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ADVERTENCIA: Respirar los gases del escape de
motores a diésel le expone a químicos conocidos por el
Estado de California como causantes de cáncer y defectos
de nacimiento u otros daños reproductivos.

• Siempre encienda y opere el motor en un área bien
ventilada.
• Si es en un área cerrada, ventile el orificio del escape
hacia el exterior.
• No modifique ni altere el sistema de escape.
• No encienda el motor, excepto cuando sea necesario.

Para mayor información visite
www.P65warnings.ca.gov/diesel.

WARNING: Breathing diesel engine exhaust exposes you
to chemicals known to the State of California to cause cancer
and birth defects or other reproductive harm.

• Always start and operate the engine in a well-ventilated
area.
• If in an enclosed area, vent the exhaust to the outside.
• Do not modify or tamper with the exhaust system.
• Do not idle the engine except as necessary.

For more information go to www.P65warnings.ca.gov/diesel.

WARNING: Operating, servicing and maintaining a
passenger vehicle or offroad vehicle can expose you to
chemicals including engine exhaust, carbon monoxide,
phthalates, and lead, which are known to the State of
California to cause cancer and birth defects or other
reproductive harm. To minimize exposure, avoid breathing
exhaust, do not idle the engine except as necessary,
service your vehicle in a well-ventilated area and wear
gloves or wash your hands frequently when servicing your
vehicle. For more information go to
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

ADVERTENCIA: Operar, dar servicio y mantenimiento a
un vehículo de pasajeros o vehículo todo terreno puede
exponerle a químicos incluyendo gases del escape,
monóxido de carbono, ftalatos y plomo, los cuales son
conocidos por el Estado de California como causantes de
cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Para minimizar la exposición, evite respirar los gases del
escape, no encienda el motor excepto si es necesario, dé
servicio a su vehículo en un área bien ventilada y utilice
guantes o lave sus manos frecuentemente cuando dé
servicio a su vehículo. Para mayor información visite
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.



VVoooorrwwoooorrdd
Dit instructieboek is bedoeld als leidraad voor het correct
gebruiken en onderhouden van de machine. Lees het boek
daarom zorgvuldig door alvorens de machine te starten of te
bedienen of onderhoudswerkzaamheden eraan uit te voeren.
Bewaar het boek in het afsluitbare opbergkastje, zodat u het
altijd bij de hand hebt. Vervang het onmiddellijk, als het
zoekraakt.
Het instructieboek beschrijft de belangrijkste toepassingen
waarvoor de machine ontwikkeld werd. Het is dusdanig
geschreven dat het voor alle markten geldt. Negeer daarom
alle passages die niet op uw machine van toepassing zijn of
de werkzaamheden die u met uw machine verricht.

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

Bij de ontwikkeling van deze machine werd veel tijd besteed
aan het verkrijgen van optimale efficiency en veiligheid. Toch
komen ongelukken voor en de meeste ervan zijn te wijten aan
de mensen die ze bedienen. Een behoedzame machinist en
een goed onderhouden machine vormen een betrouwbare,
sterke en rendabele combinatie. LLeeeess ddee
vveeiilliigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn ddaann ooookk ddoooorr eenn nneeeemm zzee iinn aacchhtt..
Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten
en een verhoging van de effectiviteit door aanpassingen in de
constructie. Wij behouden ons daarom het recht voor om
wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in producten die
reeds zijn geleverd. Ook behouden wij ons het recht voor om,
zonder voorafgaande mededeling, wijzigingen aan te brengen
in de vermelde gegevens en de uitrustingsmogelijkheden,
evenals in de service- en onderhoudsinstructies.
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VVeeiilliigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn

De machinist is verplicht de geldende en wettelijk vastgelegde
landelijke en regionale veiligheidsvoorschriften te kennen en
zich eraan te houden. De veiligheidsvoorschriften in dit
instructieboek gelden alleen in die gevallen waar geen andere
wettelijke voorschriften van kracht zijn.

GGEEVVAAAARR
In combinatie met dit signaalwoord duidt het
veiligheidssymbool op een gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, leidt tot ernstige of dodelijk verwondingen. Het
gevaar is beperkt tot de meest extreme situaties.

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

VVOOOORRZZIICCHHTTIIGG
In combinatie met dit signaalwoord duidt dit
veiligheidssymbool op een gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot matige of lichte verwondingen.

LET OP
DDuuiiddtt oopp eeeenn ppootteennttiieeeell ggeevvaaaarrlliijjkkee ssiittuuaattiiee ddiiee kkaann rreessuulltteerreenn
iinn sscchhaaddee aaaann ddee mmaacchhiinnee..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Wordt gebruikt om u te wijzen op montage-, bedienings- of
onderhoudsinformatie die weliswaar belangrijk is, maar geen
risico’s inhoudt.

LLeeeerr ddee mmooggeelliijjkkhheeddeenn eenn bbeeppeerrkkiinnggeenn vvaann ddee
mmaacchhiinnee kkeennnneenn!!
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IIddeennttiiffiiccaattiieennuummmmeerrss

Noteer hieronder de identificatienummers van de machine en de onderdelen ervan.
Vermeld deze informatie altijd als u contact opneemt met de fabrikant en als u
reserveonderdelen bestelt.

FFaabbrriikkaanntt::
Volvo Group Korea Co., Ltd.
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do,
Korea 51710

PIN van de machine
(Serienummer)

Motor

Hoofdpomp

Zwenkmotor

Rijmotor

Vooras

Achteras

Hoofdkleppenblok

• Stuur uw opmerkingen over en/of aanmerkingen op dit instructieboek naar om@volvo.com.
• De opensourcesoftware van dit product is te downloaden van de volgende website. (http://
webdoc.volvo.co.kr/exc-oss)

VVoooorrwwoooorrdd
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PPrreesseennttaattiiee

V1157219

TTooeeppaassssiinnggssggeebbiieedd

De machine is bestemd voor gebruik in normale
omstandigheden voor de toepassingsgebieden die
in het instructieboek staan aangegeven. Als de
machine wordt gebruikt voor andere toepassingen
of in een omgeving die gevaarlijke situaties kan
opleveren, zoals in ruimten met explosieve gassen,
brandgevaarlijke stoffen of asbesthoudende
stofdeeltjes, moeten speciale
veiligheidsmaatregelen worden getroffen en moet
de machine van passende uitrusting worden
voorzien. Neem voor nadere informatie contact op
met de producent/dealer.

MMiilliieeuu--eeiisseenn

Houd bij het gebruik van en tijdens service en
onderhoud aan de machine rekening met het
milieu. Volg altijd alle lokale en nationale
milieuwetgeving die op het werken met de machine
van toepassing is.

PPrreesseennttaattiiee
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MMoottoorr

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

De nieuwe motor (D2.6H) is een
viertaktdieselmotor in lijn met vier cilinders, een
turbocompressor en directe inspuiting. De motoren
voldoen aan de emissienormen van de Tier 4 final
in de VS, die in Californië of de Europese Stage V.
De motor krijgt brandstof aangeleverd via een
common rail met elektrisch gestuurde verstuivers.
De verstuivers worden op hun beurt aangestuurd
door de motorregeleenheid.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Machines met motoren voor de VS en Canada
mogen niet worden verkocht of gebruikt in de EU en
machines met motoren voor de EU mogen niet
worden verkocht of gebruikt in de VS en Canada,
tenzij de motor is vervangen door een voor de
desbetreffende markt bestemde motor.

NNaabbeehhaannddeelliinnggssssyysstteeeemm
uuiittllaaaattggaasssseenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

De motor is voorzien van uitlaatgasreiniging
(EATS) in de vorm vaneen
dieseloxidatiekatalysator (DOC) en een roetfilter
(DPF) om de hoeveelheid de vaste deeltjes (PM)
terug te brengen.

Het DPF vangt voortdurend vaste deeltjes uit de
uitlaatgassen af en moet daarom van tijd tot tijd
worden geregenereerd. Bij normaal gebruik van de
machine vindt zowel passieve als actieve
regeneratie plaats. Bij het negeren van een
regeneratieverzoek wordt in eerste instantie het
motorvermogen verlaagd en in laatste instantie zal
de motorregeleenheid met een verzoek tot
geparkeerde regeneratie komen. Voor meer
informatie over regeneratie, zie bladzijde 181.

1100
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EElleekkttrriisscchh ssyysstteeeemm

Het elektrische systeem bestaat uit het
startsysteem voor de motor, het
laadstroomsysteem, het
machinebewakingssysteem, het stuursysteem
voor de motor/brandstofpomp en het
airconditioningssysteem.
Demachine is uitgerust met een goed afgeschermd
elektrisch systeem met een hoge capaciteit. Er
worden waterbestendige kabelboomstekkers met
dubbele borging gebruikt om corrosievrije
aansluitingen te garanderen. De hoofdrelais en
solenoïdekleppen zijn beschermd om schade tegen
te gaan. Een hoofdstroomschakelaar behoort tot de
standaarduitrusting.

AAuuttoommaattiisscchhee ssttaattiioonnaaiirrrreeggeelliinngg

De automatische stationairregeling verlaagt het
motortoerental tot het stationaire toerental,
wanneer u de joysticks en pedalen een bepaalde
tijd niet bedient. Dit levert een lager
brandstofverbruik enminder lawaai in de cabine op.

AAuuttoommaattiisscchhee mmoottoorruuiittsscchhaakkeelliinngg

((eexxttrraa))

De automatische motoruitschakeling dient om de
motor automatisch af te zetten, als de machine een
bepaalde periode niet hoeft te werken.

VVoooorrwwaaaarrddeenn vvoooorr aauuttoommaattiisscchhee
mmoottoorruuiittsscchhaakkeelliinngg
- de veiligheidsblokkeringshendel staat in de
vergrendelde stand;

- De stand van de regelknop voor het
motortoerental is niet gewijzigd.

- Er vindt geen roetfilterregeneratie plaats.

1 minuut voor motoruitschakeling verschijnt er een
infoscherm op de I-ECU om u de gelegenheid te
bieden de automatische motoruitschakeling te
onderbreken. Dit is mogelijk door de ESC-toets op
het toetsenblok in te drukken of door de
veiligheidsblokkeringshendel in de ontgrendelde
stand te zetten of aan de regelknop voor het
motortoerental te draaien (met de
veiligheidsblokkeringshendel omlaag).

PPrreesseennttaattiiee
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RReemmssyysstteeeemm

De machine is uitgerust met een volhydraulisch
remsysteem dat gebruik maakt van een
gemeenschappelijke kring om zowel de natte
meervoudige lamellenremmen op de vooras en die
op de achteras gelijktijdig aan te zetten.
Het remsysteem bestaat uit een remventiel
(pedaal), rempomp, remdruktoevoerklep,
accumulator en asrem.

BBeeddrriijjffssrreemmmmeenn

De bedrijfsremmen worden servohydraulisch
bediend, zijn zelfstellend en bestaan uit natte
meervoudige lamellenremmen met twee
gescheiden remkringen binnen de EU.
De bedrijfsremmen worden servohydraulisch
bediend, zijn zelfstellen en bestaan uit natte
enkelvoudige lamellenremmen met een
gemeenschappelijke remkring in Korea.

GGrraaaaffrreemm

Het bedrijfsrempedaal dient tevens als graafrem.

PPaarrkkeeeerrrreemm

De parkeerrem bestaat uit een natte schijfrem van
het negatieve type in de achteras die met
veerkracht wordt aangezet en hydraulisch wordt
gelost.

VVeeiilliigghheeiiddssssyysstteeeemm ((eexxttrraa))

Het gescheiden tweekringssysteem van de
bedrijfsrem is uitgerust met twee accumulatoren
voor als de druk in het bedrijfsremsysteem mocht
wegvallen.

BBeessttuurriinnggssssyysstteeeemm

Bij het verdraaien van het stuurwiel krijgt het
stuurhuis vanuit de stuurpomp olie onder druk
aangeleverd voor aandrijving van de regelpomp.
De olie vanuit de regelpomp stroomt de
stuurcilinder in.

1122
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CCaabbiinnee

De cabine is voorzien van een verwarmings- en
ventilatiesysteem met ontwaseming van de voor-
en achterruit en tevens airconditioning. De cabine
kent één nooduitgang: de achterruit.

RROOPPSS

De cabine is conform deROPS-norm (ISO12117-2)
goedgekeurd als onderdeel van de beschermende
constructie. ROPS staat voor Roll Over Protective
Structure (beschermende constructie tegen
kantelen).
Voer nooit ongeoorloofde aanpassingen van de
cabine uit, bijvoorbeeld het verlagen van de
dakhoogte, boren, lassen op de houders voor de
brandblusser, radioantenne of andere apparatuur,
zonder de aanpassing eerst te bespreken met het
personeel van de Volvo Engineering Department.
Deze afdeling bepaalt of door de aanpassing de
goedkeuring kan komen te vervallen.
Het is belangrijk dat alle betrokken partijen op de
hoogte zijn van deze regels.

PPrreesseennttaattiiee
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HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

De machine is uitgerust met een variabele
flowregeling. De variabele pompopbrengst maakt
ook op hoge motortoeren precisiewerk mogelijk.

TTuusssseennbbaakk

De aandrijvende kracht van de motor wordt via de
hydraulische pomp en de motor doorgegeven aan
de tussenbak.
De tussenbak bestaat uit een 2-traps Powershift-
transmissie.

RRiijjmmoottoorr

De aandrijvende kracht van de tussenbak wordt
doorgegeven via de rijmotor.
De rijmotor is direct op de tussenbak gemonteerd
en bestaat uit een behuizing, zuiger, een roterend
gedeelte en een regelhuis.

AAss

De aandrijvende kracht van de rijmotor wordt via de
cardanas overgedragen op de voor- en achteras.
Binnen in de assen wordt de aandrijvende kracht
overgedragen van de pignon op een conisch
tandwiel dat haaks op de cardanas staat.
Er vindt reductie van de kracht van de aandrijfassen
plaats in de eindoverbrenging van het planetaire
type die de kracht overbrengt op de wielen.

1144
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HHyyddrraauulliisscchhee ppoommpp

De pomp bestaat uit een tandemplunjerpomp met
variabele opbrengst die voorzien is van twee
uitlaatpoorten in één cilinderblok.
De hoofdpomp stuurt twee plunjerpompen met
variabele opbrengst en een tandwielpomp aan.
Het draaiende gedeelte heeft een inlaatpoort en
twee uitlaatpoorten.
De geleverde olieflow wordt gelijkmatig verdeeld
door de stuurplaat op het deksel.

HHooooffddkklleeppppeennbbllookk

Het hoofdkleppenblok bestaat uit 4 cartridges en 2
extra cartridges afhankelijk van de optie. 4
cartridges die onderling verbonden zijn met bouten,
een hoofdplunjer, een hoofdontlastklep, een
poortontlastklep enzovoort.

ZZwweennkkmmoottoorr eenn rreedduuccttiiee

Het draaiende gedeelte bestaat uit een cilinderblok
met negen zuigers. De zuigers worden gestuurd
door de retourplaat en een veer, zodat ze soepel
over de spiegelplaat glijden. Het deksel is voorzien
van een ontlastklep voor demping en een anti-
cavitatieklep om cavitatie tegen te gaan.
De eindreductie bestaat uit een zonnewiel, een
planetair tandwielstel met pignon en de behuizing.
De kracht die wordt overgebracht door de
uitgaande as van de zwenkmotor beperkt het
motortoerental met behulp van het zonnewiel en het
planetaire tandwielstel, zodat het hoge koppel
wordt overgebracht op de pignon.

UUiittrruussttiinngg

De machine is te voorzien van uiteenlopende
soorten extra uitrusting, afhankelijk van de
vereisten op de verschillende markten.
Voorbeelden van dergelijke uitrusting zijn een
snelwissel en een hydraulische hamer.

AAaannppaassssiinnggeenn

Wijzigingen aan deze machine, inclusief het
gebruik van ongeoorloofde aanbouwdelen,
accessoires, montages of onderdelen, kunnen de
volledigheid en/of de functionaliteit van de machine
beïnvloeden. Personen of organisaties die
ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen, zijn
volledig aansprakelijk voor deze wijzigingen,

PPrreesseennttaattiiee
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inclusief eventuele nadelige effecten die deze op de
machine hebben. Aan dit product mogen geen
wijzigingen worden aangebracht, zonder dat Volvo
Construction Equipment officieel schriftelijke
toestemming heeft verleend voor de
desbetreffende wijziging. Volvo Construction
Equipment behoudt zich het recht voor om
aanspraken op de garantie, die voortvloeien uit of
verband houden met ongeoorloofde wijzigingen, af
te wijzen. Officiële toestemming voor wijzigingen
wordt verleend als aan tenminste een van de
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
1 Het aanbouwdeel, het accessoire, de montage

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

2 De constructieafdeling van de productlijn bij
Volvo Construction Equipment heeft schriftelijke
toestemming voor de wijziging verleend.

AAnnttiiddiieeffssttaallbbeevveeiilliiggiinngg

Met een ingebouwd antidiefstalsysteem wordt
diefstal van de machine bemoeilijkt. Volvo
Construction Equipment levert deze
antidiefstalsystemen. Raadpleeg een erkende
dealer voor meer informatie.

GGeerreeggiissttrreeeerrddee mmaacchhiinneeggeeggeevveennss

Deze machine is uitgerust met een
softwaresysteem dat uiteenlopende gegevens over
de machine registreert. Deze informatie wordt
doorgeven aan Volvo en door Volvo en zijn erkende
werkplaatsen gebruikt om de producten te
verbeteren en eventuele storingen op het spoor te
komen.
Bij vragen over de geregistreerde informatie kunt u
bij uw dealer terecht.

CCaarreeTTrraacckk

De machine kan uitgerust zijn met CareTrack, een
telematisch systeem dat ontwikkeld is door Volvo
Construction Equipment. Dit systeem bewaart
machinegegevens zoals positie van de machine,
draaiuren, brandstofverbruik en brandstofpeil.

1166
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Deze gegevens kunnen draadloos naar een
computer worden overgebracht. CareTrack is
verkrijgbaar in verschillende versies, afhankelijk
van de hoeveelheid gewenste informatie.

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

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

PPrreesseennttaattiiee
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OOvveerrzziicchhtt vvaann ddee mmaacchhiinnee
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

2

1

3 4

6 8

9 V120334310

19

20

21

22

23

24

16 15

14

1718 13 12 11

7

5

1 Antenne 13 Cilinder asblokkering

2 Cabine 14 Giekzwenkcilinder

3 Bestuurdersstoel 15 Koplampen

4 Stuurwiel 16 Enkele banden

5 Werkverlichting 17 Naaf

6 Monoblokgiek 18 Schuifblad

7 Giekcilinder 19 Contragewicht

8 Knikarmcilinder 20 Brandstoftank

9 Knikarm 21 Hydrauliekoliereservoir

10 Bakcilinder 22 Buitenspiegel

11 Bak 23 Kap

12 As 24 Achteruitrijcamera
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10

7

8

V1203344

6

4

5

3

2
12

1

9

11

1 Stuurinrichting 7 Radiateur en hydrauliekoliekoeler

2 Aircomodule 8 Combilamphuis achter

3 Roetfilter (DPF) 9 Condensor

4 Hoofdpomp 10 Expansiereservoir koelvloeistof

5 Luchtfilter 11 Zwenkmotor

6 Motor 12 Hoofdkleppenblok (MCV)
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V1212898

A 4 5

B

2

3

1

A. Dubbele (2 PCS) giek (optionele uitrusting)

1. Eerste giekcilinder 4. Tweede giek

2. Eerste giek 5. Knikarmcilinder

3. Tweede giekcilinder

B. Dubbele banden (optionele uitrusting)
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CCEE--mmaarrkkeerriinngg,, EEMMCC--RRiicchhttlliijjnn

CCEE--mmeerrkk

((VVeerrkkllaarriinngg vvaann oovveerrsstteemmmmiinngg:: GGeellddtt aalllleeeenn vvoooorr
mmaacchhiinneess ddiiee bbiinnnneenn ddee EEUU//EEEERRwwoorrddeenn vveerrkkoocchhtt..))

