de riemspanning gebeurt auto-
matisch dankzij een gekalibreerde veer in de
automatische riemspanner (1).

5. De motor enkele uren laten draaien en controleren, of de
riem van de nevenaggregaten correct zit.

10.4.9 Carterontluchtingsfilter van de dieselmotor vervangen

21 3
201611040808

Afb. 28: Blow-by-filter

Personeel: n Servicetechnicus

Machine parkeren.
Motor tot omgevingstemperatuur laten afkoelen.
1. De bevestigingsschroeven (3) afschroeven en de afdekking

van het Blow-by-filter demonteren.
2. De twee cassettefilters (2) in de filtereenheid (1) vervangen.
3. De afdekking van het Blow-by-filter plaatsen en de bevesti-

gingsschroeven (3) vastdraaien.

Dieselmotor
Geplande service > Carterontluchtingsfilter van de dieselmotor vervangen
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10.4.10 Voedingsmodule, hoofdfilter vervangen

De voedingsmodule moet 90° woorden verdraaid.
Het filter wordt in het apparaat naar beneden toe
gedemonteerd.

Machine parkeren.
De motor tot omgevingstemperatuur laten afkoelen.
1. Het filterdeksel (1) afschroeven en verwijderen.
2. Het compensatie-element (2) demonteren.

3. Het passende gereedschap (1) in de correcte richting in het
filter invoegen, afhankelijk van de kleur van het geleverde
filter.

4. Het passende gereedschap (1) tot een “klik” hoorbaar is
insteken, wat erop wijst, dat het filter (2) volledig is vergren-
deld.

5. Het filter (2) demonteren.

VOORZICHTIG!
Beschadigde componenten van de module kunnen
materiële schade veroorzaken.
– Waarborg, dat het filterdeksel en de contactop-

pervlakken van de voedingsmodule geen
scheuren of schade vertonen.

– Beschadigde componenten eventueel ver-
vangen.

Demontage filter

1

2

201611041424

Afb. 29: Vervangen hoofdfilter

1

2

201611041428

Afb. 30: Gereedschap, vervangen
hoofdfilter

Filterinbouw

Dieselmotor
Geplande service > Voedingsmodule, hoofdfilter vervangen
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1. De contactoppervlakken (1) zorgvuldig met water reinigen.
2. De afdichting (3) met olie bevochtigen en het nieuwe filter (2)

inbouwen.
3. Een nieuw compensatie-element (2) inbouwen.

4. Het filterdeksel (1) zorgvuldig reinigen.
5. Het filterdeksel (1) tot 20 ±5 Nm aantrekken.

10.5 Ongeplande service
10.5.1 Intervaloverzicht
Ongeplande service Intervallen1)

Instelling klep-/tuimelaarspeling 2000 uur

Verversen motorkoelmiddel 3000 uur of 2 jaar

Motorstilstand (langer dan 2 maanden) Indien nodig
 1Ingrijpen, wanneer het uren- respectievelijk

tijdsinterval is bereikt

1

23
201611041433

Afb. 31: Inbouw hoofdfilter

1

2

201611041424

Afb. 32: Hoofdfilter, deksel, compen-
satie-element

Dieselmotor
Ongeplande service > Intervaloverzicht
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10.5.2 Verversen motorkoelmiddel

WAARSCHUWING!
Gevaar door hete vloeistof!
De in koelcircuits bij warme motor opgebouwde
druk kan een heftige uitstoot van hete vloeistof en
dus verbrandingsgevaar tot gevolg hebben.
– Waarborg voor alle werkzaamheden, dat de

motor tot omgevingstemperatuur is afgekoeld.
– Het vuldeksel voor de koelvloeistof alleen

openen, indien nodig

Gebruik uitsluitend bedrijfsstoffen die in de
bedrijfsstoffenlijst worden vermeld.

Personeel: n Servicetechnicus

Machine parkeren.
Motor en radiateur tot omgevingstemperatuur laten afkoelen.
1. Een verzamelcontainer voor het koelmiddel onder de warm-

tewisselaar plaatsen.
2. Het overdrukdeksel van het expansievat verwijderen.
3. De bevestigingselementen losmaken en de moffen voor aan-

sluiting van het motorkoelcircuit op de warmtewisselaar uit-
nemen.

4. De in de warmtewisselaar aanwezige koelvloeistof volledig
laten uitstromen.

5. Na het aftappen het koekcircuit weer samenbouwen.

Waarborg, dat de moffen absoluut dicht zijn.

6. Motor en warmtewisselaar weer vullen, tot het koelcircuit vol
is.

ð Het expansievat niet geheel vullen.

7. De motor met geopende koelmiddelvulopening starten en
circa een minuut lang stationair laten draaien.

ð Hierdoor wordt alle lucht uitgestoten, die zich nog in het
koelcircuit bevindt.

8. De motor uitschakelen en, indien nodig, koelvloeistof bij-
vullen.

9. Waarborg, dat het koelmiddelpeil bij koude motor enkele cen-
timeters onder de vulopening ligt.

Dieselmotor
Ongeplande service > Verversen motorkoelmiddel
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Indien een externe vulpeilindicatie op de warmte-
wisselaars aanwezig is, de eventuele bijvulproce-
dure zodanig uitvoeren, dat het koelmiddel de
warmtewisselaar niet volledig vult, om uitzetting
van het koelmiddelvolume bij toenemende tempe-
ratuur mogelijk te maken.

10.5.3 Stilstand motor
Om een oxidatie van de inwendige onderdelen van de motor en
van bepaalde componenten van het inspuitsysteem te voorkomen,
moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd, om de
motor voor te bereiden op een stilstandtijd langer dan twee
maanden:
1. De smeerolie uit het carter aftappen, nadat de motor is ver-

warmd.
2. De motor met beschermende olie type 30/M tot aan de

“Minimum"-markering van de oliepeilstok vullen. Start de
motor en laat deze circa 5 minuten draaien.

3. De brandsof uit het inspuitcircuit, het filter en de leidingen
van de inspuitpomp aftappen.

Voor de volgende servicestap moet het inspuitsys-
teem worden uitgeschakeld. Deze procedure kan
worden uitgevoerd door het activeren van een
plusspanning op klem 50 van de startmotor die
overeenkomt met de nominale spanning van het
systeem. Daarvoor de meegeleverde kabel
gebruiken.

4. Het brandstofcircuit op een met beschermingsvloeistof CFB
(ISO 4113) gevulde container aansluiten en de vloeistof toe-
voeren; daarvoor het circuit onder druk zetten en de motor
ongeveer 2 minuten laten draaien.

5. Gedurende het in het voorgaande punt beschreven vullen
onder druk circa 45 g van de beschermolie van het type 30/M
(10 g per liter cilinderinhoud) in de turboladerinlaat ver-
stuiven.

6. Alle aanzuig-, druk-, ventilatie- en ontluchtingsopeningen van
de motor met de betreffende pluggen afsluiten of met plak-
band afdichten.

7. De resterende beschermolie 30/M uit het carter aftappen.
Deze olie kan nog voor 2 volgende voorbereidingsproce-
dures worden gebruikt.

8. Schilden met opschrift "MOTOR ZONDER OLIE” op de motor
en het besturingspaneel aanbrengen.

Lange stilstand

Dieselmotor
Ongeplande service > Stilstand motor
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9. Het koelmiddel aftappen, indien deze niet met een geschikt
vorst- en corrosiebeschermend middel is gemengd en een
bijbehorend instructiebord aanbrengen

Bij langere stilstand moeten de beschreven werk-
zaamheden elke 6 maanden worden herhaald,
waarbij de instructies hierna moeten worden aan-
gehouden:

– de beschermolie 30/M uit het carter aftappen;
– de boven beschreven sevicestappen herhalen.

Indien de buitendelen van de motor moeten
worden beschermd, moeten niet gelakte metalen
delen zoals vliegwiel, riempoelies en dergelijke
met de beschermvloeistof OVER 19 AR worden
besproeid. Riem, kabelstekkers en elektrische
inrichtingen mogen niet worden besproeid.

Alleen bedrijfsstoffen gebruiken die in de bedrijfs-
stoffenlijst zijn opgenomen.

1. De resterende beschermolie 30/M uit het carter aftappen.
2. De motor conform de voorschriften met smeermiddel in de

juiste hoeveelheid vullen.
3. Het CFB-beschermmiddel uit het brandstofcircuit aftappen.
4. De pluggen en/of afdichtingen van de aanzuig-, ventilatie- en

ontluchtingsopeningen van de motor afnemen, om deze weer
bedrijfsklaar te maken. De aanzuigleiding van de turbolader
op het luchtfilter aansluiten.

5. De brandstofcircuits op de tank van de machine aansluiten.
Bij het vullen de brandstofretourleiding op een verzamelcon-
tainer aansluiten, om te voorkomen, dat resten van het CFB-
beschermmiddel in de tank van de machine stromen.

6. De motor controleren, als voorgeschreven met koelmiddel
vullen en eventueel ontluchten.

7. De motor starten en laten draaien, tot het stationair toerental
stabiel is.

8. Waarborg, dat de motorparameters in SENCON plausibele
waarden en geen alarmen weergeven.

9. De motor uitschakelen.
10. De borden met opschrift “MOTOR ZONDER OLIE” verwij-

deren.