Deze machine is voorzien van een CE-merk. Dit
houdt in dat de machine bij aflevering voldoet aan
de geldende ‘Essentiële gezondheids- en
veiligheidseisen’ die in de zogeheten
Machinerichtlijn van de EU, 2006/42/EG, worden
beschreven.
Wie wijzigingen aanbrengt die van invloed zijn op
de veiligheid van de machine, is daar tevens
verantwoordelijk voor.
Als bewijs dat aan de eisen is voldaan, levert Volvo
CE bij iedere machine een EU Verklaring van
overeenstemming. Deze EU-verklaring vormt een
waardevol document dat minstens tien jaar goed
bewaard dient te worden en dat altijd moet worden
overlegd als de machine wordt verkocht.
Als u de machine gebruikt voor andere doeleinden
of met andere aanbouwdelen dan in dit
Instructieboek beschreven staat, moet u er altijd en
onder alle omstandigheden voor zorgen dat de
veiligheid gehandhaafd blijft. Wie dergelijk zaken
uitvoert, draagt hiervoor tevens de verantwoording.
In bepaalde gevallen zijn een nieuw CE-merk en
een nieuwe EU-verklaring van overeenstemming
vereist.

V1067840
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EEMMCC--rriicchhttlliijjnn vvaann ddee EEUU

De elektronische uitrusting van de machine kan in
bepaalde gevallen andere elektronische uitrusting
storen of zelf storing ondervinden van externe
elektromagnetische interferentie. Daarbij kan de
veiligheid in het gedrang komen.
In de EMC-richtlijn van de EU over
‘Elektromagnetische conformiteit’ (2014/30/EG)
vindt u een algemene beschrijving van de eisen die
om veiligheidsredenen aan de machine gesteld
worden. U vindt er tevens de toelaatbare
grenswaarden die in de internationale normen
worden gebezigd.
Machines of apparaten die aan de eisen voldoen,
moeten zijn voorzien van een CE-merk. Onze
machines zijn uitvoerig getest op
elektromagnetische interferentie. Het CE-merk van
de machine en de verklaring van overeenstemming
gelden eveneens voor de EMC-richtlijn.
Wanneer andere elektronische apparatuur op de
machine wordt gemonteerd, moet deze apparatuur
zijn voorzien van een CE-merk en op de machine
zijn getest op elektromagnetische interferentie.
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EEGG--VVEERRKKLLAARRIINNGG VVAANN OOVVEERREEEENNSSTTEEMMMMIINNGG VVOOOORR MMAACCHHIINNEESS ((IIIIAA))

Volvo Construction Equipment verklaart hierbij dat het hieronder vermelde product:

FFaabbrriikkaanntt:: Volvo Construction Equipment AB
AAddrreess:: 160, Doosanvolvo-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 642-430
LLaanndd:: Korea
CCaatteeggoorriiee:: Machine voor grondverzet
MMeerrkk:: Volvo
TTyyppee:: Hydraulische graafmachine
MMooddeell:: ECXXXX, ECRXXXX, EWXXXX
VVeerrmmooggeenn [[kkWW]]:: XXX
RReepprreesseennttaattiieevvee ggeelluuiiddssddrruukk [[ddBB((AA))]]:: XXX
GGeeggaarraannddeeeerrddee ggeelluuiiddssddrruukk [[ddBB((AA))]]:: XXX
PPIINN:: *VCEXXXXXXXXXXXXXX*
IInn ssaammeennhhaanngg mmeett
TTyyppee:: N.v.t.
MMooddeell:: N.v.t.
SS//NN:: N.v.t.

in de conditie waarop deze in de handel is gebracht, met uitsluiting van toegevoegde
componenten en/of daarna uitgevoerde werkzaamheden, in overeenstemming is met de
relevante bepalingen volgens de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vermeld in:

EEuurrooppeessee ““MMaacchhiinneerriicchhttlliijjnn””:: 2006/42/EG
EEGG--rriicchhttlliijjnn ““ggeelluuiiddsseemmiissssiiee””:: 2000/14/EG
EEGG--rriicchhttlliijjnn ““EElleekkttrroommaaggnneettiisscchhee ccoommppaattiibbiilliitteeiitt””:: 2014/30/EG
en de wijzigingen hierop betreffende machines, en overige toepasselijke richtlijnen

De volgende geharmoniseerde normen zijn van toepassing:

MMaacchhiinneess vvoooorr ggrroonnddvveerrzzeett -- VVeeiilliigghheeiidd ddeeeell 11:: EN 474-1:2006+A5:2018
MMaacchhiinneess vvoooorr ggrroonnddvveerrzzeett -- VVeeiilliigghheeiidd ddeeeell 55:: EN 474-5:2006+A3:2013

TTeecchhnniisscchh ddoossssiieerr ssaammeennggeesstteelldd ddoooorr:: XXXXXX, D-54329 KONZ, Duitsland
AAaannggeemmeellddee iinnssttaannttiiee:: 1067; AV Technology Ltd., AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath,
Stockport. SK3 0XU, UK.

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

naam en handtekening van de persoon die
gemachtigd is om de verklaring op te stellen
namens de fabrikant

naam en handtekening van de bevoegde
vertegenwoordiger

XXXXXX; XXXXXX

Changwon, Korea dd/mm jjjj Plaats datum jaar
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CCoommmmuunniiccaattiieeaappppaarraattuuuurr,,
iinnssttaallllaattiiee

LET OP
LLaaaatt ddee iinnssttaallllaattiiee vvaann eexxttrraa eelleekkttrroonniisscchhee
ccoommmmuunniiccaattiieeaappppaarraattuuuurr oovveerr aaaann ddaaaarrttooee
ooppggeelleeiiddee vvaakklluuii iinn oovveerreeeennsstteemmmmiinngg mmeett ddee
iinnssttrruuccttiieess vvaann VVoollvvoo CCoonnssttrruuccttiioonn EEqquuiippmmeenntt..

BBeevveeiilliiggiinngg tteeggeenn eelleekkttrroommaaggnneettiisscchhee
ssttoorriinnggeenn

Dezemachine is getest in overeenstemmingmet de
EU-richtlijn 2014/30/EG inzake elektromagnetische
storingen. Het is om die reden van groot belang dat
alle elektronische accessoires zonder goedkeuring,
zoals communicatieapparatuur moeten worden
getest alvorens ze te installeren en in gebruik te
nemen om te voorkomen dat ze voor storingen in
de elektronische systemen van demachine zorgen.

2244
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RRiicchhttlliijjnneenn

Houd u aan de volgende richtlijnen tijdens de
installatie:
Let er bij het bepalen van de positie van de
antenne op dat de antenne goed in zijn omgeving
past.
Zorg dat de antennekabel van het coaxiale type
is. Zorg ervoor dat de kabel intact is, dat de
kabelmantel en de omvlechting aan de uiteinden
van de kabel geen inkepingen of rafels vertonen,
dat de omvlechting de aansluitbussen bedekt en
er een goed galvanisch contact tussen beide
bestaat.
Zorg dat het contactvlak tussen de antennesteun
en het koetswerk blank geschuurd is en vrij is van
vuil en oxide. Behandel de contactvlakken na
installatiemet een corrosiewerendmiddel omeen
goed galvanisch contact te bewerkstelligen.
Vergeet niet om de storende en gestoorde kabels
fysiek van elkaar te scheiden. De storende kabels
zijn de voedingskabels en de antennekabel van
de communicatieapparatuur. Tot de gestoorde
kabels behoren de kabels die zijn aangesloten op
de elektronische uitrusting op de machine. Trek
de kabels zo dicht mogelijk langs geaarde (op de
massa aangesloten) plaatstalen oppervlakken,
omdat plaatstaal voor enige mate van
afscherming zorgt.

PPrreesseennttaattiiee
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VVeeiilliigghheeiiddssoonnddeerrddeelleenn
Originele reserveonderdelen van Volvo garanderen
een optimale levensduur, betrouwbaarheid en
veiligheid van machine en bestuurder. Als er geen
betrouwbare en speciaal vervaardigde onderdelen
worden gebruikt, kunnen uw veiligheid en
gezondheid alsook het functioneren van de
machine gevaar lopen. Neem contact op met uw
dealer en vermeld het machinetype/serienummer
(PIN-nummer) bij het bestellen van
reserveonderdelen. Zie het hoofdstuk
"Productplaatjes" voor de plaats van het PIN-
plaatje.

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

MMaacchhiinnee-- eenn rreesseerrvveeoonnddeerrddeelleenn mmeett
vveeiilliigghheeiiddssccllaassssiiffiiccaattiiee

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

VVoooorrbbeeeellddeenn vvaann mmaacchhiinnee--//rreesseerrvveeoonnddeerrddeelleenn
mmeett vveeiilliigghheeiiddssccllaassssiiffiiccaattiiee
Demonteerbare veiligheidsvoorzieningen/
kappen over draaiende onderdelen en hete
oppervlakken
Veiligheidsplaten, -rails, -kappen en -treden
Onderdelen die deel uitmaken van geluid- en
trillingsdempende systemen
Onderdelen die deel uitmaken van systemen die
het zicht van de bestuurder moeten verbeteren
Complete bestuurdersstoel inclusief
veiligheidsgordel
Stickers en plaatjes
Cabinefilter

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

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

In dit instructieboek staat meer belangrijke
informatie over de onderdelen met een
veiligheidsclassificatie.

PPrreesseennttaattiiee
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TTyyppeeppllaaaattjjeess
Raadpleeg de onderstaande figuur om te zien waar
het productplaatje, het motorplaatje en de overige
plaatjes zitten.
Vermeld bij het telefonisch en/of schriftelijk contact
in verband met storingen en bij bestelling van
onderdelen altijd het PIN (Product Identification
Number).

V1203360

4

3

2

1

11 PPrroodduuccttppllaaaattjjee

Het productplaatje met het PProduct IIdentificatie
NNummer, d.w.z. de PPIINN voor de complete machine,
bevat de typeaanduiding, het serienummer en
indien van toepassing het machinegewicht, het
motorvermogen, het bouwjaar en eventueel de CE-
goedkeuring. Het plaatje zit rechts op de
bovenwagen.

22 MMoottoorr

De aanduiding voor het motortype en de onderdeel-
en serienummers zijn in de bovenkant van het
kleppendeksel geslagen.

33 CCaabbiinnee

Het kenplaatje is aan de binnenzijde van de cabine
bevestigd en bevat informatie over
productnummer, machinemodel, serienummer van
de cabine, nummer ROPS-certificaat,
maximumgewicht machine en internationale norm.

44 AAsssseenn

De kenplaatjes zijn op de vooras en achteras
bevestigd en bevatten informatie over
onderdeelnummer, modeltype en serienummer.
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IInnffoorrmmaattiiee-- eenn
wwaaaarrsscchhuuwwiinnggssssttiicckkeerrss

Op strategische punten op de machine zijn informatie- en waarschuwingsstickers en -
plaatjes aangebracht om machinisten en onderhoudspersoneel te wijzen op bijzondere
veiligheidsvoorschriften. De stickers/plaatjes zijn niet op alle machines aanwezig,
aangezien dit van de markt en de machine afhangt. Houd de stickers/plaatjes vrij van vuil
om ze goed leesbaar te houden. Als ze zijn verdwenen of onleesbaar zijn geworden, dient
u ze onmiddellijk te vervangen. Het onderdeelnummer (bestelnummer) van de
verschillende stickers/plaatjes vindt u in de onderdelencatalogus.

V1196187
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4

11,12

11,12

30

37

5
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27 22 35 38

2

3

23

1
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8
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33
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27

13
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31
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34
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13

14
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V1079477 V1079478

1 WAARSCHUWING! Lees de
Bedieningshandleiding.

2 WAARSCHUWING! Hoge spanning,
houd een veilige afstand aan tot
hoogspanningsleidingen.

V1077503
V1065366

3 WAARSCHUWING! Bediening van het
extra aanbouwdeel. Uitrusting kan
tegen de cabine of de machine
aanbotsen.

4 Koelvloeistofinformatie - instructieboek
lezen. Zie bladzijde 336.

V1079479 V1077506

10 500 250

5 WAARSCHUWING! Hete
oppervlakken en draaiende
onderdelen

6 Smeerinterval - instructieboek lezen.

V1078496 V1065358

7 WAARSCHUWING! Beknellingszone,
houd een veilige afstand aan tot de
machine. (voor Korea)

7 WAARSCHUWING! Beknellingszone.
Houd voldoende afstand tot de
machine.

3300
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V1115400 V1129244

8 Nooduitgang (voor Korea) 8 Nooduitgang

V1093043
V1125755

9 WAARSCHUWING! Neem alvorens te
gaanwerken na het aan- en afkoppelen
van een aanbouwdeel het
instructieboek door. (Snelwissel
aanbouwdeel, optie)

10 Massaschakelaar.

V1065381 V1065364

11 Verankeringspunt 12 Hijspunt

V1078495 V1080372

13 WAARSCHUWING! Niet in de buurt
van een geheven last blijven staan.

14 Oppassen voor aanbouwdeel

PPrreesseennttaattiiee
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V1078498

dB
V1077432

15 Instructie voor opheffen van de
machine

16 Geluidsvermogensniveau rondom
machine

V1065382

LONG LIFE HYDRAULIC OIL
(*)

V1080697

17 Long life-hydrauliekolie. 18 Brandstofopvoerpomp AAN/UIT

V1065370

V1078502

19 Machinepositie bij controle
hydrauliekolieniveau.

20 Doorsmeer- en onderhoudsschema.
Zie bladzijde 298.
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V1079480

V1159882

21 WAARSCHUWING! Explosiegevaar -
instructieboek lezen. Zie bladzijde
363.

22 Hendel- en pedaalfuncties

V1079481 V1079482

23 WAARSCHUWING! Schuifbladhendel 24 WAARSCHUWING! Voorruit
vergrendelen.

V1078504 V1077433

25 WAARSCHUWING! Voordat u de
machine verlaat de
veiligheidsblokkeringshendel
omhoogduwen om het hydraulische
systeem te blokkeren.

26 WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken, chemische
brandwonden en explosies -
instructieboek lezen.

PPrreesseennttaattiiee
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V1065343 V1079483

27 WAARSCHUWING! Hier niet gaan
staan.

28 WAARSCHUWING! De motor niet
starten.

V1079484 V1065344

29 WAARSCHUWING! Niet roken tijdens
het tanken.

30 WAARSCHUWING! Hete koelvloeistof
onder druk bij het openen van de
radiateurdop.

V1080374 V1129275

MAX 500 ppm SULFUR

31 Er bij het openen of sluiten van de
voorruit op letten dat de voorruit niet
tegen het stuurwiel aankomt.

32 WAARSCHUWING! Zwavelgehalte
van dieselolie. (voor China) Zie
bladzijde 378.
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ISO VG #46
V1078505 V1080373

33 Type hydrauliekolie dat in fabriek wordt
bijgevuld. (extra).

34 WAARSCHUWING! Dakluik geeft
mogelijk een vertekend beeld -
instructieboek lezen.

V1115945 V1123383

35 Hefcapaciteit 36 WAARSCHUWING! Toets
overlastsignalering. Zie bladzijde 93.

V1178089

X.X kg X.XXX t CO2 -eq
1430

V1196169

37 Koelvloeistofinformatie. Zie bladzijde
291 en 396.

38 WAARSCHUWING! Vereisten
'California Proposition 65' (voor Noord-
Amerika).
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IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Wanneer u de machine bedient met onvoldoende
vaardigheden en kennis van de inhoud van het
instructieboek, bestaat het gevaar dat u de controle
over de machine verliest waarbij ernstig letsel met
mogelijk dodelijke afloop niet uit te sluiten is.
NNeeeemm hheett iinnssttrruuccttiieebbooeekk zzoorrggvvuullddiigg ddoooorr oomm
vveerrttrroouuwwdd ttee rraakkeenn mmeett ddee wwaaaarrsscchhuuwwiinnggsstteekkeennss,,
ssyymmbboolleenn eenn bbeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess aallvvoorreennss ddee
mmaacchhiinnee ttee bbeeddiieenneenn..

V1159883

1

3

4

2

1 Linker instrumentenpaneel

2 Instrumentenpaneel voor

3 Rechter instrumentenpaneel

4 Achterste instrumentenpaneel
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LLiinnkkeerr iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

1 Schakelaar cabineverlichting

2 Bedieningsschakelaar verlichting

3 Schakelaar zwaailicht
(extra)

4 Compressorschakelaar
(extra)

11 SScchhaakkeellaaaarr ccaabbiinneevveerrlliicchhttiinngg
Stand 0: Cabineverlichting staat UIT
Stand 1: Cabineverlichting staat AAN

22 BBeeddiieenniinnggsssscchhaakkeellaaaarr vveerrlliicchhttiinngg
Stand 0: Werkverlichting is UIT
Stand 1: Positielichten zijn AAN

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De achterlichten, kentekenplaatverlichting en de
instrumentpaneelverlichting staan tegelijkertijd
AAN. Als u het rempedaal bedient terwijl de
achterlichten AAN zijn, gaan ook de remlichten
AAN zodat een dubbele waarschuwing mogelijk is.

Stand 2: Koplampen zijn AAN

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Stand 1: Positielichten en koplampen zijn
tegelijkertijd AAN. Het dimlicht van de koplampen
is actief en u kunt de verlichting aanpassen met de
grootlichthendel. Voor meer informatie, zie
bladzijde 109.

1
2

4
3

V1203362

V1065651

0

1

V1152429

0
1 2
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33 SScchhaakkeellaaaarr zzwwaaaaiilliicchhtt
Stand 0: Zwaailicht staat UIT
Stand 1: Zwaailicht staat AAN

Met deze schakelaar kunt u het automatische
zwaailicht activeren bij gebruik van de
zwenkfunctie.

44 CCoommpprreessssoorrsscchhaakkeellaaaarr

Deze schakelaar wordt gebruikt voor bediening van
de luchtcompressor.
Zie bladzijde 140 voor meer informatie.
Stand 0: de luchtcompressor is UIT
Stand 1: de luchtcompressor is AAN

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De schakelaar veert automatisch terug.

V1065629

0

1

V1200742

1

0
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IInnssttrruummeenntteennppaanneeeell,, ffrroonntt
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

Het voorste instrumentenpaneel is voor meer
bedieningsgemak te verstellen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Voorkom schade aan de machine door tijdig actie
te ondernemen. Neem vóórdat u de machine
probeert te bedienen de instructies in dit hoofdstuk
zorgvuldig door en zorg dat u strekking ervan hebt
begrepen om vertrouwd te raken met het voorste
instrumentenpaneel.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het voorste instrumentenpaneel is dusdanig
geconstrueerd dat het een van de mogelijke talen
weergeeft. Zie bladzijde 45 voor meer informatie
over het instellen van de taal en de te hanteren
eenheden.