Inbedrijfstelling na langere stil-
stand

Dieselmotor
Ongeplande service > Stilstand motor
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Bijlage

Bijlage
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A LubeAnalyst - monstername van hydraulische olie

LubeAnalyst - monstername van hydraulische olie
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Vorwort
( +49 9421 540-0 @ doku@sennebogen.de http://www.sennebogen.de

de Eine Version dieser Anleitung in Ihrer Landessprache kann Ihnen Ihr SENNEBOGEN-Servicepartner
zur Verfügung stellen.

en Your SENNEBOGEN service partner can provide you with a version of these instructions in your
native language.

fr Votre partenaire de service SENNEBOGEN peut vous fournir une version de la présente notice dans
votre langue nationale.

es Su servicio técnico autorizado SENNEBOGEN le puede facilitar una versión de estas instrucciones
en su idioma.

pt Uma versão destas instruções no idioma de seu país pode ser disponibilizada pelo seu parceiro de
serviços SENNEBOGEN.

it È possibile richiedere una versione delle presenti istruzioni per l'uso nella vostra lingua locale presso
il vostro partner di servizio SENNEBOGEN.

nl Een versie van deze handleiding in uw landstaal kunt u bij uw SENNEBOGEN-servicepartner aanv-
ragen.

ru Версию данного руководства на вашем национальном языке вам может предоставить
сервисный партнер SENNEBOGEN.

bg Версия на това ръководство на официалния за вашата страна език може да ви бъде
предоставена от вашия сервизен партньор на SENNEBOGEN.

da En version af denne vejledning på dit nationale sprog kan rekvireres hos din SENNEBOGEN-ser-
vicepartner.

et Käesoleva juhendi riigikeelse versiooni saate hankida oma SENNEBOGENi teeninduspartnerilt.

fi Tämä käyttöohje on saatavilla myös oman maasi kielellä ja se on saatavilla SENNEBOGEN-huolto-
palvelusta.

el Μπορεί να προσφέρεται έκδοση αυτών των οδηγιών στη γλώσσας σας από το συνεργάτη σας
σέρβις SENNEBOGEN.

hr Vaš SENNEBOGEN servisni partner može na raspolaganje staviti inačicu ovih uputa na jeziku vaše
zemlje.

lv Šo instrukciju versiju jūsu valsts valodā var saņemt pie jūsu SENNEBOGEN servisa partnera.

lt Naudotojo versiją gimtąja kalba Jums gali pateikti SENNEBOGEN aptarnavimo partneriai.

pl Wersja niniejszej instrukcji w Państwa języku jest dostępna u najbliższego partnera serwisowego
firmy SENNEBOGEN.

ro Partenerul dumneavoastră de service SENNEBOGEN vă poate pune la dispoziţie o versiune a
acestor instrucţiuni în limba dumneavoastră naţională.

sv Din SENNEBOGEN återförsäljare kan ge dig en version av bruksanvisningen på ditt språk.

sk Verziu tohto návodu preloženú do vášho jazyka vám môže poskytnúť váš servisný partner spoloč-
nosti SENNEBOGEN.

sl Različico teh navodil v vašem jeziku lahko dobite pri vašem servisnem partnerju podjetja SENNE-
BOGEN.
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( +49 9421 540-0 @ doku@sennebogen.de http://www.sennebogen.de

cs Verzi tohoto návodu v příslušném národním jazyce může poskytnout váš servisní partner SENNE-
BOGEN.

hu Az Önnel kapcsolatban álló SENNEBOGEN szervizpartnernél hozzájuthat ennek az utasításnak az
Ön országának nyelvére lefordított változatához.

is Þú getur nálgast leiðarvísinn á þínu tungumáli hjá næsta þjónustuaðila SENNEBOGEN.

no Hos din SENNEBOGEN-servicepartner kan du få en versjon av denne anvisningen på ditt språk.

tr Bu kılavuzun resmi dilinizdeki baskısı, yetkili SENNEBOGEN servisi tarafından sunulabilir.

©Straubing 2015, SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. Nach-
druck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung der
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Deutschland.

Urheberrecht
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1 DE – Hydraulikölanalyse (Shell LubeAnalyst)
Jede SENNEBOGEN-Maschine wird werkseitig mit hochwertigem
Hydrauliköl befüllt. Die Durchführung regelmäßiger Hydraulikölana-
lysen (Shell LubeAnalyst) ermöglicht eine Verlängerung der
Wechselintervalle gemäß Analyseergebnis.

Durch die Hydraulikölanalysen können kritische Zustände im Hyd-
rauliksystem frühzeitig erkannt und damit Schäden vermieden
werden.

Voraussetzung für die Verlängerung der Wechselinter-
valle ist, dass die Maschine mit einem
SENNEBOGEN-HydroClean-Filter ausgerüstet ist und
die empfohlenen Hydrauliköle gemäß Betriebsstoffliste
verwendet werden.

Zur Durchführung der Hydraulikölanalysen müssen in festgelegten
Intervallen Proben des Hydrauliköls an das Shell LubeAnalyst-
Labor gesendet werden.

1.1 Informationen zu dieser Anleitung
Diese Anleitung beschreibt die Hydraulikölprobenentnahme zu
Analysezwecken.

Bei Verwendung geeigneter Hydrauliköle und nach erfolgreicher
Durchführung der Hydraulikölanalyse kann die Standzeit des Hyd-
rauliköls signifikant verlängert werden. Die Maschine muss zwin-
gend mit einem SENNEBOGEN-HydroClean-Filter ausgerüstet
sein.

Weitere Informationen zu geeigneten Hydraulikölen entnehmen Sie
der SENNEBOGEN-Betriebsstoffliste.