V1134960

Verstelmogelijkheden I-ECU

5

6

2

3

4

1

CLIMATE

V1159691

Speed ModeFlow

P

1000rpm

1 Scherm centraal
waarschuwingslampje

2 Meterscherm
3 Toerentalscherm
4 Modusscherm
5 Scherm CCM (klimaatregeling)
6 Indicatiescherm
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11 CCeennttrraaaall wwaaaarrsscchhuuwwiinnggssllaammppjjee

EErr zziijjnn ddrriiee ssoooorrtteenn llaammppjjeess..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als het centrale waarschuwingslampje knippert of
tijdens het bedienen oplicht, volg dan de
aanwijzingen op het display.

22 MMeetteerrss

De meters worden altijd getoond, tenzij er een
waarschuwingsmelding verschijnt.

AA.. BBrraannddssttooffvvoooorrrraaaaddmmeetteerr
De meter geeft de hoeveelheid brandstof in de tank
aan en is voorzien van een rood blokje dat een "lege
tank" aangeeft. Wanneer de wijzernaald in dit
gebied staat, is de brandstoftank nog voor zo'n 10%
gevuld. Tank in dat geval zo spoedig mogelijk
brandstof bij om te voorkomen dat er lucht het
brandstofsysteem binnendringt.
Tankinhoud, zie bladzijde 385.

BB.. TTeemmppeerraattuuuurrmmeetteerr kkooeellvvllooeeiissttooff,, mmoottoorr
De meter geeft de temperatuur van de
motorkoelvloeistof aan en heeft een rood blokje dat
voor "oververhitting van de motor" staat.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het rode centrale waarschuwingslampje gaat
knipperen, als de koelvloeistoftemperatuur
abnormaal hoog oploopt. Zet de motor onmiddellijk
af en spoor de oorzaak op.

CC.. TTiijjdd
In het tijdsegment staat de actuele tijd aangegeven.
Zie bladzijde 45 voor de instructies voor het
instellen van de juiste tijd op het hoofdscherm.

DD.. RRiijjrriicchhttiinnggssiinnddiiccaattoorr
De indicator geeft de rijrichting van demachine aan.
Voor meer informatie, zie bladzijde 109.

V1134961

A B C

A Controlelampje, oranje
B Waarschuwing, rood
C Informatie, blauw

V1203602

A C B

D

N

E

A Brandstofvoorraadmeter
B Temperatuurmeter koelvloeistof,
motor

C Tijd
D Rijrichting
E ECO-modus
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33 MMoottoorrttooeerreennttaall

Het motortoerentalscherm verschijnt, wanneer het
"menuscherm" niet op het "hoofdscherm" staat.
Voor het hoofdscherm, zie 45.
De "motortoerentalstand" die u met de "regelknop
voor het motortoerental" hebt gekozen wordt
grafisch weergegeven middels een
toerentalstaafdiagram bestaande uit blokjes.
Het actuele toerental (maximaal vier cijfers) staat
aangegeven onder de toerentalbalk.
Wanneer de motor uitstaat, is het weergegeven
motortoerental gelijk aan "0".

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het motortoerental kan variëren afhankelijk van de
extra uitrusting.

44 MMoodduuss
Flow: Geeft de snelheid (flow) links rechts van de
gekozen opties weer. Zie bladzijde 45 voor de
instructies voor instelling van de snelheid (flow).
Snelheid: Geeft de gekozen rijsnelheid (hoog of
laag) weer. Zie bladzijde 109 voor de instelling
van de rijsnelheid.
Modus: Geeft de gekozen modus
(Parkeermodus, Rijmodus of Werkmodus) weer.
Zie bladzijde 109 voor de modusschakelaar
PWT.

V1158192

1000 rpm

1

2

1 Toerentalstand
2 Actueel motortoerental

V1158193

1

Speed ModeCLIMATE FLOW

C DA B

P

1 Modusscherm
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55 CCCCMM ((kklliimmaaaattrreeggeelliinngg))

Het CCM-segment geeft de status van de CCM
(klimaatregeling) weer. Daartoe behoren
parameters zoals de ingestelde temperatuur, de
ventilatorsnelheid, de luchtverdelingsstand, de
recirculatiestand, de aircostand en de
automatische temperatuurregeling. Zie bladzijde
133 voor meer informatie.

66 LLaammppjjeess

Het indicatiescherm voorziet de machinist op een
overzichtelijke en snelle manier van belangrijke
informatie. De lampjes zijn onderverdeeld in drie
groepen: controlelampjes, waarschuwingslampjes
en vaste lampjes.
- Een lampje met een hogere prioriteit staat links
van een lampje met een lagere prioriteit.

- Als in een van de segmenten geen lampjes
branden, kan het segment waarin wel lampjes
branden ook gebruik maken van de extra ruimte
in het andere segment.

- Wanneer de schermsegmenten niet genoeg
ruimte bieden om alle actieve lampjes weer te
geven, wisselen de lampjes elkaar af zodat de
machinist alle lampjes toch kan zien.

V11590801 2 3 4 5

CLIMATE Speed ModeFlow

P

1 Ventilatorsnelheid
2 Luchtverdelingsstand
3 Temperatuur
4 Luchtcirculatiestand
5 Aircostand

V1158195

CB

A

A Controlelampjes
B Waarschuwingslampjes
C Vaste lampjes
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LLaammppjjeess

TTaabbllee.. CCoonnttrroolleellaammppjjeess

V1065467

Overlastsignalering

V1139648

Pendelasblokkering actief
(Groen = handmatig
geblokkeerd)
(Geel = automatisch
geblokkeerd)

V1158802

Ruitenwisser

V1159081

Werkverlichting vooraan

V1159689

Werkverlichting achteraan

V1139649

Groot licht aan

V1159064

STOP

Automatische afslag
geactiveerd

V1158804

Schuifblad

V1158805

Rotator geactiveerd

V1159062

Giekzwenkfunctie
geactiveerd

V1065465

Enkelwerkende functie X1
geactiveerd

V1159063

Dubbelwerkende functie
X1 geactiveerd

V1159066

Kantelfunctie geactiveerd

V1159065

Pijpenlegmodus
geactiveerd
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TTaabbllee.. WWaaaarrsscchhuuwwiinnggssllaammppjjeess

V1139647

Parkeerrem aangezet

V1065467

Overlastsignalering
Hefprocedure beëindigen
en last verlichten.

V1065479

Snelwissel ontgrendeld

V1160715

Snelwissel vergrendeld

V1065488

Veiligheidsgordel

V1065480

Verkeerde laadstroom
accu

V1140736

Storing remsysteem

V1065475

Oliedruk motor laag

V1065484

Luchtfilter motor verstopt

V1065481

Koelvloeistoftemperatuur
motor hoog

V1159690

Water in brandstof

V1065486

Brandstofpeil laag

V1065463

Voorverwarming motor

TTaabbllee.. VVaassttee llaammppjjeess

V1065471

Servicemodus
geselecteerd (vaste
positie)

V1065472

Meldingslampje (vaste
positie)

4444
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DDiissppllaayymmoodduullee
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

SSttaarrttpprroocceedduurree

De startprocedure gaat als volgt.
A VVoollvvoo--llooggoo
Als u het contactslot naar de bedieningsstand
draait, licht het Volvo-logo op het I-ECU-scherm
enkele seconden op.

B DDaaggeelliijjkkss oonnddeerrhhoouudd
U kunt de dagelijkse onderhoudspunten
eenmaal per dag bekijken. Het scherm is te
verwijderen door op de ESC- of SELECT-toets
te drukken. Wanneer u 5 seconden lang geen
van de toetsen indrukt, verdwijnt het scherm
automatisch.

V1159692

DAILY MAINTENANCE

Engine oil level

Coolant level

Water separator

Air cleaner

Hydraulic oil level

Travel/working light
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CSSttaarrttsscchheerrmm ccaammeerraa ((iinnddiieenn ggeemmoonntteeeerrdd))
Alle beelden van de op de machine
gemonteerde camera's verschijnen op de I-
ECU. Het startscherm van de camera is te
verwijderenmet een druk op de cameratoets van
het toetsenblok.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Druk op de cameratoets van het toetsenblok om de
camerabeelden te bekijken tijdens het bedienen
van de machine. Voor meer gedetailleerde
informatie over de camerabediening, zie bladzijde
151.

DHHooooffddsscchheerrmm
Na verwijdering van het startscherm verschijnt
het hoofdscherm.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het lampje voor de veiligheidsgordel verschijnt
totdat u de gordel hebt omgedaan. Ook klinkt 10
seconden lang de zoemer bij het starten van de
motor of veranderen van rijrichting. Doe de
veiligheidsgordel om alvorens de machine te
bedienen.

V1203365

CLIMATE Flow

V1159693

CLIMATE Speed ModeFlow

P

1000 rpm
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HHooooffddmmeennuu

U opent het hoofdmenu met een druk op de toets
SELECT van het toetsenblok.
Blader door de lijst met de pijltoetsen van het
toetsenblok. Wanneer een map gemarkeerd staat,
kunt u met een druk op de toets SELECT de
bijbehorende subschermen weergeven. Blader met
de pijltoetsen door de subschermen. U kunt een
bepaalde handeling altijd annuleren met een druk
op de toets ESC van het toetsenblok.

SSuubbsscchheerrmmeenn
1 EEnnggiinnee ((MMoottoorr))

OOiill pprreessssuurree ((OOlliieeddrruukk)): Geeft de gemeten
waarde aan voor de motoroliedruk. Wanneer
de staaf groen is, is de waarde OK dat wil
zeggen binnen het normale werkbereik.
Wanneer de staaf echter rood is, is de waarde
abnormaal.
BBaarroommeetteerr ((BBaarroommeetteerr)): Geeft de gemeten
waarde aan voor de barometerdruk.

V1203368

MENU

Hydraulics

Electrical system

Vehicle information

Vehicle messages

Service

Setup

Engine

V1147256

Engine

Oil pressure

Lo

V1158198

Engine

Barometer

70 100
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DDPPFF ssoooott lleevveell ((VVeerrzzaaddiiggiinngg DDPPFF)): Geeft de
roetverzadigingsgraad aan van het roetfilter
(DPF).

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Neem contact op met een door Volvo erkende
werkplaats voor gedetailleerde informatie over
de roetverzadigingsgraad.
DDPPFF RReeggeenn pprrooggrreessss ((RReeggeenn..vvoooorrttggaanngg DDPPFF)):
Geeft de gemeten waarde aan voor de
voortgang van de roetfilterregeneratie. De
regeneratie is voltooid, wanneer de staaf de
waarde van 100% bereikt.

RReeggeenneerraattiiee SSttaarrtt//SSttoopp: Hiermee kan de
machinist met de pijltoetsen de regeneratie
starten of stoppen. Raadpleeg pagina 181 voor
meer informatie over regeneratie.

V1147259

Engine

DPF soot level

100% 130% 140%

V1147260

Engine

DPF Regen progress

0% 100%

V1194499

Engine

-

Regen start/stop

Regen start/stop

Start

Stop
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RReeggeenneerraattiioonn mmooddee ((RReeggeenneerraattiieemmoodduuss)):
Geeft aan de machinist door welke
regeneratiemodus er momenteel geselecteerd
is. Ook kan de machinist met de pijltjestoetsen
een van de twee regeneratiemodi selecteren.
Met een druk op de SELECT-toets wordt de
gemarkeerde regeneratiemodus geselecteerd.
Het systeem gaat terug naar het vorige scherm
en toont de naam van het zojuist geselecteerde
item.
- Automatic (Automatisch): regeneratie wordt
vanzelf uitgevoerd terwijl de machinist (bijna)
niets hoeft te doen.

- Parked (Statisch): deze modus dient in
warmtegevoelige omgevingen om gevaren te
voorkomen. Daarom moet de machinist de
regeneratie handmatig uitvoeren terwijl de
machine geparkeerd staat. De regeneratie
duurt naar schatting 20-45 min. Tijdens de
regeneratie kan er niet aan de machine
worden gewerkt.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Voor gedetailleerde informatie over regeneratie, zie
bladzijde 181.

V1203366

Engine

Regeneration Mode

Automatic

Regeneration Mode

Automatic

Parked
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AArrccttiicc rreeggeenneerraattiioonn ((AArrccttiisscchhee rreeggeenneerraattiiee))
((eexxttrraa)): De modus arctische regeneratie dient
voor machines die in dusdanig extreem koude
klimaten werken, dat de motoren de hele dag
door moeten blijven draaien zonder dat er een
machinist in de cabine aanwezig is. Om deze
optionele modus te activeren moet u vooraf de
modus geparkeerde (statische) regeneratie
hebben gekozen. Wanneer u in dit menu voor
"Enabled (Ingeschakeld)" kiest, start waar
nodig automatisch de geparkeerde (statische)
regeneratie zonder tussenkomst van de
machinist. Deze functie die alleen actief is in de
modus geparkeerde (statische) regeneratie, is
bij het starten van de machine standaard
"Disabled (Uitgeschakeld)" en wordt bij het
verlaten van de geparkeerde
regeneratiemodus eveneens gedeactiveerd.
Dit betekent dat het regeneratiesysteem ook na
lange perioden van stationairloop in de
optimale modus kan blijven staan.
- Disabled (Uitgeschakeld)
- Enabled (Ingeschakeld)

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De automatische stopfunctie wordt automatisch
uitgeschakeld als Arctic regeneration op Enabled
gezet wordt.

V1203367

Engine

Arctic regeneration

Disabled

Arctic regeneration

Disabled

Enabled
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2 HHyyddrraauulliiccss ((HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm))
PPuummpp ttoorrqquuee sseettttiinngg ((IInnsstt.. ppoommppvveerrmmooggeenn)):
Geeft het actuele pompkoppel weer aan de
hand van een staafdiagram.

3 EElleeccttrriiccaall ssyysstteemm ((EElleekkttrriisscchh ssyysstteeeemm))
VVoollttaaggee ((SSppaannnniinngg)): Geeft de gemeten waarde
aan voor de accuspanning. Wanneer het
staafdiagram groen is, is de waarde OK en
binnen het normale werkbereik. Wanneer het
staafdiagram echter rood is, is de waarde
abnormaal.

4 VVeehhiiccllee iinnffoorrmmaattiioonn ((VVooeerrttuuiiggiinnffoorrmmaattiiee))
SSeerriiaall nnuummbbeerr ((SSeerriieennuummmmeerr)): Geeft het
serienummer van het model aan.
OOppeerraattiinngg hhoouurr ((DDrraaaaiiuurreenn)): Geeft het aantal
draai-uren van de machine aan.

WWoorrkk ttiimmeerr ((WWeerrkk ttiijjddkkllookk)): Geeft het
bijgehouden aantal draai-uren aan.
- Reset werktijdklok: Wanneer de waarde "Yes
(Ja)" gemarkeerd staat, kunt u het aantal
draai-uren resetten. Druk op de ESC-toets om
te "Annuleren".

V1158199

Hydraulics

Pump torque setting

MaxMin

V1158200

Electrical system

Voltage

Low High

V1203369

Vehicle information

Operating hour

23.6 h

Serial number

XXXXXX

V1203588

Vehicle information

Work timer

23 h 30 min

Reset work timer?

Yes

No

Vehicle information

Work timer

0 h 00 min
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RRiijjssnneellhheeiidd: Geeft de actuele rijsnelheid van de
machine aan.

AAvveerraaggee ffuueell ccoonnss.. ((GGeemmiiddddeelldd vveerrbbrruuiikk)): Geeft
de berekende waarde aan voor het gemiddelde
brandstofverbruik sinds de laatste reset.
- Reset fuel cons (Reset verbruik): Wanneer de
waarde "Yes (Ja)" gemarkeerd staat, kunt u
het brandstofverbruik resetten met een druk
op de SELECT-toets. Druk op de ESC-toets
om te "Annuleren".

CCuurrrreenntt ffuueell ccoonnss.. ((HHuuiiddiigg vveerrbbrruuiikk)): Geeft de
berekende waarde voor het actuele
brandstofverbruik aan.
OOmmggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr: Geeft de gemeten
waarde voor de omgevingstemperatuur aan.

V1203591

Vehicle information

0 km/h

Vehicle speed

V1203589

Vehicle information

15.0 L/h

Average fuel cons.

Reset fuel cons?

No

Yes

V1158204

Vehicle information

25.0 oC

1.1 L/h

Ambient temperature

Current fuel cons.
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5 SSeerrvviiccee ((OOnnddeerrhhoouudd))
Dit subscherm laat de onderhoudsitems zien
met de waarde voor de "resterende tijd". Druk op
de SELECT-toets om het interval in te stellen of
de details te controleren.
EEnnggiinnee ooiill ffiilltteerr ((MMoottoorroolliieeffiilltteerr)): Geeft de
waarde aan voor de resterende tijd tot aan de
volgende verversing/vervanging van
motorolie/-filter.
- Change interval (Interval wijzigen): Geeft de
waarde aan voor het verversingsinterval voor
motorolie uitgedrukt in draai-uren.

- Reset time remaining (Rester. tijd reset.):
Geeft de waarde aan voor de resterende tijd
tot aan de volgende verversing/vervanging
van motorolie/-filter.
Wanneer de "resterende tijd" een waarde van
40, 20 of 0 h bereikt, verschijnt er een
controlescherm op de I-ECUmet "Resterende
tijd" en "Interval". Voer in dat geval het
onderhoud uit dat voor die beurt gepland staat.
Zie bladzijde 386 voor de
onderhoudsintervallen en de
onderhoudspunten.

- Reset? (Resetten?): Na afloop van de
onderhoudsbeurt is de tijd te resetten. Druk op
de ESC-toets om te annuleren of op SELECT
voor "Ja". Zodra de tijd gereset is, verandert
"Resterende tijd" in "Interval wijzigen".

Service

Engine oil filter

xxxh

Engine oil filter

Change interval

xxxh

xxxh

Reset time remaining

Reset?

No

V1158205

Yes
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FFuueell ffiilltteerr ((BBrraannddssttooffffiilltteerr)) : Geeft de waarde
aan voor de resterende tijd tot aan de volgende
vervanging van het brandstoffilter.
- Change interval (Interval wijzigen): Geeft de
waarde aan voor het vervangingsinterval van
het brandstoffilter uitgedrukt in draai-uren.

- Reset time remaining (Rester. tijd reset.):
Geeft de waarde aan voor de resterende tijd
tot aan de volgende vervanging van het
brandstoffilter.
Wanneer de "Resterende tijd" een waarde van
40, 20 of 0 h bereikt, verschijnt er een
controlescherm op de I-ECUmet "Resterende
tijd" en "Interval". Voer in dat geval het
onderhoud uit dat voor die beurt gepland staat.
Zie bladzijde 386 voor de
onderhoudsintervallen en de
onderhoudspunten.

- Reset? (Resetten?): Na afloop van de
onderhoudsbeurt is de tijd te resetten. Druk op
de ESC-toets om te annuleren of op SELECT
voor "Ja". Zodra de tijd gereset is, verandert
"Resterende tijd" in "Interval wijzigen".

Service

Fuel filter

xxxh

Fuel filter

Change interval

xxxh

xxxh

Reset time remaining

Reset?

No

V1158206

Yes
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HHyyddrraauulliicc ooiill ((HHyyddrraauulliieekkoolliiee)): Geeft de waarde
aan voor de resterende tijd tot aan de volgende
verversing van de hydrauliekolie.
- Change interval (Interval wijzigen): Geeft de
waarde aan voor het verversingsinterval van
de hydrauliekolie uitgedrukt in draai-uren.

- Reset time remaining (Rester. tijd reset.):
Geeft de waarde aan voor de resterende tijd
tot aan de volgende verversing van de
hydrauliekolie.
Wanneer de "Resterende tijd" een waarde van
40, 20 of 0 h bereikt, verschijnt er een
controlescherm op de I-ECUmet "Resterende
tijd" en "Interval". Voer in dat geval het
onderhoud uit dat voor die beurt gepland staat.
Zie bladzijde 386 voor de
onderhoudsintervallen en de
onderhoudspunten.

- Reset? (Resetten?): Na afloop van de
onderhoudsbeurt is de tijd te resetten. Druk op
de ESC-toets om te annuleren of op SELECT
voor "Ja". Zodra de tijd gereset is, verandert
"Resterende tijd" in "Interval wijzigen".

Service

Hydraulic oil

xxxh

Hydraulic oil

Change interval

xxxh

xxxh

Reset time remaining

Reset?

No

V1158207

Yes
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HHyyddrraauulliicc ooiill ffiilltteerr ((HHyyddrraauulliieekkoolliieeffiilltteerr)): Geeft
de waarde aan voor de resterende tijd tot aan
de volgende vervanging van het
hydrauliekoliefilter.
- Change interval (Interval wijzigen): Geeft de
waarde aan voor het vervangingsinterval voor
het hydrauliekoliefilter uitgedrukt in draai-
uren.

- Reset time remaining (Rester. tijd reset.):
Geeft de waarde aan voor de resterende tijd
tot aan de volgende vervanging van het
hydrauliekoliefilter.
Wanneer de "Resterende tijd" een waarde van
40, 20 of 0 h bereikt, verschijnt er een
controlescherm op de I-ECUmet "Resterende
tijd" en "Interval". Voer in dat geval het
onderhoud uit dat voor die beurt gepland staat.
Zie bladzijde 386 voor de
onderhoudsintervallen en de
onderhoudspunten.

- Reset? (Resetten?): Na afloop van de
onderhoudsbeurt is de tijd te resetten. Druk op
de ESC-toets om te annuleren of op SELECT
voor "Ja". Zodra de tijd gereset is, verandert
"Resterende tijd" in "Interval wijzigen".

Service

Hydraulic oil filter

xxxh

Hydraulic oil filter

Change interval

xxxh

xxxh

Reset time remaining

Reset?

No

V1158208

Yes
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DDPPFF cclleeaanniinngg((DDPPFF--rreeiinniiggiinngg)): Geeft de waarde
aan voor de resterende tijd tot aan het volgende
DPF-onderhoud.
- Change interval (Interval wijzigen): Geeft de
waarde aan voor het maximale DPF-
vervangingsinterval uitgedrukt in draai-uren.

- Reset time remaining (Rester. tijd reset.):
Geeft de waarde aan voor de resterende tijd
tot aan de volgende DPF-reiniging.
Wanneer de "Resterende tijd" een waarde van
40, 20 of 0 h bereikt, verschijnt er een
controlescherm op de I-ECUmet "Resterende
tijd" en "Interval". Voer in dat geval het
onderhoud uit dat voor die beurt gepland staat.
Zie bladzijde 298 voor de
onderhoudsintervallen en de
onderhoudspunten.

- Reset? (Resetten?): Na afloop van de
onderhoudsbeurt is de tijd te resetten. Druk op
de ESC-toets om te annuleren of op SELECT
voor "Ja". Zodra de tijd gereset is, verandert
"Resterende tijd" in "Interval wijzigen".

Service

DPF cleaning

xxxxh

DPF cleaning

Change interval

xxxxh

xxxxh

Reset time remaining

Reset?

No

V1203590

Yes
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6 SSeettuupp ((IInnsstteelllliinngg))
Er zijn subitems: "Giekzwenkfunctie", "X3",
"Schuifblad", "Hefmodus", "Wisinterval", "Tijd
automatische stationairregeling", "Automatische
afslag", "Diefstalbeveiliging", "Taal",
"Eenheden", "Tijd/datum", "Displayverlichting",
"Toetsverlichting" en "Camerascherm".
BBoooomm--sswwiinngg ((GGiieekkvveerrsstteelllliinngg))
Deze optie is voor het instellen van de
giekzwenksnelheid en de responsmodus. U
kunt de giekzwenksnelheid naar links en die
naar rechts elk apart instellen.
Bij selectie van de giekzwenkfunctie
verschijnen de snelheid naar links en naar
rechts op de I-ECU.
Voor meer informatie over de
giekzwenkfunctie, zie bladzijde 39 voor de
flowweergave en zie bladzijde 93, 109 voor
de bediening.

LLHH ssppeeeedd ((SSnneellhheeiidd LL)): Hiermee
programmeert u de giekzwenksnelheid naar
links.
RRHH ssppeeeedd ((SSnneellhheeiidd RR)): Hiermee
programmeert u de giekzwenksnelheid naar
rechts.
RReessppoonnsseemmooddee ((RReessppoonnssmmoodduuss)): U kunt de
bewegingsgevoeligheid van de
"giekzwenkfunctie" aanpassen bij bediening
van de hendels. De modus "Active (Actief)" is
de gevoeligste.
- Active (Actief)
- Normal (Normaal)
- Soft (Zacht)

V1158209

Setup

Boom-swing

Boom-swing

LH speed

MaxMin

RH speed

MaxMin

V1158210

Active

Boom-swing

Response mode

Set response

Active

Normal

Soft
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XX11
SSeelleecctt wwoorrkk ttooooll ((KKiieess aaaannbboouuwwddeeeell)): Met
deze instelling kunt u het X1-aanbouwdeel uit
de lijst kiezen. Wanneer u de knop voor X1/
giekzwenkfunctie van het toetsenbord indrukt
en vervolgens de keuzeknop op de rechter
joystick indrukt, kunt u het X1-aanbouwdeel
dat u uit de lijst geselecteerd hebt activeren.
Voor meer informatie, zie bladzijde 93 en
109.
- HAMMER (NOODHAMER)
- SHEAR (SCHAAR)

AAddjjuusstt ttooooll sseettttiinngg ((PPaass iinnsstteelllliinngg AADD aaaann)):
Hiermee kunt u de instellingen voor X1
verrichten, waarna u alleen het juiste
aanbouwdeel hoeft te selecteren onder
"Aanbouwdeel kiezen".

V1158211

Setup

X1

X1

Select work tool

Adjust tool setting

New

Hammer

Shear

Select work tool

X1

Select work tool

Adjust tool setting

New

Hammer

Shear

Adjust tool setting

V1158330
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- HAMMER (NOODHAMER)
Control type (Regelingstype): Gewenste
type regeling instellen.
Kies het gewenste type regeling met behulp
van de pijltoetsen.
Sla het ingestelde item op met de toets
SELECT. Gebruik de toets ESC om te
annuleren zonder op te slaan.
Zie bladzijde 91 voor informatie over de
verschillende soorten regeling.
RH speed (Snelheid R): Hiermee past u de
hamersnelheid aan.
Response mode (Responsmodus): U kunt
de bewegingsgevoeligheid van de hamer
aanpassen bij bediening van de hendels. De
modus "Active (Actief)" is de gevoeligste.

- SHEAR (SCHAAR)
Control type (Regelingstype): Gewenste
type regeling instellen.
Kies het gewenste type regeling met behulp
van de pijltoetsen.
Sla het ingestelde item op met de toets
SELECT. Gebruik de toets ESC om te
annuleren zonder op te slaan.
Zie bladzijde 91 voor informatie over de
verschillende soorten regeling.
LH speed (Snelheid L): Hiermee past u de
schaarsnelheid naar links aan.
RH speed (Snelheid R): Hiermee past u de
schaarsnelheid naar rechts aan.
Response mode (Responsmodus): U kunt
de bewegingsgevoeligheid van de schaar
aanpassen bij bediening van de hendels. De
modus "Active (Actief)" is de gevoeligste.

V1158331

Name

Hammer

Acting direction

1 way

Control type

Push

RH speed

Response mode

Active

Hammer

MaxMin

Name

Shear

Acting direction

2 way

Control type

Proportional

LH speed

Shear

MaxMin

V1158333

RH speed

Response mode

Active

MaxMin
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NNeeww ((NNiieeuuww))
U gebruikt de instelling Nieuw om nieuwe X1-
aanbouwdelen toe te voegen. Loop daarvoor
de onderstaande stappen door.
1 Kies "Nieuw" nadat u "X1" hebt geopend.
2 Voer de naam van het aanbouwdeel in.
- Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-
omlaag om een alfanumeriek teken (A,B...Z,
0,1...9) te selecteren.

- Kies het volgende teken met de pijl-rechts
(of pijl-links).

- Druk op de SELECT-toets om de naam op
te slaan.

- Verlaat met de ESC-toets het scherm
zonder op te slaan.

3 Kies "Instellingen aanbouwdeel aanpassen"
en kies het nieuw aangemaakte
aanbouwdeel.

X1

Select work tool

Adjust tool setting

New

Enter tool name:

VOLVO

New work tool

V1158334

V1158335

Setup

X1

X1

Select work tool

Adjust tool setting

New

Hammer

Shear

VOLVO

Adjust tool setting
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4 Stel "Werkingsrichting", "Regelingstype",
"Snelheid L" en "Snelheid R" in voor het
gebruik van het nieuwe aanbouwdeel.

5 Kies "Aanbouwdeel kiezen" en kies het
nieuw aangemaakte aanbouwdeel.

Name

VOLVO

Acting direction

2 way

Control type

Proportional

LH speed

VOLVO

MaxMin

V1158336

RH speed

Response mode

Active

MaxMin

V1158337

Setup

X1

X1

Select work tool

Adjust tool setting

New

Hammer

Shear

VOLVO

Select work tool
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DDeelleettee ((VVeerrwwiijjddeerreenn))
Gebruik de pijltoetsen om de cursor
(markeerbalk) op het item van uw keuze te
zetten en druk daarna op de toets SELECT.
1 Kies "Verwijderen" nadat u "X1" hebt

geopend.
2 Kies het te verwijderen aanbouwdeel met de

pijltoetsen en druk vervolgens op de
SELECT-toets.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het geselecteerde aanbouwdeel is niet te
verwijderen.

DDoozzeerrbbllaaddee ((SScchhaaaaffbbllaadd)) ssnneellhheeiiddssrreeggeelliinngg
((ooppttiioonneeeell))
RRaaiissiinngg ssppeeeedd ((HHeeffssnneellhheeiidd)): Hiermee kunt u
de hefsnelheid van het schuifblad instellen.
LLoowweerriinngg ssppeeeedd ((NNeeeerrllaaaattssnneellhheeiidd)): Hiermee
kunt u de neerlaatsnelheid van het schuifblad
instellen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Dit menuwordt niet weergegevenwanneer optie X3
is geïnstalleerd.

V1158338

Setup

X1

X1

Select work tool

Adjust tool setting

New

Delete

Hammer

Shear

VOLVO

Delete setting

Raising speed

Dozer blade

MaxMin

V1160716

Lowering speed

MaxMin

Setup

Dozer blade
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XX33 (extra)
Zet de markeerbalk met behulp van de
pijltoetsen op een van de drie (of vier) items in
de lijst.
Wanneer u op de SELECT-toets drukt, wordt
het gemarkeerde item geselecteerd. Het
systeem gaat een scherm terug en geeft het
pas geselecteerde item weer.
Zie bladzijde 91 voor meer informatie over het
type regeling.
SSeelleecctt wwoorrkk ttooooll ((KKiieess aaaannbboouuwwddeeeell)): Hiermee
kunt u een van de X3-aanbouwdelen uit de lijst
kiezen. Wanneer u de knop voor X3/
schuifbladfunctie van het toetsenbord indrukt
en vervolgens de keuzeknop op de linker
joystick indrukt, kunt u het X3-aanbouwdeel
dat u uit de lijst geselecteerd hebt activeren.
Zie bladzijde 109 voor meer informatie.

AAddjjuusstt ttooooll sseettttiinngg ((PPaass iinnsstteelllliinngg AADD aaaann)):
Hiermee kunt u het regelingstype, de
bedieningssnelheid en de responsmodus van
het X3-aanbouwdeel instellen.

V1158340

Setup

X3

X3

Select work tool

Adjust tool setting

New

Rotator

Select work tool

V1158341

X3

Select work tool

Adjust tool setting

New

Rotator

Adjust tool setting

6644
IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn

DDiissppllaayymmoodduullee



- Rotator (Rotator): Stel het "Regelingstype",
de "Snelheid L", "Snelheid R" en
"Responsmodus" in.

NNeeww ((NNiieeuuww))
U gebruikt de instelling Nieuw om nieuwe X3-
aanbouwdelen toe te voegen. Loop daarvoor
de onderstaande stappen door.

1 Kies "Nieuw" nadat u "X3" hebt geopend.
2 Voer de naam van het aanbouwdeel in.
- Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-
omlaag om een alfanumeriek teken (A,B...Z,
0,1...9) te selecteren.

- Kies het volgende teken met de pijl-rechts
(of pijl-links).

- Druk op de SELECT-toets om de naam op
te slaan.

- Verlaat met de ESC-toets het scherm
zonder op te slaan.

RH speed

Response mode

Active

MaxMin

Name

Rotator

Control type

Proportional

LH speed

Rotator

MaxMin

V1158342

X3

Select work tool

Adjust tool setting

New

Enter tool name:

VOLVO

New work tool

V1158343
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3 Kies "Instellingen aanbouwdeel aanpassen"
en kies het nieuw aangemaakte
aanbouwdeel.

4 Stel "Werkingsrichting", "Regelingstype",
"Snelheid L" en "Snelheid R" in voor het
gebruik van het nieuwe aanbouwdeel.

V1158344

Setup

X3

X3

Select work tool

Adjust tool setting

New

Hammer

Shear

VOLVO

Adjust tool setting

Name

VOLVO

Acting direction

2 way

Control type

Proportional

LH speed

VOLVO

MaxMin

V1158345

RH speed

Response mode

Active

MaxMin
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5 Kies "Aanbouwdeel kiezen" en kies het
nieuw aangemaakte aanbouwdeel.

V1158346

Setup

X3

X3

Select work tool

Adjust tool setting

New

Hammer

Shear

VOLVO

Select work tool
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LLiiffttiinngg mmooddee((HHeeffmmoodduuss)): Hiermee kunt u de
hefmodus instellen. Deze functie is handig bij
gelijktijdige bediening van het aanbouwdeel en
de rij- en/of zwenkfunctie.
Om de hefmodus te optimaliseren kunt u
"Uitgeschakeld" kiezen onder de functie
Negeren motortoerental en "Ingeschakeld"
onder de functie Uitschakeling bijvoeging.
EEnnggiinnee oovveerrrriiddee ((NNeeggeerreenn mmoottoorrttooeerreennttaall))
– Enabled (Ingeschakeld): De rijsnelheid (rpm
van de motor) wordt verhoogd afhankelijk van
de kracht die u op het rijpedaal uitoefent.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het te heffen voorwerp kan gaan slingeren
door de rijsnelheid.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Slingerende voorwerpen kunnen ernstig letsel
veroorzaken.
CCoonnttrroolleeeerr aallvvoorreennss vvoooorrwweerrppeenn ttee hheeffffeenn ooff
vveerrzzeetttteenn ooff eerr zziicchh ggeeeenn ppeerrssoonneenn iinn hheett
wweerrkkggeebbiieedd bbeevviinnddeenn..

– Disabled (Uitgeschakeld): U kunt de
rijsnelheid binnen de toelaatbare
rijsnelheidsbereik regelen.
UUiittsscchh ccoonnfflluuxx
– Enabled (Ingeschakeld): U kunt de continue
zwenksnelheid regelen.
– Disabled (Uitgeschakeld): Afhankelijk van
het gewicht van het te hanteren voorwerpen
kan een hoge machinezwenksnelheid worden
aangehouden.

V1159885

Lifting mode

Engine override

Enabled

Enabled

Conflux cutoff
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WWiippeerr iinntteerrvvaall ((WWiissiinntteerrvvaall)): U kunt het
wisinterval voor wisstand 1 aanpassen.

AAuuttoo iiddllee ttiimmee ((DDuuuurr aauuttoomm.. ssttaatt..rreegg..))
De basisidee achter "automatische
stationairregeling" is het verminderen van het
brandstofverbruik. De rpm van de motor wordt
automatisch verlaagd tot het stationaire
toerental, als de toets voor automatische
stationairregeling in stand AAN staat en een
van de bedieningshendels (pedalen) of de
regelknop voor het motortoerental een
bepaalde periode lang niet wordt gebruikt. Zie
bladzijde 93 voor meer informatie over de
toets voor automatische stationairregeling van
het toetsenblok.
AAuuttoo sshhuuttddoowwnn ((AAuuttoomm.. uuiittsscchhaakkeelliinngg)):
Hiermee kunt u de motor automatisch laten
afslaan, wanneer de machine een bepaalde tijd
lang niet wordt bediend. Zie bladzijde 11 voor
gedetailleerde informatie.

V1158347

Setup

Wiper interval

Wiper interval

Set wiper interval:

4 s

V1137900

Setup

Auto idle time

Set auto idle time:

5 s

Auto idle time

V1158348

Setup

Auto shutdown

Auto shutdown timer

Set timer:

OFF
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AAnnttii--tthheefftt ssyysstteemm ((AAnnttiiddiieeffssttaallssyysstteeeemm)): dit
menu wordt gebruikt voor het instellen van het
antidiefstalsysteem.
- OOwwnneerr mmeennuu ((MMeennuu eeiiggeennaaaarr)): Om dit menu
te kunnen openen is de pincode van de
machinebezitter vereist.

Pin-code menu

Pin-code menuOwner menu

Setup

Anti-theft system

Enter owner PIN code:

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

V1191921

7700
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RReeaadd PPIINN ccooddee ((LLeeeess ppiinnccooddee)): In dit
submenu kan de machinebezitter de pincode
van de actuele machinist bekijken.

GGeenneerraattee rraannddoomm PPIINN ((GGeenneerreeeerr wwiilllleekk.. ppiinn)):
In dit submenu kan de machinebezitter een
willekeurige pincode genereren.

SSeett PPIINN ccooddee ((SStteell ppiinnccooddee iinn)): In dit
submenu kan de machinebezitter de
gekozen pincode instellen.

SSeerrvviiccee aaccttiioonn ((SSeerrvviicceemmaaaattrreeggeell)) (geldige
functie voor CareTrack): dit submenu dient
voor activering van servicemaatregelen zoals
het verrijden van de machine, vervangen van
de accu en loskoppelen van de gps-antenne.
Daarmee deactiveert u het
antidiefstalsysteem met uitzondering van de
functies voor immobilisatie op afstand, de
immobilisatie bij ontbrekende dekking en de
controlefunctie van het serienummer van de
machine. WECU stuurt bovendien informatie
naar de CareTrack-portal. De volgende keer
dat u het contact inschakelt, is het
antidiefstalsysteem opnieuw actief. Zie
bladzijde 81 voor informatie.