Weitere Informationen zur Hydraulikölanalyse erhalten Sie bei
Ihrem SENNEBOGEN-Servicepartner. Die Ölprobenkits (10
Probenkits + Anleitung) können bei SENNEBOGEN mit der
SE 190279 bestellt werden.

Ein Entnahmeset zum Anschluss an die vorhandene Minimess-
stelle kann mit der SE188020 bestellt werden.

1.2 Anmeldung am Shell LubeAnalyst
Die Maschine wurde vor Auslieferung von SENNEBOGEN am
Shell LubeAnalyst registriert. Die Maschine hat dadurch eine ein-
deutige Shell LubeAnalyst-Maschinenregistriernummer erhalten.

Nach der Übergabe an den Betreiber übernimmt der
SENNEBOGEN-Servicepartner die Organisation der Hydrauliköl-
analyseergebnisse. Er informiert den Betreiber über die Ergeb-
nisse und leitet bei Bedarf den nächsten Hydraulikölwechsel oder
andere Maßnahmen ein.

DE – Hydraulikölanalyse (Shell LubeAnalyst)
Anmeldung am Shell LubeAnalyst
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1.3 Intervalle für die Probenentnahmen
Die Hydraulikölanalyse muss in folgenden Intervallen durchgeführt
werden:

n Die erste Hydraulikölprobe entnimmt der SENNEBOGEN-Ser-
vicetechniker nach 250 Betriebsstunden.

n Die zweite Hydraulikölprobe muss der Betreiber nach
1000 Betriebsstunden entnehmen.

n Die dritte Hydraulikölprobe muss der Betreiber nach
ca. 1900 Betriebsstunden entnehmen, damit das
Analyseergebnis für den Service nach 2000 Betriebsstunden
vorliegt.

n Nachdem die Maschine 2000 Betriebsstunden erreicht hat,
muss der Betreiber alle 500 Betriebsstunden eine Hydrauliköl-
probe entnehmen.

1.4 Probenentnahmestelle

00647

1 2 3

Abb. 2: Probenentnahmestellen

Mögliche Probenentnahmestellen sind je nach Ausrüstung der
Maschine der Messanschluss am SENNEBOGEN-HydroClean-
Filter ( Abb. 2/1) oder der Messpunkt 2 an der Messleiste
( Abb. 2/2) oder der Messpunkt OC an der Messleiste ( Abb. 2/3) .

00159

Abb. 1: Aufkleber Probenentnahme-
stelle

DE – Hydraulikölanalyse (Shell LubeAnalyst)
Probenentnahmestelle

22.01.2016LubeAnalyst Hydraulikölprobenentnahme8



1.5 Probenentnahme

HINWEIS!
Gefahr von Maschinenschäden durch falsche Hyd-
raulikölanalyse!
Wenn durch eine verunreinigte Hydraulikölprobe das
Analyseergebnis verfälscht wird, können Schäden an
der Hydraulikanlage auftreten.

– Bei der Probenentnahme auf absolute Sauberkeit
achten.

– Nur neue und unbenutzte Shell LubeAnalyst-Pro-
benflaschen verwenden.
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1

3

4 2

S
h

e
ll 

L
u
b
e

A
n

a
ly

s
t

5

Abb. 3: Material für die Hydraulikölprobenentnahme

1 Vorrichtung zur Entnahme von Hydrau-
likölproben

Bestellbar bei SENNEBOGEN, Bestellnummer SE 188020

2 Behälter zur Aufnahme von Spülöl  

3 Shell LubeAnalyst-Probenflasche Bestellbar bei SENNEBOGEN, Shell LubeAnalyst-Kit
Bestellnummer SE 190279

4 Shell LubeAnalyst-Probenbegleitkarte Teil des Shell LubeAnalyst-Kit Bestellnummer SE 190279

5 Shell LubeAnalyst-Versandumschlag Teil des Shell LubeAnalyst-Kit Bestellnummer SE 190279

DE – Hydraulikölanalyse (Shell LubeAnalyst)
Probenentnahme
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WARNUNG!
Gefahr von schweren Verbrennungen durch heiße
Bauteile und heißes Hydrauliköl!
Der Kontakt mit heißen Bauteilen der Hydraulikanlage
oder mit heißem Hydrauliköl kann zu schweren Ver-
brennungen führen.

– Den Kontakt zu heißen Bauteilen vermeiden.
– Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.

WARNUNG!
Gefahr von schweren Verletzungen durch unter
Druck austretendes Hydrauliköl!
Wenn die Hydraulikanlage geöffnet wird, kann Hydrau-
liköl unter Druck austreten und zu schweren Verlet-
zungen führen.

– Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.

1. Die Maschine starten und mindestens 15 Minuten warm
fahren.

2. Das Arbeitswerkzeug auf den Boden absetzen und die
Maschine im Leerlauf laufen lassen.

Die Shell LubeAnalyst-Maschinenregistriernummer
( Abb. 4/1) ist auf dem Aufkleber in der Nähe der Pro-
beentnahmestelle angegeben.