V1160928

1 2 3 4

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

PIN Code:

V1169029

2 3 4 5

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

New PIN Code:

V1160930

0

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

New PIN Code:

V1160931

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

Immobilizer temporarily OFF
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LLaanngguuaaggee ((TTaaaall))
De mogelijke opties staan in de verschillende
talen in de lijst.
Gebruik de pijltoetsen om omhoog of omlaag te
scrollen naar de taal van uw keuze. Druk op de
toets SELECT om de gemarkeerde taal te
kiezen. Het systeem gaat een scherm terug en
hanteert de nieuw geselecteerde taal.

UUnniittss ((EEeennhheeddeenn))
Er kunnen twee eenhedenstelsels worden
weergegeven: "Metric (Metrisch)" en "US
(US)". Met behulp van de pijltoetsen kunt u er
een kiezen en uw keuze vervolgens vastleggen
met een druk op de SELECT-toets.
De volgende eenheden liggen opgeslagen in
de I-ECU:

GGrrooootthheeiidd MMeettrriisscchh UUSS

TTiijjdd hh hh

OOppbbrreennggsstt ll//hh gg//hh

IInnhhoouudd LL GG

SSppaannnniinngg VV VV

SSttrroooommsstteerrkkttee AA AA

TTeemmppeerraattuuuurr °°CC °°FF

TTooeerreennttaall rrppmm rrppmm

SSnneellhheeiidd kkmm//hh mmpphh

DDrruukk bbaarr ppssii

AAffssttaanndd kkmm mmiillee

V1137903

Setup

Language

Language

English

English

Deutsch

Español

한국어

Language select

V1137904

Setup

Units

Units

Metric

US

7722
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TTiimmee//DDaattee ((TTiijjdd//ddaattuumm))

- Set time (Tijd inst.): Hiermee kunt u de tijd
aanpassen. De vooraf ingestelde tijd staat op
de eerste regel van het scherm. U kunt de tijd
aanpassen met de pijltoetsen of met de ESC-
toets of SELECT-toets. De pijltoetsen gebruikt
u om de verschillende segmenten van de tijd
te wijzigen. Met de SELECT- of ESC-toets
kunt u de gewijzigde tijd opslaan of de
aanpassing annuleren.

- Set date (Datum inst.): Hiermee kunt u de
datum aanpassen. De vooraf ingestelde
datum staat op de eerste regel van het
scherm. U kunt de datum aanpassen met de
pijltoetsen of met de ESC-toets of SELECT-
toets. De pijltoetsen gebruikt u om de
verschillende segmenten van de datum te
wijzigen. Met de SELECT- of ESC-toets kunt
u de gewijzigde datum opslaan of de
aanpassing annuleren.

V1158486

Setup

Time/date

Set time

Set date

Set time format

Set date format

Time/date

V1158487

Time/date

Set time

24 h:

17 : 01

Set time

V1137905

Setup

Time/date

Date set

20140101

Time/date

yyyymmdd:

20140101

Set date
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- Set time format (Stel tijdnotatie in): de
parameters "24h" en "12h" zijn bepalend voor
de tijdnotatie die de I-ECU hanteert: de 24-
uursnotatie of de 12-uursnotatie.

- Set date format (Stel datumnotatie in): De
items "jj/mm/dd", "mm/dd/jj" en "dd/mm/jj"
bepalen de datumnotatie die I-ECU hanteert.
Daarbij staat "jj" voor het jaar, "mm" voor de
maand en "dd" voor de dag.

DDiissppllaayy bbaacckklliigghhtt ((DDiissppllaayyvveerrlliicchhttiinngg))
Hiermee kunt u de helderheid van de I-ECU
wijzigen. U bedient het staafdiagram voor
aanpassingen op het scherm met de
pijltoetsen. Leg de gewenste waarde vast met
een druk op de SELECT-knop.

KKeeyyppaadd bbaacckklliigghhtt ((TTooeettssvveerrlliicchhttiinngg))
Hiermee kunt u de intensiteit van de
toetsverlichting wijzigen. U bedient de
instelbalk op het scherm met de pijltoetsen,
waarna u de waarde kunt vastleggen met een
druk op de toets SELECT.

V1158489

Time/date

Set time format

24

12

Set time format

V1158490

Time/date

Set date format

yy/mm/dd

mm/dd/yy

dd/mm/yy

Set date format

V1158491

Setup

Display backlight

Brightness

Display backlight

V1158492

Setup

Keypad backlight

Brightness

Keypad backlight

7744
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CCaammeerraa ddiissppllaayy((CCaammeerraabbeeeelldd)): Zie bladzijde
151 voor meer informatie.
- Origineel beeld
- Mirror image(Spiegelbeeld): u ziet het
aanzicht links en rechts gespiegeld op het
scherm.

7 VVeehhiiccllee mmeessssaaggeess ((VVooeerrttuuiiggmmeellddiinnggeenn))
Geeft de kopjes van eventuele meldingen weer.
Bij normaal gebruik zijn er geen storings- of
waarschuwingsmeldingen.
Bij registratie van een abnormale situatie geeft
de melding aan om wat voor soort fout/storing
het gaat. Neem zo nodig voor advies contact op
met een door Volvo erkende werkplaats.
Wanneer u op de toets SELECT drukt om
gedetailleerde informatie bij een bepaald kopje
te zien, wordt het complete "hoofdscherm"
gebruikt om de informatie weer te geven. De
informatie omvat:
- Fault Active (Storing act.)
- Error Code (Foutcode)
- Source (Bron)
- First Event (Eerste geb)
- No. of events (Aantal geb)
- Last event (Laatst geb)

V1203592

Setup

Camera display

Camera display

Original image

Mirror image

V1160718

Pattern change error

Be prepared for shutdown
check after engine stop

Fault Active: Yes

Error Code: BA3101-00

Source: V-ECU

First Event: 20150505

No. Events: 2

Last Event: 20150520

IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn
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AAllaarrmmmmeellddiinnggeenn

U krijgt de informatie op het scherm in de vorm van
alarmberichten die zijn opgesplitst in drie
categorieën: Info, Controle en Waarschuwing.

IInnffoorrmmaattiiee

- Dit scherm dient om handige informatie over de
machine te verstrekken.

- Het blauwe informatiesymbool verschijnt.

- De zoemer klinkt tweemaal.

- Zeven seconden lang verschijnt er een
alarmmelding, waarna het
bedieningsinformatiescherm weer verschijnt.

- Repareer of neem voor informatie contact op met
een door Volvo erkende werkplaats.

TTaabbllee.. VVoooorrbbeeeelldd vvaann iinnffoosscchheerrmm

CCoonnttrroolleeeerr vvllggeennddee ssttoopp

Fout RE dekverlichting Fout achteruitrijlicht

Fout RE giekverlicht. Fout RE achterlichten

Fout RE koplampen Fout RE wissermotor

Fout RE sproeierpomp Fout temp-SE cabine

Fout buitentemp-SE Fout temp-SE EVA

Fout temp-SE inlaat Fout klepreg. koelvl.stf

7766
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CCoonnttrroollee

- Dit scherm dient om u te attenderen op een
geconstateerde machinestoring.

- Het oranje centrale waarschuwingslampje
verschijnt.

- De zoemer klinkt viermaal.

- Druk op de SELECT-toets om meer informatie
over de storing te zien.

- De alarmmelding blijft staan, totdat u deze
bevestigt met een druk op de ESC-toets.

- Repareer of neem voor informatie contact op met
een door Volvo erkende werkplaats.

IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn
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TTaabbllee.. VVoooorrbbeeeelldd vvaann ccoonnttrroolleesscchheerrmm

CCoonnttrroolleeeerr vvllggeennddee ssttoopp

Fout relais DBLD/X3 Fout rijsnelheidsklep

EL-DBLD/X3 uitgeschak. Snelheidswijz. niet mog.

Fout proportioneel-SW R Fout proportioneel-SW L

GV/X1 uitgesch. EL-DBLD/X3 uitgeschak.

Fout dubbelw. klep X1 Fout enkelw. klep X1

X1 uitgeschakeld X1 uitgeschakeld

E-ECU reageert niet I-ECU reageert niet

Communicatiestoring Communicatiestoring

Toetsenbl. reageert niet CCM reageert niet

Communicatiestoring Communicatiestoring

Fout startrelais Fout uitsch.kl. bijvoeg.

Hefmodus defect

Fout GV/X1-klep Fout rijricht.klep L/R

GV/X1 uitgesch. GV/X1 uitgesch.

Fout GV/X1-PPRV Fout PPRV X3

GV/X1 uitgesch. X3 uitgeschakeld

Fout PPRV EL-DBLD Fout dynamo

EL-DBLD uitgeschakeld Accu laadt niet

Mot l fil ver V-ECU reageert niet

Communicatiestoring

7788
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WWaaaarrsscchhuuwwiinngg

- Dit scherm dient om u te waarschuwen, wanneer
het elektronische systeem een machinestoring
registreert of een storing die van invloed is op de
veiligheid. Breng de machine in dat geval
onmiddellijk tot stilstand om de oorzaak van de
storing op te sporen.

- Het rode centrale waarschuwingslampje
verschijnt.

- De zoemer klinkt, totdat de vereiste maatregel is
genomen.

- De alarmmelding verschijnt, totdat de vereiste
maatregel is genomen.

- Repareer of neem voor informatie contact op met
een door Volvo erkende werkplaats.

IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn
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TTaabbllee.. VVoooorrbbeeeelldd vvaann wwaaaarrsscchhuuwwiinnggsssscchheerrmm

MMaacchhiinnee ssttooppppeenn

CCoonnttrroolleeeerr oonnddeerrddeeeell

Systeemspanning hoog Fout PPRV pompverm.lim.

Fout overlastsignalering Systeemspanning laag

Verslechterde emissie Fout I-ECU

Motorvermogen verlaagd

Overtoeren motor Fout E-ECU

Oververhitting motor

Motorvermogen verlaagd

CCoonnttaacctt sseerrvviiccee ((VVoollvvoo--sseerrvviiccee bbeelllleenn))

Regen. geblokkeerd

Systeemstoring

UUiittsscchhaakkeelliinngg vvoollggtt

CCoonnttrroolleeeerr nnaa mmoottoorrssttoopp

Fout raildruksensor Fout brandstofopvoerpomp

Motoruitsch. binn. 1 min

SSttoopp ooppeerraattiinngg ((SSttoopp bbeeddiieenniinngg))

CCoonnttaacctt sseerrvviiccee ((VVoollvvoo--sseerrvviiccee bbeelllleenn))

Serviceregen. nodig

8800
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CCaarreeTTrraacckk mm.. aannttiiddiieeff..

CCaarreeTTrraacckk mmeett aannttiiddiieeffssttaall ((eexxttrraa))

CareTrack met antidiefstal maakt gebruik van W-
ECU, internetportal, Volvo's servicetool (Tech
Tool), V-ECU en I-ECU. Het antidiefstalsysteem
dient om de machine te immobiliseren in de
volgende gevallen.
- Wrong code alarm (Alarm code onjuist)
- Geofence broken (Geofence verbroken)
- Timefence broken (Timefence verbroken)
- System tampered (Manipulatie systeem)
- Machine movement (Machine verplaatst)
- Battery power lost (Accuspann. weggevallen)
- Remote immobilization (Immob. op afstand)
- No coverage (Geen dekking)
- ECU tampered (Manipulatie ECU)

IInnffoorrmmaattiieemmeellddiinngg ''MMaacchhiinnee iimmmmoobbiieell''

Dit scherm dient om u ervoor te waarschuwen dat
de machine immobiel is. Druk voor meer informatie
over de schermmelding op de toets SELECT. Druk
op toets ESC om terug te gaan naar het vorige
scherm.

WWrroonngg ccooddee aallaarrmm ((AAllaarrmm ccooddee oonnjjuuiisstt))

- Bij inschakeling van een machine gespecificeerd
met een antidiefstalsysteem (extra) verschijnt het
scherm voor invoer van de autorisatiecode.
Wanneer de machinist of eigenaar van de
machine de verkeerde code invoert, verschijnt
het nevenstaande scherm voor een verkeerde
code op I-ECU. Wanneer u 3 keer achtereen een
verkeerde code invoert, wordt de
autorisatiefunctie 5 minuten lang geblokkeerd en
stuurt het systeem een alarmsignaal voor een
verkeerde code naar de CareTrack-portal. De
standaardtijd van 2 minuten voor de
startblokkering is met Volvo's servicetool te
wijzigen.

V1112073

2

3

1

CareTrack-eenheid

1 WECU
2 Satellietmodem
3 Reserve-accu

V1155509

Machine immobilized

- Geofence broken

The machine is

immobilized due to:

- Timefence broken

- System tampered

- Machine movement

- Battery power lost

- Remote immobilization

- No coverage

V1137931

Enter operator code:

0

Wrong code!

Too many incorrect codes!
Time to next attempt:

XX:XX

Enter operator code (Voer
machinistcode in)
Wrong code (Code onjuist)
Too many incorrect codes (Te veel
verkeerde codes)
Time to next attempt (Tijd tot volgende
poging)
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DDiissppllaayymmoodduullee 8811



OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Houd, wanneer de vertragingstijd verschijnt, de
toets SELECT ingedrukt om de eigenaarscode in te
voeren.

- Er zijn 3 verschillende autorisatieniveaus voor
machinebediening.
Niveau 1: De machinistcode bestaande uit 4
cijfers ligt op dit niveau en wordt door de
machinebezitter geprogrammeerd in het menu
voor de I-ECU of op de CareTrack-portal.
Niveau 2: Op dit niveau ligt de pincode van de
machinebezitter bestaande uit 6 cijfers die met
Volvo's servicetool te programmeren is.
Niveau 3: Op dit niveau ligt de eenmalige
mastercode bestaande uit 8 cijfers die via de
CareTrack-portal te verkrijgen is.

GGeeooffeennccee bbrrookkeenn ((GGeeooffeennccee vveerrbbrrookkeenn))
- Wanneer de machinebezitter op de CareTrack-
portal een geofence heeft geactiveerd en blijkt dat
de machine de geofence overschrijdt, verschijnt
op de I-ECU de melding "Overschrijding
Geofence".

- Wanneer de machine de geofence overschrijdt
terwijl demachinebezitter op de CareTrack-portal
een geofence heeft geactiveerd en voor
automatische immobilisatie heeft gekozen,
verschijnt op de I-ECU de melding
"Overschrijding Geofence" en wordt de machine
de volgende keer dat u deze afzet
geïmmobiliseerd.

- WECU stuurt een waarschuwingsmelding naar
de CareTrack-portal.

- Wanneer de machine zich weer binnen de
geofence bevindt, wordt de waarschuwing
geannuleerd.

V1137932

0

Enter owner code:

Enter owner code (Voer eigenaarscode
in)

V1137933

Geofence broken

GO BACK TO SITE

V1137934

Geofence broken

Immobilization at next stop

8822
IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn

DDiissppllaayymmoodduullee



TTiimmeeffeennccee bbrrookkeenn ((TTiimmeeffeennccee vveerrbbrrookkeenn))
- Wanneer de machinebezitter op de CareTrack-
portal een timefence heeft geactiveerd en blijkt
dat de machine de timefence overschrijdt,
verschijnt op de I-ECU de melding
"Overschrijding Timefence".

- Wanneer de machine een timefence overschrijdt
terwijl demachinebezitter op de CareTrack-portal
een timefence heeft geactiveerd en voor
automatische immobilisatie heeft gekozen,
verschijnt op de I-ECU de melding
"Overschrijding Timefence" en wordt de machine
de volgende keer dat u deze afzet
geïmmobiliseerd.

- WECU stuurt een waarschuwingsmelding naar
de CareTrack-portal.

- Wanneer de machine zich weer binnen de
timefence bevindt, wordt de waarschuwing
geannuleerd.

SSyysstteemm ttaammppeerreedd ((MMaanniippuullaattiiee ssyysstteeeemm))
geknoei met gps
- Als de kabelverbinding tussen de machine en
de gps-antenne wegvalt, laat V-ECU op I-ECU
een waarschuwingsmelding voor gps-
kabelbreuk verschijnen en immobiliseert deze
eenheid de machine.

Manipulatie gsm/3G
- Als iemand de kabelverbinding van de gsm/3G-
antenne verbreekt, laat V-ECU ter informatie
een waarschuwingsmelding op I-ECU
verschijnen en immobiliseert deze eenheid de
machine.

Detectie geopende behuizing
- Als iemand de behuizing van W-ECU probeert
te openen, laat V-ECU ter informatie een
waarschuwingsmelding op I-ECU verschijnen
en immobiliseert deze eenheid de machine.

Manipulatie simkaart
- Als iemand de simkaart verwijdert of vervangt,
laat V-ECU ter informatie een
waarschuwingsmelding op I-ECU verschijnen
en immobiliseert deze eenheid de machine.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
WECU stuurt een waarschuwingsmelding naar de
CareTrack-portal.

V1137935

Timefence broken

V1137936

Timefence broken

Immobilization at next stop

V1155538

Anti-Theft system tampered

Immobilization at next stop

IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn
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MMaacchhiinnee mmoovveemmeenntt ((MMaacchhiinnee vveerrppllaaaattsstt))
- Als de machine 100 m beweegt zonder gebruik te
maken van de motor, registreert W-ECU dat de
machine verplaatst is. De machine wordt dan
geïmmobiliseerd en W-ECU stuurt een
waarschuwingsmelding naar de CareTrack-
portal.

- Na immobilisatie van de machine gaat een
waarschuwingsmelding vooraf aan het scherm
voor invoer van de autorisatiecode op de I-ECU.

- De machinebezitter of dealer kan de machine
vervolgens mobiliseren (immobilisatie opheffen)
aan de hand van de codes op niveau 2 of 3.

BBaatttteerryy ppoowweerr lloosstt ((AAccccuussppaannnn.. wweeggggeevvaalllleenn))
- Bij het verbreken van de verbinding tussen W-
ECU en de accuvoeding of bij een accuspanning
lager dan 8 V, maakt W-ECU gebruik van de
speciale reserve-accu.

- De V-ECU immobiliseert de machine, waarna de
rode waarschuwingsmelding op de I-ECU
verschijnt.

- WECU stuurt een waarschuwingsmelding naar
de CareTrack-portal.

- Wanneer de trigger is verdwenen, wordt de
waarschuwing geannuleerd.

RReemmoottee iimmmmoobbiilliizzaattiioonn ((IImmmmoobb.. oopp aaffssttaanndd))
- Als de dealer (in het bezit van de mastercode van
niveau 3) via de CareTrack-portaal om
immobilisatie van de machine vraagt, verschijnt
op de I-ECU de waarschuwingsmelding dat er
een verzoek tot immobilisatie op afstand is
ingediend en wordt de machine de volgende keer
dat u deze afzet geïmmobiliseerd.

- Als de machinebezitter via de CareTrack-portaal
om immobilisatie van de machine vraagt,
verschijnt op de I-ECU de
waarschuwingsmelding dat er een verzoek tot
immobilisatie op afstand is ingediend en wordt de
machine de volgende keer dat u deze afzet
geïmmobiliseerd.

V1139556

Machine immobilized

V1160719

Electronic sys power lost

Contact service

Machine will be inoperable

V1137939

Remote immobilization

activated by level 3

Immobilization at next stop

V1137940

Remote immobilization

activated by owner

Immobilization at next stop
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NNoo ccoovveerraaggee ((GGeeeenn ddeekkkkiinngg))
- AlsW-ECU niet binnen het via Volvo's servicetool
ingestelde aantal dagen verbinding maakt met de
CareTrack-portal, wordt de machine
geïmmobiliseerd.