00188

Serial-No.: _________________________

LubeAnalyst-No.:  

__________________ / _______________  

x

1

Abb. 4: Maschinenregistriernummer / LubeAnalyst-No

DE – Hydraulikölanalyse (Shell LubeAnalyst)
Probenentnahme
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Abb. 5: Probenbegleitkarte und LubeAnalyst-Aufkleber an der Maschine

3. Die Pflichtfelder 1 - 6 der Probenbegleitkarte aus-
füllen( Abb. 5).

n In die beiden Felder 1 die Shell LubeAnalyst-Maschi-
nenregistriernummer / LubeAnalyst-No. der Maschine
übertragen.

n In die beiden Felder 2 die Maschinennummer / Serial-
No. übertragen.

n In die Felder 3 das Datum der Probenentnahme ein-
tragen.

n In das Feld 4 die Hydraulikölmarke und den Hydraulik-
öltyp eintragen.

DE – Hydraulikölanalyse (Shell LubeAnalyst)
Probenentnahme
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n In das Feld 5 die Anzahl der erreichten Betriebs-
stunden eintragen.

n In das Feld 6 die nachgefüllte Ölmenge seit der letzten
Probenentnahme eintragen.

Optionale Felder

n In das Feld 9 Ihre E-Mail-Adresse eintragen.
n In das Feld 10 den Namen der Firma eintragen.
n In das Feld 11 die Bezeichnung der Maschine / des Bau-

teils gemäß Typenschild der Maschine eintragen.
n In das Feld 7 den Hersteller der Maschine eintragen.
n Im Feld 8 die Art der Anwendung ankreuzen.

4. Den Bereich um die Probenentnahmestelle gründlich rei-
nigen.

5. Die Schutzkappe vom Messanschluss
( Abb. 6/1), ( Abb. 6/2) oder ( Abb. 6/3) abnehmen.
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Abb. 6: Spülöl ablassen

6. Die Vorrichtung zur Entnahme von Hydraulikölproben
( Abb. 6/4) an den Messanschluss
( Abb. 6/1), ( Abb. 6/2) oder ( Abb. 6/3) anschließen und
ca. 0,25 Liter Hydrauliköl in einen leeren Behälter ( Abb. 6/5)
ablassen.

7. Das abgelassene Hydrauliköl vorschriftsmäßig entsorgen.
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Abb. 7: Hydraulikölprobe entnehmen

8. Eine neue, saubere Shell LubeAnalyst-Probenflasche
( Abb. 7/4) öffnen und bis zur MAXI-Markierung mit Hydrau-
liköl füllen.

Darauf achten, dass keine Verunreinigungen in
die Probenflasche oder in den Verschluss
gelangen.

9. Die Shell LubeAnalyst-Probenflasche sorgfältig ver-
schließen.

10. Die Vorrichtung zur Entnahme von Hydraulikölproben von
der Probenentnahmestelle abnehmen und reinigen.

11. Den Messanschluss ( Abb. 7/1), ( Abb. 7/2) oder ( Abb. 7/3)
mit der Schutzkappe verschließen.
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Abb. 8: Probenbegleitkarte

12. Den rechten Abschnitt der Probenbegleitkarte ( Abb. 8/1) auf
die Probenflasche kleben.
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13. Die Probenflasche mit der Probenbegleitkarte im
Shell LubeAnalyst-Umschlag an das Labor senden.
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1. Onderhoud en service

Vanwege de spreekwoordelijke bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en lange levensduur geven gebruikers 
de voorkeur aan de machines van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. Er is echter wel regelmatig onderhoud 
en service nodig, om deze goede eigenschappen in stand te houden, zodat de hoogwaardige SENNEBOGEN-
machines aan de gestelde hoge eisen blijven voldoen. 

De bedienings- en onderhoudshandleidingen bevatten voorschriften voor het onderhoud afhankelijk van 
bedrijfsomstandigheden en gebruiksduur. Dit onderhoud is een wezenlijk onderdeel van een correct gebruik van 
de machine. Wanneer deze voorschriften niet worden aangehouden, kan storing tijdens het gebruik van de 
machine optreden en kunnen de betrouwbaarheid en levensduur verminderen. 

Een zorgvuldige behandeling, naast het voorgeschreven onderhoud, bespaart de gebruiker storingen en 
bedrijfsonderbrekingen. De opleiding en het gedrag van de personen die de machine gebruiken is daarbij van 
doorslaggevend belang. SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH adviseert, deze medewerkers voor hun taken 
voldoende op te leiden en biedt dan ook tegen een bijdrage in de kosten speciale trainingsprogramma’s aan. 
Schade die ontstaat door ontbrekend of gebrekkig onderhoud is uitgesloten van de garantie. 

Onderhoudsonderdelen, slijtageonderdelen en verbruiksmateriaal vallen niet onder de garantie voor de 
machine, voor zover schade vanwege normale slijtage of gebrekkig onderhoud is ontstaan. De in de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding opgegeven onderhoudswerkzaamheden, die niet of niet tijdig, verkeerd of niet door 
geautoriseerde servicepartners van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH zijn uitgevoerd, kunnen de aanspraak 
op garantie doen komen te vervallen. Schade door verkeerd/geen onderhoud is van de garantie uitgesloten. 

2. Originele reservedelen

Uitsluitend originele SENNEBOGEN-onderdelen zijn voor machines van SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH constructief correct ontworpen en na uitvoerige testen en intensieve beproevingen vrijgegeven. 
Alleen originele SENNEBOGEN-onderdelen voldoen exact aan de specificaties van SENNEBOGEN 
Maschinenfabrik GmbH voor wat betreft uitvoering, maten en materialen. 

Het gebruik van onderdelen van derden brengt voor de gebruiker een gemakkelijk te voorkomen risico 
mee. SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH adviseert dringend uitsluitend originele SENNEBOGEN-onderdelen 
te gebruiken. Er wordt bij gebruik van onderdelen van derden geen garantie gegeven voor functioneren, veiligheid 
en betrouwbaarheid van de machines en er wordt ook geen aansprakelijkheid overgenomen voor de daaruit 
ontstane schade. Originele SENNEBOGEN-onderdelen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde servicepartners van 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH of bij de reserveonderdelenservice van SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH in Straubing (tel.: +49 (9421) 540-277, sc@sennebogen.de). 

De servicedocumentatie is de basis bij aanspraken op de garantie.  
De voorgeschreven onderhoudsintervallen dienen aangehouden te worden en alle inspecties 
moeten door toezending van het formulier "Servicedocumentatie" aan de SENNEBOGEN-
klantenservice worden aangetoond. Bij het niet opvolgen hiervan kan de aanspraak op 
garantie vervallen. 

Er mogen alleen originele SENNEBOGEN-onderdelen gebruikt worden. 

Garantieboek
 

07.01.2019 355.0.1026 Telescooplader 223



Pagina 3 van 7 

Garantie-informatie versie 2015

3. Servicecontracten

Servicecontracten met de geautoriseerde servicepartners bieden voor de gebruikers de grootste zekerheid tot een 
vakkundige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. De servicepartners van SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH kennen de SENNEBOGEN-machines het best. Hun medewerkers zijn opgeleid en beschikken over de 
benodigde originele SENNEBOGEN-onderdelen, de benodigde documentatie en het juiste gereedschap.  

4. Oliediagnose

Een regelmatige oliediagnose geeft de klant en gebruiker regelmatig informatie over de toestand van de machine 
en helpt preventief mogelijke schade te voorkomen of defecte componenten te herkennen. De intervallen zijn in de 
bedienings- en onderhoudshandleiding aangegeven. 

5. Voorwaarden

Voor aanspraak op garantie moet absoluut aan de volgende punten voldaan worden: 

SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK GMBH adviseert ten sterkste regelmatig een 
oliediagnose uit te voeren 

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH adviseert een servicecontract af te sluiten met een 
geautoriseerde servicepartner. 

Garantieprogramma's en verlengde garantieperiodes gelden uitsluitend in combinatie met 
een afgesloten service- en onderhoudscontract met een geautoriseerde servicepartner van 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

VOORBEELD VAN HET INBEDRIJFNAMECERTIFICAAT 
Wanneer het inbedrijfnamecertificaat binnen 5 werkdagen na de inbedrijfname aan 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH wordt verzonden, dan begint de garantieperiode op het 
moment van inbedrijfname, anders overeenkomstig de wettelijke bepalingen bij de uitlevering af 
fabriek 

INBEDRIJFNAMECERTIFICAAT BIJ UITGEBREIDE GARANTIE  
Het terugzenden van het inbedrijfnamecertificaat is een absolute voorwaarde voor de geldigheid van 
het uitgebreide garantieprogramma. 

INGANGSCONTROLE BIJ DE DEALER BIJ VERTRAAGDE UITLEVERING AAN DE EINDKLANT 
Wanneer de machine niet direct aan de eindklant wordt geleverd, is de ingangscontrole door de 
dealer absoluut noodzakelijk. Het resultaat van de ingangscontrole bij de dealer moet met het 
formulier "Ingangscontrole dealer" aan de servicedienst van de SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH binnen 5 dagen na ontvangst van de machine worden gemeld.  
Wanneer de ingangscontrole door de dealer niet op tijd wordt verzonden, dan begint de garantie op 
de datum van de levering af fabriek. 
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ONDERHOUD EN SERVICE DOOR GEAUTORISEERDE CONTRACTPARTNERS 
Voor het uitvoeren van servicewerkzaamheden in het kader van de beschreven garantie zijn 
uitsluitend de servicepartners van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH geautoriseerd. 
Werkzaamheden door derden kunnen de garantie doen komen te vervallen! 

AANHOUDEN VAN DE VOORGESCHREVEN ONDERHOUDSINTERVALLEN 
De in de bedienings- en onderhoudshandleiding aangegeven onderhoudsintervallen moeten 
worden aangehouden op aanvraag door de klant worden aangetoond.  