- Iedere volgende keer dat u de machine start,
verschijnt de waarschuwingsmelding met het via
Volvo's servicetool ingestelde resterend aantal
dagen tot immobilisatie.

- De trigger en tellerwaarde voor 'Geen dekking'
zijn te resetten met een eenmalige code of
Volvo's servicetool.

- Als de machine binnen de gestelde termijn
verbinding maakt met de CareTrack-portal, wordt
de machine gemobiliseerd (immobilisatie
opgeheven) waarna de tellerfunctie voor 'Geen
dekking' wordt gereset.

EECCUU ttaammppeerreedd ((MMaanniippuullaattiiee EECCUU))
- Bij inschakeling van de machine controleren W-
ECU en V-ECU het serienummer van demachine
dat in de resterende ECU's ligt opgeslagen. Als
er afwijkingen bestaan ten aanzien van het
opgeslagen serienummer van de machine,
activeert V-ECU onmiddellijk de startblokkering
en verschijnt er een waarschuwingsmelding op I-
ECU.

- Als bij inschakeling van de machine blijkt dat de
W-ECU geen verbinding heeft met de kabel
waarlangs het signaal voor een ingeschakeld
contact wordt gegeven, activeert V-ECU
onmiddellijk de startblokkering er verschijnt er
een waarschuwingsmelding op I-ECU.

- Wanneer de trigger is verdwenen, wordt de
waarschuwing geannuleerd.

V1139554

No coverage
Days before immob: XXX

V1137942

No coverage
Immobilization at next stop

V1160926

Electronic system tampered

Contact service

Machine inoperable

V1155510

Anti-Theft system tampered
Machine immobilized

Contact service

IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn
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AAnnttiiddiieeffssttaallssyysstteeeemm,, iinnsstteellmmeennuu

Het instelmenu gebruikt u voor het instellen van het
antidiefstalsysteem. Het menu is als volgt
opgesplitst in twee submenu's.
1 OOwwnneerr mmeennuu ((MMeennuu eeiiggeennaaaarr)): Om dit menu te

kunnen openen is de pincode van de
machinebezitter vereist.

RReeaadd PPIINN ccooddee ((LLeeeess ppiinnccooddee)): In dit submenu
kan de machinebezitter de pincode van de
actuele machinist bekijken.

GGeenneerraattee rraannddoommPPIINN ((GGeenneerreeeerr wwiilllleekk.. ppiinn)): In
dit submenu kan de machinebezitter een
willekeurige pincode genereren.

SSeett PPIINN ccooddee ((SStteell ppiinnccooddee iinn)): In dit submenu
kan de machinebezitter de gekozen pincode
instellen.

SSeerrvviiccee aaccttiioonn ((SSeerrvviicceemmaaaattrreeggeell)): Dit
submenu dient voor activering van
servicemaatregelen zoals het verrijden van de
machine, vervangen van de accu en
loskoppelen van de gps-antenne. Daarmee
deactiveert u het antidiefstalsysteem met
uitzondering van de functies voor immobilisatie
op afstand, de immobilisatie bij ontbrekende
dekking en de controlefunctie van het
serienummer van de machine. De W-ECU
stuurt bovendien informatie naar deCareTrack-
portal. De volgende keer dat u het contact
inschakelt, is het antidiefstalsysteem opnieuw
actief.

V1160927

0Pin-code menuOne-time code

Pin-code menuOwner menu Enter owner PIN code

V1160928

1 2 3 4

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

PIN Code:

V1169029

2 3 4 5

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

New PIN Code:

V1160930

0

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

New PIN Code:

V1160931

Read PIN code

Generate random PIN

Set PIN code

Service action

Immobilizer temporarily OFF

8866
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2 OOnnee--ttiimmee ccooddee ((EEeennmmaalliiggee ccooddee)) ((ooppttiioonneellee
uuiittrruussttiinngg)) : deze instelling dient om een
eenmalige code in te stellen voor als demachine
immobiel gemaakt is bij een verzoek tot
immobilisering op afstand door een gebruiker op
niveau 3 of in geval van een waarschuwing voor
ontbrekende dekking.
Demachinebezitter kan voor de eenmalige code
bij de dealer terecht. De dealer krijgt op de
CareTrack-portal een willekeurig gekozen code
bestaande uit 8 cijfers, de mastercode (getoond
op de I-ECU) die eveneens uit 8 cijfers bestaat
alsook het serienummer van de betrokken
machine.

AAllaarrmmmmeellddiinngg vvoooorr aannttiiddiieeffssttaallssyysstteeeemm

IInnffoorrmmaattiiee
- Het blauwe informatiesymbool verschijnt.
- De zoemer klinkt tweemaal.
- Zeven seconden lang wordt er een alarmmelding
getoond, waarna het
bedieningsinformatiescherm weer verschijnt.

V1137933

Geofence broken

GO BACK TO SITE

V1137935

Timefence broken

Go back to site (Terug naar
locatie)
Geofence broken (Geofence
verbroken)

Timefence broken
(Timefence verbroken)

V1160932

7 4 0 9 7 1 2

Current 8-digit seed:

0

Enter one-time code:
Pin-code menuOne-time code

Pin-code menuOwner menu
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CCoonnttrroollee
- Het oranje centrale waarschuwingslampje
verschijnt.

- De zoemer klinkt viermaal.
- Druk op de SELECT-toets om meer informatie
over de storing te zien.

- De alarmmelding blijft staan, totdat u deze
bevestigt met een druk op de ESC-toets.

- Repareer of neem voor informatie contact op met
een door Volvo erkende werkplaats.

V1137934

Geofence broken

Immobilization at next stop

V1137936

Timefence broken

Immobilization at next stop

V1155538

Anti-Theft system tampered

Immobilization at next stop

Geofence broken (Geofence
verbroken)
Immobilization at next stop
(Immob. bij volgende stop)

Timefence broken
(Timefence verbroken)
Immobilization at next stop
(Immob. bij volgende stop)

Anti-Theft system tampered
(Antidiefstal onklaar)
Immobilization at next stop
(Immob. bij volgende stop)

V1139554

No coverage
Days before immob: XXX

V1137942

No coverage
Immobilization at next stop

V1137939

Remote immobilization

activated by level 3

Immobilization at next stop

No coverage (Geen
dekking)
Days before immob (Dagen
tot immob.)

No coverage (Geen
dekking)
Immobilization at next stop
(Immob. bij volgende stop)

Remote immobilization
(Immob. op afstand)
activated by level 3
(geactiveerd d. niveau 3)
Immobilization at next stop
(Immob. bij volgende stop)

8888
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V1137940

Remote immobilization

activated by owner

Immobilization at next stop

Remote immobilization
(Immob. op afstand)
activated by owner
(geactiveerd d. eigenaar)
Immobilization at next stop
(Immob. bij volgende stop)
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WWaaaarrsscchhuuwwiinngg
- Het rode centrale waarschuwingslampje
verschijnt.

- De zoemer klinkt, totdat de vereiste maatregel is
genomen.

- De alarmmelding verschijnt, totdat de vereiste
maatregel is genomen.

- Repareer of neem voor informatie contact op met
een door Volvo erkende werkplaats.

V1139556

Machine immobilized

V1155511

- Geofence broken

The machine is

immobilized due to:

- Timefence broken

- System tampered

- Machine movement

- Battery power lost

- Remote immobilization

- No coverage

V1160926

Electronic system tampered

Contact service

Machine inoperable

Machine immobilized
(Machine immobiel)

- Geofence broken (Geofence
verbroken)

- Timefence broken
(Timefence verbroken)

- System tampered
(Manipulatie systeem)

- Machine movement (Machine
verplaatst)

- Battery power lost
(Accuspann. weggevallen)

- Remote immobilization
(Immob. op afstand)

- No coverage (Geen dekking)

Contact service (Volvo-
service bellen)
Electronic system tampered
(Elektronica onklaar)
Machine inoperable
(Machine niet bedienb.)

V1155510

Anti-Theft system tampered
Machine immobilized

Contact service

V1160719

Electronic sys power lost

Contact service

Machine will be inoperable

Contact service (Volvo-
service bellen)
Anti-Theft system tampered
(Antidiefstal onklaar)
Machine immobilized
(Machine immobiel)

Contact service (Volvo-
service bellen)
Electronic sys power lost
(Spanning elektronica weg)
Machine will be inoperable
(Machine niet bedienb.)
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RReeggeelliinnggssttyyppeess vvoooorr bbeeddiieenniinngg XX11 eenn
XX33

Als de machine voorzien is van een "proportionele
schakelaar" voor X1 of X3, kunt u een van de drie
weergegeven schakelaartypes kiezen. Anders hebt
u alleen de keuze uit twee schakelaartypes:
"Indrukken" (drukschakelaar) en "Omzetten"
(bistabiele schakelaar). Zie bladzijde 109 voor
meer informatie over optionele joysticks.
- Push (Indrukken)
- Toggle (Omzetten)
- Proportional (Proportioneel)

BBeeddiieenniinngg vviiaa aaaann--uuiittsscchhaakkeellaaaarr oopp jjooyyssttiicckk
1 Bistabiele schakelaar ("Omzetten") ingesteld op

I-ECU
De functie voor X1 wordt geactiveerd door de
aan-uitschakelaar op de joystick in te drukken.
De bijbehorende functie blijft ook na het loslaten
van de schakelaar actief. De functie wordt
geactiveerd, wanneer u dezelfde aan-
uitschakelaar nogmaals indrukt of op de knop
voor de tegengestelde beweging drukt.

2 Drukschakelaar ("Indrukken") ingesteld op I-
ECU
De functie voor X1 wordt geactiveerd, zolang de
aan-uitschakelaar ingedrukt wordt (Aan-stand).
De functie wordt gedeactiveerd, zodra u de aan-
uitschakelaar loslaat.

BBeeddiieenniinngg vviiaa sscchhuuiiffsscchhaakkeellaaaarr oopp jjooyyssttiicckk
1 Bistabiele schakelaar ("Omzetten") of

drukschakelaar ("Indrukken") ingesteld op I-
ECU
Een dergelijke bediening met een
schuifschakelaar heeft veel weg van bediening
met een aan-uitschakelaar, zij het dat er niet
alleen een bepaald punt is waarbij de functie
geactiveerd wordt. De schuifschakelaar kent
namelijk ook een proportionele waarde voor de
mate van activering.
Bij bistabiele bediening worden de bijbehorende
functies geactiveerd door de schuifschakelaar in
een bepaalde richting te duwen. De functies
worden gedeactiveerd door de schuifschakelaar
nogmaals in dezelfde richting te duwen of in de
tegengestelde richting.

V1158332

Push

Toggle

Proportional

Control type

V1158749

Joystick met aan-uitschakelaar

V1158750

Joystick met schuifschakelaar
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2 Proportionele schakelaar ("Proportioneel")
ingesteld op I-ECU
De functies van X1 of X3 worden proportioneel
bediend afhankelijk van de stand van de
schuifschakelaar.

9922
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RReecchhtteerr iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

1 Schakelaar pendelasblokkering

2 Schakelaar ECO-modus

3 Schakelaar snelkoppeling (extra)

4 Toetsenblok

5 Bedieningsschakelaar audiosysteem met
Bluetooth (extra)

6 Microfoonregeling (extra)

7 Stroomaansluiting

8 Bedieningshendel schuifblad

9 Contactslot

10 Stroomaansluiting

11 Aansluiting voor onderhoudsdoeleinden

V1203595

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
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11 SScchhaakkeellaaaarr ppeennddeellaassbbllookkkkeerriinngg
Stand 0: Pendelasblokkering uitgeschakeld
Stand 1: Pendelasblokkering ingeschakeld

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Schakel de pendelasblokkering in bij transport van
de machine op een aanhanger, bij ritten met een
last of bij werkzaamheden in situaties waarin het
schuifblad niet kan worden gebruikt.

Schakel de pendelasblokkering in door de
bovenkant van de schakelaar in te drukken. Een
ingeschakelde pendelasblokkering is met dezelfde
schakelaar op te heffen, als automatische
blokkering niet langer nodig is. Zie bladzijde 173 en
39.

22 SScchhaakkeellaaaarr EECCOO--mmoodduuss
stand 0: ECO-modus UIT
stand 1: ECO-modus AAN

De ECO-functie is een stand waarin tijdens het
werken met de machine brandstof wordt bespaard.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het ECO-symbool verschijnt op de I-ECU.

V1079493

0

1

V1200743

1

0

V1205366

N

A
A ECO-symbool
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33 SScchhaakkeellaaaarr ssnneellkkooppppeelliinngg ((eexxttrraa))
Stand 0: Snelwissel aanbouwdelen gesloten
(vergrendelde stand)
Stand 1: Snelwissel aanbouwdelen open
(ontgrendelde stand)

Ontgrendel de rode vergrendeling (A) door deze
naar beneden te drukken en zet de schakelaar dan
in stand (1) om de snelwissel voor aanbouwdelen
te openen. Wanneer de schakelaar in stand (1)
staat, wordt de snelwissel voor aanbouwdelen
geopend en klinkt de zoemer. De
waarschuwingsmelding en het controlelampje
worden weergegeven op de I-ECU.
Wanneer de snelwissel gemonteerd is en de
schakelaar staat in stand (0), worden de zoemer en
het waarschuwingsscherm uitgeschakeld.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zie bladzijde 231 voor meer informatie over het
bedienen van de snelwissel.

Druk na montage van de snelwissel de schakelaar
in stand (0) om de snelwissel te sluiten. Wanneer
de schakelaar in stand (0) staat, klinkt de zoemer
en verschijnen de controlemelding voor bevestiging
en het controlelampje op de I-ECU.
Druk op de ESC-toets op het toetsenblok om te
bevestigen dat de snelwissel voor aanbouwdelen
vergrendeld is.

0

1

V1134968

A

A Pal

V1203596

Careful

Quick coupler unlocked

Waarschuwing! Snelwissel
ontgrendelen

V1203597

Confirm coulper locked

Gecontroleerd! Vergrendeling van
snelwissel bevestigen
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44 TTooeettsseennbbllookk

1 Cameratoets

2 Bedieningstoets HVAC

3 Bedieningstoets werklampen

4 Keuzetoets auto-modus HVAC

5 Pijl-omhoog

6 Selectietoets ontwaseming

7 Pijl-links

8 Pijl-omlaag

9 Pijl-rechts

10 ESC-toets

11 Toets SELECT

12 Regelknop motortoerental

13 Toets automatische stationairregeling

14 Toets uitschakeling rijalarm

15 Toets overlastsignalering

16 Toets voor activering X3 / schuifblad

17 Toets voor pijpenlegmodus

18 Toets voor activering X1 / giekzwenkfunctie

11)) CCaammeerraattooeettss ((iinnddiieenn ggeemmoonntteeeerrdd))

Deze toets is te gebruiken voor de bediening van
het camerascherm op de I-ECU.
- Bij kort indrukken van de cameratoets verschijnt
de cameraweergave. Voor gedetailleerde
informatie over de camerabediening, zie
bladzijde 151.

22)) BBeeddiieenniinnggssttooeettss HHVVAACC--ssyysstteeeemm

Met deze toets kunt u het HVAC-systeembedienen.
Zie bladzijde 133.

+
KW

V1159695

4

7

10

8

6

9

1 2 5 3
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12
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18

15

13

16

17
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33)) BBeeddiieenniinnggssttooeettss wweerrkkllaammppeenn

Met deze toets kunt u de werkverlichting op de giek
en de voor- en achterkant van de cabine bedienen.
- Druk kort op de toets om de bijbehorende
werklamp(en) in of uit te schakelen. Bij
uitschakeling van het systeem wordt de laatst
geldende stand opgeslagen in het geheugen.

- Houd de toets ingedrukt om de verschillende
werklampen te activeren.
Kies met de pijltoetsen de werklamp van uw
keuze en druk vervolgens op de SELECT-toets
van het toetsenblok om de werkverlichting in of
uit te schakelen.
Wanneer u kiest voor ‘Alles’, worden alle
werklampen in- of uitgeschakeld.

44)) KKeeuuzzeettooeettss aauuttoo--mmoodduuss HHVVAACC

Met deze toets kunt u het HVAC-systeembedienen.
Zie bladzijde 133.

55)) PPiijjll--oommhhoooogg

Met deze toets kunt u door items bladeren en de
verschillende schermsegmenten aanpassen.

66)) SSeelleeccttiieettooeettss oonnttwwaasseemmiinngg

Met deze toets kunt u de ontwaseming activeren.
Zie bladzijde 133.

77)) PPiijjll--lliinnkkss

Met deze toets kunt u de cursor naar links bewegen.
U kunt de toets ook indrukken om waarden te
verlagen.

88)) PPiijjll--oommllaaaagg

Met deze toets kunt u door items bladeren en de
verschillende schermsegmenten aanpassen.

V1159696

A

B

C

A Werkverlichting giek
B Lamp voorkant cabine
C Lamp achterkant cabine
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99)) PPiijjll--rreecchhttss

Met deze toets kunt u de cursor naar rechts
bewegen. U kunt de toets ook indrukken om
waarden te verhogen.

1100)) TTooeettss EESSCC

Met deze toets kunt u teruggaan naar het vorige
scherm of annuleren zonder op te slaan.
De toets ESC gebruikt u ook om een
waarschuwingslampje en/of geluidssignaal uit te
schakelen.

1111)) TTooeettss SSEELLEECCTT

Met deze toets kunt u een bepaalde parameter of
instelling bevestigen.

1122)) RReeggeellkknnoopp mmoottoorrttooeerreennttaall

Met deze regelknop kunt u het motortoerental
wijzigen.
Verhoog het motortoerental door de regelknop
rechtsom te draaien.
Verlaag het motortoerental door de regelknop
linksom te draaien.

SScchhaakkeellaaaarr mmaaxxiimmaallee vveerrmmooggeennssssttaanndd
Druk de schakelaar (A) in om de maximale
vermogensstand te activeren.

Als u de machine langer dan 5 seconden achtereen
niet bedient in de P-modus en de schakelaar voor
automatische activering van het stationaire
toerental is geactiveerd, gaat de motor automatisch
op het stationaire toerental draaien. Wanneer u de
machine weer bedient, hervat de motor de P-
modus.