GEBRUIK VAN ORIGINELE RESERVEONDERDELEN 
Er mogen alleen originele SENNEBOGEN-reserveonderdelen worden gebruikt. Op aanvraag 
moeten de betreffende bewijzen door de klant worden geleverd.  

FUNCTIONEREN VAN DE BEDRIJFSURENTELLER 
Het correct functioneren van de bedrijfsurenteller moet te allen tijde worden gegarandeerd. 
Beschadigde bedrijfsurentellers moeten direct aan de SENNEBOGEN-servicepartner worden 
gemeld en vervangen. Bij het niet nakomen hiervan vervalt alle garantie! 

GEBRUIK VAN DE MACHINE VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN 
Bij ondeskundig gebruik van de machine vervalt alle garantie! 

GEBRUIK VAN VRIJGEGEVEN SMEERMIDDELEN 
Een garantie kan voor schade worden afgewezen, wanneer deze is veroorzaakt door gebruik van 
niet expliciet vrijgegeven smeermiddelen. Het is niet mogelijk, alle smeermiddelen te controleren. 
De door SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH vrijgegeven smeermiddelen zijn opgenomen in 
de geldende uitgave van de smeermiddelentabel.  
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6. Uitsluitingen van de garantie

SPECIALE OPLOSSINGEN VOOR DE KLANT 
Door SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH geleverde speciale oplossingen voor afzonderlijke klanten zijn van 
elke uitgebreidere garantie uitgesloten. De standaardgarantie blijft bestaan. 

TRANSPORTSCHADE 
Transportschade dient bij ontvangst direct aan de expediteur te worden gemeld of aan de voor het transport 
verantwoordelijke verzekering. Deze valt niet onder de garantie. 

FOUTEN BIJ DE INBEDRIJFSTELLING 
De servicepartners zijn voor een vakkundige en foutloze inbedrijfstelling het beste adres. Voor een correcte 
inbedrijfstelling is de instantie die met de inbedrijfstelling is belast, verantwoordelijk. SENNEBOGEN 
Maschinenfabrik GmbH is niet verantwoordelijk voor de foutieve montage of verkeerde inbedrijfstelling door de 
besteller (koper) of door derden. 

SCHULD DOOR DERDEN 
Gebreken en fouten waarvoor SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH niet verantwoordelijk is, zijn die welke 
worden veroorzaakt door: 

 verkeerde bediening

 inbouw van reserveonderdelen van vreemde herkomst (geen originele SENNEBOGEN-onderdelen)

 foutieve of onzorgvuldige behandeling en onderhoud

 invloeden van buiten af, zoals chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, waaraan
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH niet schuldig is.

NATUURLIJKE SLIJTAGE 
Slijtage is een natuurlijk proces, geen „gebrek“. 

AFLOOP PERIODE 
De garantieperiode is tot een bepaalde periode beperkt. De garantieperiode eindigt na afloop van de betreffende 
periode vanaf uitlevering c.q. inbedrijfstelling in maanden of bedrijfsuren, welke het eerste plaatsvindt. 

GEBREKEN DIE NIET OP HET AFLEVEROBJECT ZELF ZIJN ONTSTAAN 
De garantie van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH heeft alleen betrekking op de door haar geleverde 
producten en eventueel daaraan optredende gebreken met de beperkingen uit de SENNEBOGEN lever- en 
betalingsvoorwaarden. Verdergaande schade is uitdrukkelijk uitgesloten.   

OPENEN VAN COMPONENTEN 
Geopende of gedemonteerde onderdelen en componenten zijn van garantie uitgesloten omdat in 
gedemonteerde toestand geen schadeanalyse meer mogelijk is. In het bijzonder toeleveranciers van belangrijke 
en dure componenten wijzen garantie in dergelijke gevallen in het algemeen af. 

VERLIES VAN GARANTIEDELEN 
Wanneer tijdens het terugtransport van garantiedelen zendingen verloren gaan, dan ligt de verantwoordelijkheid 
daarvoor bij de verzender. Over een garantie-aanspraak kan alleen worden besloten, wanneer onderdelen 
aanwezig zijn of, in uitzonderingsgevallen na overleg met de SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, duidelijke 
foto's.  

Uitgesloten zijn algemeen alle gevolgkosten met de beperkingen in de SENNEBOGEN 
leverings- en betalingscondities. 

Garantieboek
 

07.01.2019355.0.1026 Telescooplader226



Pagina 6 van 7 

Garantie-informatie versie 2015

7. Conservering van opgeslagen machines

Voor zover machines na uitlevering niet direct in bedrijf worden genomen, is het nodig, dat afhankelijk van de 
opslagtijd preventieve maatregelen worden genomen. 

1. Bij langere stilstand van de machine moeten alle cilinders zo ver mogelijk worden ingeschoven.
De chroomlaag bij uitgeschoven cilinders moet tegen corrosie worden beschermd (invetten)

2. De brandstoftank moet volledig worden gevuld om corrosie te voorkomen

3. De accu's moeten worden losgekoppeld en regelmatig (min. 1 x per maand) moet de spanning worden
gecontroleerd. Wanneer de spanning afneemt tot onder 12,4 V, dan moeten de accu's worden opgeladen

4. De motor en de hydraulische installatie moeten draaien tot de normale bedrijfstemperatuur is bereikt
(ca. 1 uur). Beweeg de machine, zodat het onderstel draait (1 x per maand)

5. Alle niveaus van de bedrijfsstoffen moeten regelmatig worden gecontroleerd

6. De cilinders moeten in- en uitgeschoven worden

7. Bij langere opslag moeten samen met de lokale servicedienst van de motorleverancier eventueel nog
extra conserveringsmaatregelen worden genomen

8. Kabels afdekken of ruim invetten

9. Uitlaat beschermen tegen binnendringen van water en vreemde objecten

10. Mobiele machine afsteunen, geen contact van de banden met de grond

11. Cabineruiten beschermen tegen corrosieve invloeden zoals bijv. zand

12. Luchtfilter beschermen/afdekken tegen binnendringen van vreemde objecten

13. De dieselvulopening inwendig conserveren en tegen roest beschermen

14. Controleer de vorstbescherming (-40 °C)

15. Let op de opslagtemperatuur in de winter, vul eventueel af met winter-/arctric-diesel

16. Alle toegangen tot de machine afsluiten

De bovengenoemde conserveringsmaatregelen zijn alleen bedoeld als vrijblijvend uitgangspunt resp checklist 
zonder aanspraak te maken op volledigheid. Schade, die ontstaat door verkeerde opslag of onvoldoende 
conserveringsmaatregelen, zijn van elke garantie uitgesloten 

Let erop bij de inbedrijfstelling, dat alle beschermende maatregelen weer worden weggenomen en conform de 
specificaties van de machine- en motorleverancier een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd. Oliepeilen en niveaus 
moeten worden gecontroleerd. 

8. Afwikkeling garantie

Belast met het afhandelen van gebreken. . . 

. . . is het servicenetwerk van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 

De geautoriseerde servicepartners van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, de SENNEBOGEN klantendienst 
en de dochterondernemingen zijn wereldwijd het eerste adres voor onderhoud, reparatie en levering van originele 
SENNEBOGEN-onderdelen, tijdens en na de garantie. 

Klanten kunnen zich in geval van storing tot de dichtstbijzijnde servicepartner van SENNEBOGEN Maschinenfabrik 
GmbH wenden en aan deze het opheffen van de storing opdragen. Voor zover het een garantiesituatie betreft, 
volgt het opheffen van de storing volgens de omvang van het gekozen garantieprogramma. Garantieclaims worden 
door de servicepartner direct met SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH afgehandeld. Verdergaande 
werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
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De adressen van de servicepartners staan in de servicetabel van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH en op 
Internet (http:\\www.sennebogen.de). 

Voor direct contact met SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH staan de volgende adressen ter beschikking: 

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 
Hebbelstraße 30 
D-94315 Straubing 

 Klantenservice
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-274 (secretariaat)
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540- (technische leiding)
(Green Line – 275, Crane Line – 283)
Fax:  +49 (0) 9421 / 540-279
Nooddienst Green Line: 0171 / 624 2515
Nooddienst Crane Line: 0172 / 420 9818

 Verkoop
Green Line:
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-146
Fax:  +49 (0) 9421 / 43 882
E-mail: greenline@sennebogen.de

 Garantie
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-284 /  -476/  -276 /  -290
Fax:  +49 (0) 9421 / 540-279
E-mail: warranty@sennebogen.de

Crane Line:  
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-144   
Fax:  +49 (0) 9421 / 540-340 
E-mail:  cranedivision@sennebogen.de  

 Reserveonderdelen - Center
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-268/ -277
Fax:  +49 (0) 9421 / 40 811
Nooddienst: 0172 / 840 3462
E-mail: sc@sennebogen.de

 Marketing
Tel.:  +49 (0) 9421 / 540-355
Fax:  +49 (0) 9421 / 43 882
E-mail: marketing@sennebogen.de

9. Bijdrage van de klant bij het oplossen van gebreken

Zonder de medewerking van de gebruiker van de machine kunnen gebreken niet verholpen worden. 
De gebruiker is verplicht de servicepartner van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH tijd en gelegenheid te 
geven de gebreken te verhelpen. Wanneer de klant binnen een bepaalde periode na melding 
(max. 3-4 weken, bij veiligheidsrelevante gebreken direct) noch tijd noch gelegenheid geeft tot oplossen, dan komt 
de garantie-aanspraak te vervallen. 

Als de bedrijfsveiligheid in gevaar komt of om buitensporig grote schade te voorkomen kan de klant na schriftelijke 
informatie en toestemming van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH de gebreken op kosten van 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH zelf verhelpen of dat door een derde laten doen.  

Zonder de voorgaande toestemming van de fabrikant leidt het uitvoeren van wijzigingen of 
reparatiewerkzaamheden tot het vervallen van de garantie. 
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