+
KW

V1159697

A

A Schakelaar maximale
vermogensstand

9988
IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn

RReecchhtteerr iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell



TTaabbllee.. WWeerrkkmmoodduuss

BBeeddiieenniinnggsssscc
hhaakkeellaaaarr ssttaapp

WWeerrkkmmoodduuss

OOppmmeerrkkiinnggeennNNoorrmmaaaall EECCOO RRiijjppeeddaaaall

OOnnbbeellaasstt // BBeellaasstt OOnnbbeellaasstt

P-max 2350 / 2200 2150

2550

Voor maximale
productiviteit bij
zware
(sleuf-)graafwerkza
amheden

9 2250 / 2100 2100

8 2050 / 2050 2000

2400

Voor zuinige
bediening tijdens
algemene
toepassingen

7 1950 / 1950 1900

6 1850 / 1850 1800

5 1750 / 1750 1700

4 1650 / 1650 1600

3 1550 / 1550 1500

2 1400 / 1400 1400

Voor maximale
hefkracht en
gemakkelijke
bediening

1 1100 / 1100 1000

Voor laag stationair
toerental,
warmdraaien en
uitermate
nauwkeurige
bediening
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TTaabbllee.. PPaarrkkeeeerr-- eenn rriijjmmoodduuss

BBeeddiieenniinnggss
sscchhaakkeellaaaarr

ssttaapp

PPaarrkkeeeerrmmoodduuss RRiijjmmoodduuss

RReeggeellkknnoopp RReeggeellkknnoopp RRiijjppeeddaaaall

OOnnbbeellaasstt OOnnbbeellaasstt
MMiinn.. ((66 bbaarr))
OOnnbbeellaasstt

MMaaxx..
((mmeeeerr ddaann 2200 bbaarr))
OOnnbbeellaasstt // BBeellaasstt

P-max

1000 1200 1200

2550

9 2350

8 2150

7 2050

6 1950

5 1850

4 1750

3 1650

2 1550

1 1250

110000
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1133)) TTooeettss aauuttoommaattiisscchhee ssttaattiioonnaaiirrrreeggeelliinngg

Met de toets voor automatische stationairregeling
kunt u de automatische stationairregeling activeren
of deactiveren.
Om het brandstofverbruik te verlagen wordt het
motortoerental automatisch tot stationair verlaagd,
als u een van de joysticks of de regelknop voor het
motortoerental 5 seconden lang niet bedient. Als u
een van de bovengenoemde bedieningselementen
opnieuw bedient, daalt het motortoerental weer tot
het toerental dat werd ingesteld met de regelknop
voor het motortoerental.

1144)) TTooeettss uuiittsscchhaakkeelliinngg rriijjaallaarrmm

Het rijalarm wordt automatisch geactiveerd bij
ingeschakeld contact. Het dient om omstanders te
waarschuwen, wanneer de machine rijdt.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Wanneer de machine gaat rijden klinkt het rijalarm
altijd 5 seconden, ook al hebt u het rijalarm
uitgeschakeld.
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1155)) TTooeettss oovveerrllaassttssiiggnnaalleerriinngg

Met de toets voor de overlastsignalering kunt u de
‘Overlastsignalering’ activeren of deactiveren. Bij
het indrukken van deze toets gaat een lampje
branden en er wordt alarm geslagen als er sprake
is van "overlast".
- Eerste geval van overbelasting: Het pop-
upscherm verschijnt en er klinkt een
alarmsignaal. Er gaat tevens een
waarschuwingslampje branden op het scherm
met lampjes. Het pop-upscherm verdwijnt pas
weer, wanneer u op de toets ESC drukt.

- Wanneer tijdens het bedienen opnieuw sprake is
van overlast: er klinkt opnieuw een alarmsignaal
en het bijbehorende lampje licht op. Wanneer u
de last verlaagt, verdwijnt het alarmsignaal en
dooft het lampje.

1166)) TTooeettss vvoooorr aaccttiivveerriinngg XX33 // sscchhuuiiffbbllaadd

Met deze toets kunt u X3 / schuifblad activeren.

1177)) TTooeettss vvoooorr ppiijjppeennlleeggmmoodduuss
Met deze toets kunt u de geoptimaliseerde
hefmodus activeren. Bij het activeren van deze
toets zijn de functies voor het negeren van het
motortoerental en de bijvoeging uitgeschakeld.
Voor informatie over de hefmodus 45.

1188)) TTooeettss vvoooorr aaccttiivveerriinngg XX11 // ggiieekkzzwweennkkffuunnccttiiee
Met deze toets kunt u X1 / giekzwenkfunctie
activeren.
Zie bladzijde 109 voor meer informatie.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Selecteer het juiste X1-aanbouwdeel op I-ECU, zie
bladzijde 45 voor meer informatie.

110022
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55 BBeeddiieenniinnggsssscchhaakkeellaaaarr aauuddiioossyysstteeeemmmmeett
BBlluueettooootthh ((eexxttrraa))

11)) TTooeettss aauuttoommaattiisscchhee kkaannaaaallkkeeuuzzee ((oommllaaaagg))
Druk op de toets om automatisch kanalen te
zoeken. Het systeem zoekt automatisch zenders
met een lagere frequentie en stopt bij de
eerstvolgende zender die goed doorkomt.
TTooeettss ttrraacckkkkeeuuzzee ((aacchhtteerruuiitt))
Kiest de voorgaande track in de afspeellijst van uw
mobiele telefoon.
Wanneer u deze toets indrukt, nadat er meer dan 1
seconde van een track is afgespeeld, keert het
systeem terug naar het begin van de track. Als u de
toets opnieuw indrukt, gaat het systeem terug naar
de voorgaande track.

22)) VVeerrhhooggiinnggssttooeettss vvoolluummee
Druk op de toets om het volume te verhogen. Houd
de toets ingedrukt om het volume in stapjes te
verhogen.

33)) TTooeettss aauuttoommaattiisscchhee kkaannaaaallkkeeuuzzee ((oommhhoooogg))
Druk op de toets om automatisch kanalen te
zoeken. Het systeem zoekt automatisch zenders
met een hogere frequentie en stopt bij de
eerstvolgende zender die goed doorkomt.
TTooeettss ttrraacckkkkeeuuzzee ((vvoooorruuiitt))
Kiest de volgende track in de afspeellijst van uw
mobiele telefoon.

44)) WWiisssseellttooeettss ssttrroooomm aaaann//uuiitt,, ggeelluuiiddddeemmppiinngg
Druk op de toets om het audiosysteem aan/uit te
zetten en te wisselen tussen geluiddemping/
geluidsweergave.
- Kort indrukken → Geluiddemping/Kort indrukken
→ Geluidsweergave

- Knop ingedrukt houden → Systeem uit

55)) VVeerrllaaggiinnggssttooeettss vvoolluummee
Druk op de toets om het volume te verlagen. Houd
de toets ingedrukt om het volume in stapjes te
verlagen.

V1137846

1

4

7

6

8

2

5 9

3

1 Toets automatische kanaalkeuze
(omlaag)
Toets trackkeuze (achteruit)

2 Verhogingstoets volume
3 Toets automatische kanaalkeuze
(omhoog)
Toets trackkeuze (vooruit)

4 Wisseltoets stroom aan/uit,
geluiddemping

5 Verlagingstoets volume
6 Wijzigingstoets audiobron
7 Beltoets (extra)
8 Bluetooth-toets (extra)
9 Handsfree-microfoon (extra)

IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn

RReecchhtteerr iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell 110033



66)) WWiijjzziiggiinnggssttooeettss aauuddiioobbrroonn
Bij het indrukken van de toets FM/AM gaat de radio
spelen en loopt u de radiostanden (RADIO/USB/
AUX) door.
Bij het indrukken van deze toets kunt u de
audiobron van het audiosysteem wijzigen.
Wanneer u in de Bluetooth-modus op deze toets
drukt, zet u het systeem in de Connected Audio
Control Mode.

77)) BBeellttooeettss ((eexxttrraa))
Druk op de Bluetooth-toets (Connected Audio
Control Mode) voor belfuncties, zoals bellen/
oproep beëindigen/aannemen/afwijzen.
Wanneer de telefoon gaat, knippert het groene
lampje in de toets. Tijdens een oproep brandt het
groene lampje continu.
- Wanneer u niet belt: Bellen
- Wanneer u belt: Oproep beëindigen
- Lampje knippert (telefoon gaat): Aannemen
- Toets ingedrukt houden bij knipperend lampje:
Afwijzen

- Bij het indrukken van de bovenstaande toets
wordt het laatstgekozen nummer gebeld

88)) BBlluueettooootthh--ttooeettss ((eexxttrraa))
Bij het indrukken van deze toets kunt u de
onderstaande functies activeren, afhankelijk van de
status van de Bluetooth-aansluiting van de
machine.
- Niet aangesloten: Verzoek tot aansluiting op de
eerder gekoppelde telefoon

- Aangesloten: Overschakelen op Bluetooth-
modus

- Toets ingedrukt houden indien aangesloten:
Bluetooth uitschakelen

99)) HHaannddssffrreeee--mmiiccrrooffoooonn ((eexxttrraa))
Wanneer u via een handsfreesysteem belt, wordt
uw stem via deze microfoon doorgegeven.

110044
IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn

RReecchhtteerr iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell



66 MMiiccrrooffoooonnrreeggeelliinngg ((eexxttrraa))

Zie bladzijde 149 voor gedetailleerde informatie.

77 SSttrroooommaaaannsslluuiittiinngg

Deze aansluiting is bestemd voor elektrische
apparaten zoals een laadstation voor mobiele
telefoons of een koelbox. Capaciteit: tot 12 V (4 A).

88 SScchhuuiiffbbllaaddhheennddeell

Zie bladzijde 109 voor gedetailleerde informatie.

99 CCoonnttaaccttsslloott

Het contactslot kent vier verschillende standen.
Zorg dat u de hoofdstroomschakelaar hebt
ingeschakeld, voordat u de motor probeert te
starten.

BBllookkkkeeeerrssttaanndd ((00))
Draai de contactsleutel naar de blokkeerstand (0)
om de motor af te zetten.

RRaaddiioossttaanndd ((RR))
Draai de contactsleutel naar de radiostand (R) om
de radio in te schakelen.

VVoooorrggllooeeiissttaanndd ((11))
De machine is uitgerust met een automatisch
voorgloeisysteem voor de motor. Wanneer u de
contactsleutel naar stand (1) draait, zijn de
elektronische systemen van de machine actief en
daarmee ook het automatische voorgloeisysteem
voor de motor.

SSttaarrttssttaanndd ((22))
Wanneer u het contactslot naar de startstand (2)
draait, zal de startmotor worden geactiveerd om de
motor te starten. Dit gebeurt echter alleen als u
eerst de hoofdstroomschakelaar hebt
ingeschakeld. De startmotor draait niet, wanneer de
veiligheidsblokkeringshendel nog in de
ontgrendelde stand staat. Zie bladzijde 128 voor
meer informatie over de
veiligheidsblokkeringshendel.

V1077804

0 1
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R
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LLET OP
HHoouudd ddee ccoonnttaaccttsslleeuutteell nniieett llaannggeerr ddaann 2200
sseeccoonnddeenn iinn ddee ssttaarrttssttaanndd,, oommddaatt eerr aannddeerrss sscchhaaddee
aaaann hheett ssttaarrttssyysstteeeemm kkaann oonnttssttaaaann.. DDrraaaaii,, aallss ddee
mmoottoorr nniieett aaaannssllaaaatt,, ddee sslleeuutteell tteerruugg nnaaaarr ddee
bbllookkkkeeeerrssttaanndd eenn pprroobbeeeerr nnaa eennkkeellee mmiinnuutteenn
wwaacchhtteenn ooppnniieeuuww ttee ssttaarrtteenn..

1100 SSttrroooommaaaannsslluuiittiinngg

Deze aansluiting is bestemd voor elektrische
apparaten zoals een laadstation voor mobiele
telefoons of een koelbox. Capaciteit: tot 12 V (4 A).

1111 AAaannsslluuiittiinngg vvoooorr oonnddeerrhhoouuddssddooeelleeiinnddeenn

De aansluiting is bestemd voor Volvo's servicetools
zoals Tech Tool en MATRIS.

110066
IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn

RReecchhtteerr iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell



AAcchhtteerrssttee iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell

AAuuddiioossyysstteeeemm ((eexxttrraa))

Zie bladzijde 142.

IInnssttrruummeenntteennppaanneelleenn

AAcchhtteerrssttee iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell 110077



OOvveerriiggee
bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn

V1211366

1

6

4

5

2

7

8

3

1 Linker joystick

2 Rechter joystick

3 Stuurwiel met hendels en schakelaars

4 Rempedaal

5 Rijpedaal

6 Pedaal tweede giek voor dubbele (2 PCS)
giek (optionele uitrusting)

7 Schuifbladhendel

8 Veiligheidsblokkeringshendel

110088
OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn



BBeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn

11 LLiinnkkeerr jjooyyssttiicckk

Voor optimale machineprestaties zijn de joysticks
van demachine in de fabriek ingesteld op bediening
volgens de ISO/SAE-norm.

IISSOO//SSAAEE--ppaattrroooonn

V1158496

1

3 4

2

V1067092

1 Knikarm brengen N Neutraal (bovenwagen en knikarm in neutrale
stand)

2 Knikarm halen 1 Knikarm brengen

3 Linksom zwenken 2 Knikarm brengen en bovenwagen rechtsom
zwenken

4 Rechtsom zwenken 3 Bovenwagen rechtsom zwenken

4 Knikarm halen en bovenwagen rechtsom
zwenken

5 Knikarm halen

6 Knikarm halen en bovenwagen linksom
zwenken

7 Bovenwagen linksom zwenken

8 Knikarm brengen en bovenwagen linksom
zwenken

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn

BBeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn 110099



DDiieepplleeppeellppaattrroooonn ((eexxttrraa))

V1158496

1

3 4

2

V1067092

1 Giek omlaag N Neutraal (giek en bovenwagen in neutrale
stand)

2 Giek omhoog 1 Giek omlaag

3 Linksom zwenken 2 Giek omlaag en bovenwagen rechtsom
zwenken

4 Rechtsom zwenken 3 Bovenwagen rechtsom zwenken

4 Giek omhoog en bovenwagen rechtsom
zwenken

5 Giek heffen

6 Giek omhoog en bovenwagen linksom zwenken

7 Bovenwagen linksom zwenken

8 Giek omlaag en bovenwagen linksom zwenken

111100
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22 RReecchhtteerr jjooyyssttiicckk

Voor optimale machineprestaties zijn de joysticks
van demachine in de fabriek ingesteld op bediening
volgens de ISO/SAE-norm.

IISSOO//SSAAEE--ppaattrroooonn

V1158497

1

3

2

24

1 Bak dicht N Neutraal (giek en bak in neutrale stand)

2 Bak open 1 Giek omlaag

3 Giek omlaag 2 Giek omlaag en bak open

4 Giek omhoog 3 Bak uitkiepen

4 Giek heffen en bak uitkiepen

5 Giek heffen

6 Giek heffen en bak inkiepen

7 Bak inkiepen

8 Giek omlaag en bak dicht

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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DDiieepplleeppeellppaattrroooonn ((eexxttrraa))

V1158497

1

3

2

24

1 Bak dicht N Neutraal (bak en knikarm in neutrale stand)

2 Bak open 1 Knikarm brengen

3 Knikarm brengen 2 Knikarm brengen en bak openen

4 Knikarm halen 3 Bak uitkiepen

4 Knikarm halen en bak openen

5 Knikarm halen

6 Knikarm halen en bak sluiten

7 Bak inkiepen

8 Knikarm brengen en bak sluiten

KKlleepp vvoooorr wwiijjzziiggiinngg vvaann bbeeddiieenniinnggssppaattrroooonn ((eexxttrraa))

111122
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstige ongelukken.
Onbekendheid met de bedieningspatronen kan
aanleiding geven tot verwarring en ongelukken met
mogelijk ernstig letsel.
WWeeeess nnaa wwiijjzziiggiinngg vvaann hheett bbeeddiieenniinnggssppaattrroooonn
uuiitteerrmmaattee vvoooorrzziicchhttiigg,, ttoottddaatt uu vveerrttrroouuwwdd bbeenntt mmeett
hheett nniieeuuwwee ppaattrroooonn..

Deze machine is bij wijze van optie te voorzien van
een klep waarmee u het bedieningspatroon van de
joysticks kunt wijzigen. Nadat de keuzehendel voor
bedieningspatroon vanuit de stand voor een 'ISO-
patroon' in de stand voor een 'dieplepelpatroon'
gezet is, reageren de giek en knikarm anders bij
gebruik van de bedieningshendels.Wees uitermate
voorzichtig bij het gebruik van de
bedieningshendels, totdat u vertrouwd bent met het
bedieningspatroon. De bijbehorende klep zit onder
de cabine, in de buurt van de
hoofdstroomschakelaar.

V1177888

A

B

Regelknop wijziging bedieningspatroon

A Dieplepelpatroon
B ISO/SAE-patroon (standaard)

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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SSoooorrtteenn bbeeddiieenniinnggssjjooyyssttiicckkss eenn hhuunn
iinnsstteelllliinnggeenn

De machine is voorzien van een van de
onderstaande bedieningsjoysticks met de
bijbehorende instellingen.

V1158498

1

2
3

IInnsstteelllliinngg AA

LLiinnkkeerr jjooyyssttiicckk RReecchhtteerr jjooyyssttiicckk

1 Claxonknop 3 Hamerknop (extra)

2 Niet in gebruik

V1158499

1

2
45

3

IInnsstteelllliinngg BB

LLiinnkkeerr jjooyyssttiicckk RReecchhtteerr jjooyyssttiicckk

1 Claxonknop 3 Hamerknop (extra)

2 Niet in gebruik 4 Keuzeschakelaar
voor
giekzwenkfunctie,
X1 of bak met
hydraulische klem
(extra)

5 Proportionele
schakelaar voor het
bedienen van de
giekzwenkfunctie of
X1 of het sluiten van
aanbouwdelen zoals
grijperbakken,
bakken met een
hydraulische klem en
houtklemmen (extra)

111144
OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn

BBeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn



V1158500

5

4

1

2

7

6

3

IInnsstteelllliinngg CC

LLiinnkkeerr jjooyyssttiicckk RReecchhtteerr jjooyyssttiicckk

1 Claxonknop 5 Keuzeschakelaar
voor
giekzwenkfunctie,
X1 (hamer/schaar) of
bakmet hydraulische
klem
(extra)

2 Niet in gebruik 6 Hamerknop (extra)

3 Proportionele
schakelaar voor
bediening van
steunblad of X3
(draaistuk, extra)

7 Proportionele
schakelaar voor het
bedienen van de
giekzwenkfunctie,
X1 (hamer/schaar) of
het sluiten van
aanbouwdelen als
grijperbakken,
bakken met een
hydraulische klem en
houtklemmen (extra)

4 Niet in gebruik

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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BBeeddiieenniinnggssppaattrroooonn eexxttrraa aaaannbboouuwwddeeeell

SStteeuunnbbllaadd ooff XX33 bbeeddiieenneenn
U gebruikt toets (A) van het toetsenblok voor
activering van het steunblad of X3.
Op de I-ECU brandt een controlelampje, als het
steunblad of X3 geactiveerd is.
Proportionele schakelaar (2) naar links = steunblad
omlaag of linksom draaien
Proportionele schakelaar (2) naar rechts =
steunblad omhoog of rechtsom draaien

GGiieekkzzwweennkkffuunnccttiiee ooff XX11 bbeeddiieenneenn
U gebruikt toets (B) van het toetsenblok voor
activering van de giekzwenkfunctie of X1.
Op de I-ECU brandt een controlelampje, als de
giekzwenkfunctie of X1 geactiveerd is.
Proportionele schakelaar (4) naar links = giek
linksom zwenken of aanbouwdeel openen
Proportionele schakelaar (4) naar rechts = giek
rechtssom zwenken of aanbouwdeel sluiten

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
U kunt kiezen voor de giekzwenkfunctie of X1 door
te drukken op de keuzeschakelaar (3).

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Om gebruik te kunnen maken van de
giekzwenkfunctie moet u de pen (C) met splitpen
(D) bij de bevestigingspen van de gieksteun
verwijderen.
Wanneer u de giekzwenkfunctie niet gebruikt, moet
u de pen en de splitpen terugplaatsen.

V1159892

3

4

1

2

BA

+
KW

A Toets voor activering X3 /
steunblad

B Toets voor activering X1 /
giekzwenkfunctie

1 Niet in gebruik
2 Bedieningsschakelaar voor
steunblad of X3

3 Keuzeschakelaar voor
giekzwenkfunctie of X1

4 Bedieningsschakelaar voor
giekzwenkfunctie of X1

V1158502C D

111166
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33 SSttuuuurrwwiieell mmeett hheennddeellss eenn sscchhaakkeellaaaarrss

SSttuuuurrwwiieell

Draai het stuurwiel in de gewenste richting om de
machine in een bepaalde richting te sturen.
- Richting L: bocht naar links
- Richting R: bocht naar rechts

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De machine stuurt zwaar, als de motor is afgezet.
Let erop dat u bij een 180° gedraaide bovenwagen
tegengestelde stuurcommando's moet geven.

VVeerrsstteellhheennddeell ssttuuuurrkkoolloomm

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Stel alvorens demachine te starten de hellingshoek
en hoogte van de stuurkolom af op een
comfortabele waarde. Verstel het stuurwiel niet
tijdens de bediening.

Hellingshoek aanpassen
U kunt de stuurkolom voor- en
achteroverkantelen. Duw de verstelhendel
omlaag om de hellingshoek van de stuurkolom
aan te passen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Trek alvorens de voorruit te openen of sluiten het
stuurwiel zo ver mogelijk in de richting van de
bestuurdersstoel. Als de ruit het stuurwiel raakt, kan
deze kapotgaan en lichamelijk letsel veroorzaken.

V1159698

L R

I
II

V1159699

I
II

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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CCoommbbiisscchhaakkeellaaaarr
A Claxonschakelaar
Druk op deze schakelaar om de elektrische
claxon te laten klinken.

B Richtingaanwijzerschakelaar
Tijdens het rijden geven de twee
richtingaanwijzersymbolen aan welke kant de
machine op stuurt.
Afhankelijk van de stand van de
combischakelaar knippert een van de
richtingaanwijzersymbolen.

- Naar voren duwen (R):
richtingaanwijzersymbool rechts knippert.

- Neutrale stand (N): richtingaanwijzersymbolen
zijn UIT.

- Naar achteren trekken (L):
richtingaanwijzersymbool links knippert.

CSchakelaar ruitenwisser
ON: continu wissen
UIT: uitgeschakelde stand
J1: intervalschakeling 1 (afhankelijk van
instelling I-ECU)
J2: intervalschakeling 2

DSchakelaar ruitensproeier
Bij het draaien aan deze ring wordt er
sproeiervloeistof tegen de voorruit gespoten.

E Schakelaar groot licht en dimlicht
- Omhoogtrekken (F): grootlichtsignaal (veert
terug in stand voor gedimd licht)

- Neutrale stand: dimlicht
- Omlaagduwen (G): groot licht brandt continu.

V1159700

A

B C F

GE

D
R

L

N
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RRiijjrreeggeellhheennddeell

Met deze hendel, die rechts op de stuurkolom zit,
zijn functies te kiezen als: de rijsnelheid, de
rijrichting (vooruit/achteruit) of de neutrale stand
(stop).
A Rijregelhendel
- Hendel omhoogtrekken en deze vervolgens
naar voren duwen: vooruitrijden (F)

- Hendel in middelste stand: neutrale stand (N)
- Hendel omhoogtrekken en vervolgens naar
achteren trekken: achteruitrijden (R)

B Snelheid wijzigen
Draai de ring naar de gewenste stand.
- Stand (|): lage snelheid
- Stand (‖): hoge snelheid

V1159701

R

F BA

I
II

N

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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LLET OP
EErroopp lleetttteenn ddaatt ddee mmaacchhiinnee vvoolllleeddiigg ttoott ssttiillssttaanndd iiss
ggeekkoommeenn aallvvoorreennss vvaann rriijjrriicchhttiinngg ooff rriijjssnneellhheeiidd ttee
vveerraannddeerreenn..

Bij het kiezen van een rijrichting en rijsnelheid
verschijnen de bijbehorende symbolen op de
displaymodule.
Als u de stand van de ring voor de
snelheidsregeling aanpast zonder de bedrijfsrem te
bedienen, wordt de rijsnelheid niet gewijzigd. Het
haas- of schildpadsymbool op de displaymodule
gaat knipperen.
Bedien om van rijsnelheid te veranderen het
rempedaal om de bedrijfsrem aan te zetten en
draai vervolgens de ring voor snelheidsregeling
in de gewenste stand.

LLooccaattiiee SSyymmbbooooll BBeesscchhrriijjvviinngg

A. Rijrichting

F Vooruit

N Neutraal

R Achteruit

B. Rijsnelheid
Schildpad Lage snelheid

Haas Hoge snelheid

C. P/W/T-modus

P Parkeermodus

W Werk-/rijmodus

T Rijmodus

Tijdens het wisselen van rijrichting worden alleen
de contouren van de rijsnelheidsymbolen (1)
getoond. De rijsnelheidssymbolen (2) verschijnen
opnieuw, nadat van rijrichting is gewisseld.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Vermijd te bruusk optrekken na het wijzigen van
rijrichting of rijsnelheid om schade aan de
tussenbak tegen te gaan.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleer waar het steunblad zich bevindt
alvorens de machine te bedienen. Bij een 180°
gedraaide cabine zijn voor- en achteruit precies
tegengesteld!

A

B

CCLIMATE

V1159708

Speed ModeFlow

P

1000rpm

1 2
V1194701

112200
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MMoodduusssscchhaakkeellaaaarr PPWWTT

PPaarrkkeeeerrmmoodduuss

Wanneer de modusschakelaar PWT in de
parkeerstand (P) staat, is de parkeerrem aangezet.
In deze stand zijn het aanbouwdeel en de rijfunctie
niet te bedienen.

WWeerrkk--//rriijjmmoodduuss

Wanneer de modusschakelaar PWT in de werk-/
rijstand (W) staat, is de parkeerrem gelost. In deze
stand is de machine gelijktijdig te bedienen en te
verrijden. De rijsnelheid in deze modus is lager dan
de toelaatbare rijsnelheid in de rijmodus.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Wanneer de machine voor- of achteruitrijdt in deze
modus, klinkt het rijalarm. Zie bladzijde 93 voor het
onderdrukken van het rijalarm.

RRiijjmmoodduuss

Wanneer de modusschakelaar PWT in de rijstand
(T) staat, is de parkeerrem gelost zodat de rijfunctie
beschikbaar is. In deze stand is het aanbouwdeel
niet te bedienen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Om onvoorziene bediening van het aanbouwdeel te
voorkomen moet u de modusschakelaar PWT
tijdens ritten over de openbare weg in de rijstand
zetten.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Wanneer de machine achteruitrijdt in deze modus,
klinkt het rijalarm. Zie bladzijde 93 voor het
onderdrukken van het rijalarm.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bij het verrijden van de machine in de rijmodus zijn
geen van de werklampen beschikbaar.

SScchhaakkeellaaaarr aallaarrmmlliicchhtteenn

Met deze schakelaar kunt u de alarmknipperlichten
inschakelen tijdens het rijden, bedienen of parkeren
van de machine om anderen te waarschuwen.
Alle richtingaanwijzers aan voor- en achterzijde
gaan tegelijkertijd knipperen.

P
W T

V1159702

I
II

P
W T

P
W T

V1159703

I
II
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44 RReemmppeeddaaaall

Het rempedaal zit links van het rijpedaal en doet
dienst als bedieningspedaal voor de
bedrijfsremmen.

RReemmppeeddaaaallvveerrggrreennddeelliinngg

Tijdens graafwerkzaamheden vergrendelt deze pal
het rempedaal in de ingedrukte stand, zodat de
bedrijfsremmen actief blijven en de machine bij het
graven niet kan wegrollen.

V1159704

V1159705

112222
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55 RRiijjppeeddaaaall

Zet de rijregelhendel in de stand voor voor- of
achteruit en bedien het pedaal om weg te rijden.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleer waar het steunblad zich bevindt
alvorens de machine te bedienen. Bij een 180°
gedraaide cabine zijn voor- en achteruit precies
tegengesteld!

V1159706

V1203600

I
II

N

F

F

R

R

F: Vooruit
R: Achteruit
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66 PPeeddaaaall ttwweeeeddee ggiieekk vvoooorr dduubbbbeellee ggiieekk
((ooppttiioonneellee uuiittrruussttiinngg))

Dit pedaal is bedoeld voor het bedienen van de
tweede giek. Zet als de tweede giek niet hoeft te
worden bediend de vergrendeling in de
vergrendelde stand om eventuele onverwachte
bewegingen te voorkomen.

1

2

A
A

B B

V1212633

Vergrendeling (onder het pedaal)
1 Vergrendelde stand
2 Ontgrendelde stand
A Optoppen
B Aftoppen

112244
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77 BBeeddiieenniinnggsshheennddeell sstteeuunnbbllaadd

Voordat u de bedieningshendel van het schuifblad
bedient, zet u de PWT-modusselectieschakelaar in
de W-stand.

88 VVeeiilliigghheeiiddssbbllookkkkeerriinnggsshheennddeell

Zie bladzijde 128.

V1159893

B

A

A Steunblad omlaag
B Steunblad omhoog
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CCaabbiinnee

RRoollll--OOvveerr PPrrootteeccttiivvee SSttrruuccttuurree

De cabine heeft een dusdanig ontwerp dat de
minimale veiligheidskooi conform ROPS-norm voor
graafmachines is gegarandeerd.
Spring niet uit de cabine, als de machine mocht
kantelen. Draag de veiligheidsgordel en probeer op
de stoel te blijven zitten.

LET OP
CCoonnttrroolleeeerr ddee aaffssttaanndd ttuusssseenn ddee bbaakk eenn ddee
ccaabbiinneebbeesscchheerrmmiinnggeenn ddoooorr ddee bbaakk zzoo ddiicchhtt
mmooggeelliijjkk nnaaaarr ddee ccaabbiinnee ttooee ttee bbeewweeggeenn.. HHeett rriissiiccoo
ddaatt ddee bbaakk tteeggeenn ddee ccaabbiinnee bboottsstt iiss ggrrootteerr bbiijj hheett
ggeebbrruuiikk vvaann eeeenn ssnneellkkooppppeelliinngg ooff eeeenn bbaakk mmeett
hhiijjssooggeenn..

BBeesscchheerrmmiinngg tteeggeenn vvaalllleenndd ooff rroonnddvvlliieeggeenndd
mmaatteerriiaaaall ((eexxttrraa))

Monteer de noodzakelijke beschermingen die zich
lenen voor werkzaamheden waarbij vallende of
rondvliegende materialen de cabine kunnen
binnendringen.
Monteer een bescherming op de voorkant, wanneer
u met een sloophamer werkt.
Bij mijnwerkzaamheden moet u een constructie ter
beveiliging tegen vallende voorwerpen (FOPS)
monteren.
De onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op
standaardwerkzaamheden. Monteer daarom
aanvullende beschermende voorzieningen,
wanneer dat gezien de omstandigheden op de
werkplek en de geldende wetgeving vereist is.
Neem contact op met uw erkende Volvo CE-dealer
voor de geldende bepalingen.
Eventuele schade kan de sterkte van de constructie
nadelig beïnvloeden. Neem contact op met een
erkende onderhoudsmonteur voor het herstellen
van de veiligheidsconstructie na schade.
Voor alle andere werkzaamheden waarbij vallende
of rondvliegende materialen de cabine kunnen
binnendringen, moet u de noodzakelijke
beschermingen monteren die zich lenen voor de
werkzaamheden.
Bedien of verrijd de machine niet met een
geopende voorruit.

112266
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Zorg dat onbevoegden op veilige afstand van zowel
de machine zelf als het vallend/rondvliegend
materiaal blijven.

Zorg ervoor dat niemand de gevarenzone betreedt
of zich daarin bevindt.
VVoooorrrruuiitt mmeett FFOOGG rreeiinniiggeenn
1 Demonteer de FOG.
2 Maak de voorruit schoon.
3 Duw tegen de FOG (Falling Object Guard)

terwijl u de bouten (A) aanhaalt met het
aangegeven moment.

AAaannhhaaaallmmoommeenntt eenn ggeewwiicchhtt::
BBoouutteenn ((AA)) 1111,,33 ±± 11,,11 kkggff mm // 8811,,5599 ±± 88,,00 llbbff fftt
FFOOGG--ggeewwiicchhtt:: 112233 kkgg ((227711 llbb))
FFOOPPSS--ggeewwiicchhtt:: 7755 kkgg ((116655 llbb))

A
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B

V1158615

D

A Bouten

B+C FOPS (Falling Object Guard)

C FOPS (Falling Object Protection
Structure)

D Veiligheidsrooster

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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VVeeiilliigghheeiiddssbbllookkkkeerriinngg

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Onbedoelde aanraking van een bedieningshendel
kan aanleiding geven tot onvoorziene beweging
van de machine of onderdelen ervan. Dit kan
ernstig letsel veroorzaken.
ZZeett aallttiijjdd ddee vveeiilliigghheeiiddssbbllookkkkeerriinnggsshheennddeell iinn ddee
vveerrggrreennddeellddee ssttaanndd aallvvoorreennss ddee mmoottoorr ttee ssttaarrtteenn ooff
oopp ttee ssttaaaann vvaann ddee bbeessttuuuurrddeerrssssttooeell..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Een geheven aanbouwdeel kan omlaagkomen en
beknellingsletsel toebrengen.
LLaaaatt aallvvoorreennss ddee ccaabbiinnee ttee vveerrllaatteenn aallllee
aaaannbboouuwwddeelleenn oopp ddee ggrroonndd nneeeerr eenn vveerrggrreennddeell aallllee
bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn..

SSttaanndd AA
Zet de veiligheidsblokkeringshendel in stand A. Het
is mogelijk de motor te starten, maar de
bedieningshendels/-joysticks voor de werk- en
rijhydrauliek zijn vergrendeld (geen beweging
mogelijk).

SSttaanndd BB
Zet de veiligheidsblokkeringshendel in stand B. Het
is niet mogelijk de motor te starten, maar de
bedieningshendels/-joysticks voor de werk- en
rijhydrauliek zijn ontgrendeld (werk- en rijstand).

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als u de veiligheidsblokkeringshendel tijdens het
bedienen van de machine in de vergrendelde stand
zet, daalt het motortoerental automatisch tot de
laagste waarde. Als u de
veiligheidsblokkeringshendel vervolgens weer in
de ontgrendelde stand zet, loopt het motortoerental
automatisch op tot de voorgaande waarde.

V1158616

A Veiligheidsblokkeringshendel in
vergrendelde stand

B Veiligheidsblokkeringshendel in
ontgrendelde stand

112288
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BBeessttuuuurrddeerrssccoommffoorrtt

BBeessttuuuurrddeerrssssttooeell

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

De bestuurdersstoel voldoet aan de eisen volgens
NEN-EN-ISO 7096. Dit houdt in het kort in dat de
stoel dusdanig geconstrueerd is, dat deze voor
optimale beperking zorgt van de lichaamstrillingen
waaraan de machinist blootstaat tijdens het gebruik
van de machine.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Onbedoelde aanraking van bedieningshendels kan
aanleiding geven tot onvoorziene beweging van de
machine of onderdelen ervan. Dit kan ernstig letsel
veroorzaken.
ZZeett ddee vveeiilliigghheeiiddssbbllookkkkeerriinnggsshheennddeell iinn ddee
vveerrggrreennddeellddee ssttaanndd aallvvoorreennss ddee ssttooeell ttee vveerrsstteelllleenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Onbedoelde aanraking van een bedieningshendel
kan aanleiding geven tot onvoorziene beweging
van de machine of onderdelen ervan. Dit kan
ernstig letsel veroorzaken.
ZZeett aallttiijjdd ddee vveeiilliigghheeiiddssbbllookkkkeerriinnggsshheennddeell iinn ddee
vveerrggrreennddeellddee ssttaanndd aallvvoorreennss ddee mmoottoorr ttee ssttaarrtteenn ooff
oopp ttee ssttaaaann vvaann ddee bbeessttuuuurrddeerrssssttooeell..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleren of er geen voorwerpen zijn
aangebracht binnen het verstelbereik van de
bestuurdersstoel.

LET OP
LLaaaatt mmoonnttaaggee eenn oonnddeerrhhoouudd vvaann ddee
bbeessttuuuurrddeerrssssttooeell oovveerr aaaann eerrvvaarreenn ppeerrssoonneeeell ddaatt
ddaaaarrttooee bbeevvooeeggdd iiss..

1

2

5

V11263053 4

1 Complete stoel vooruit - achteruit
2 Complete stoel met consoles
vooruit - achteruit

3 Draaiknop gewichtsinstelling
4 Schaal
5 Hellingshoek rugleuning

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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LLET OP
OOmm mmaaxxiimmaaaall ccoommffoorrtt ttee vveerrkkrriijjggeenn eenn oonnggeelluukkkkeenn
ttee vvoooorrkkoommeenn ddiieenntt uu,, aallvvoorreennss ddee mmaacchhiinnee ttee
bbeeddiieenneenn,, ttee ccoonnttrroolleerreenn ooff ddee bbeessttuuuurrddeerrssssttooeell iinn
aallllee vveerrsstteellooppzziicchhtteenn ggeebbllookkkkeeeerrdd ssttaaaatt..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De stoel is bestemd voor een persoon tegelijk.

CCoommpplleettee ssttooeell vvoooorruuiitt -- aacchhtteerruuiitt
- Til de handgreep (1) op en duw de stoel in de
gewenste stand.

- Laat de handgreep los en let erop dat de stoel in
de nieuwe positie vergrendelt.

CCoommpplleettee ssttooeell mmeett ccoonnssoolleess vvoooorruuiitt -- aacchhtteerruuiitt
- Til de stang (2) omhoog en duw de stoel en
consoles in de gewenste stand.

- Laat de stang los en let erop dat de stoel en
consoles in de nieuwe positie vergrendelen.

GGeewwiicchhttssiinnsstteelllliinngg
- Wanneer u de draaiknop (3) rechtsom of linksom
draait kunt u de stoel met behulp van de schaal
(4) instellen op een lager of hoger
lichaamsgewicht. De waarde op de schaal komt
overeen met de verschillende
hardheidsinstellingen van de stoelvering.

VVeerrsstteelllliinngg hheelllliinnggsshhooeekk rruuggggeeddeeeellttee
- Til de handgreep (5) omhoog en duw de
rugleuning in de gewenste stand.

- Laat de handgreep los en let erop dat de
rugleuning in de nieuwe positie vergrendelt.
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VVeeiilliigghheeiiddssggoorrddeell

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel!
Onverhoedse machinebewegingen kunnen ertoe
leiden dat de machinist uit de machine wordt
geslingerd en daarbij ernstig letsel oploopt.
DDee mmaacchhiinnee aalllleeeenn bbeeddiieenneenn tteerrwwiijjll uu oopp ddee
bbeessttuuuurrddeerrssssttooeell zziitt mmeett ddee vveeiilliigghheeiiddssggoorrddeell oomm..

De veiligheidsgordel is essentieel voor de veiligheid
van de machinist en moet tijdens de bediening van
de machine altijd worden gedragen om te
voorkomen dat de machine uit de cabine of van het
bedieningsplatform valt, als de machine mocht
kantelen of betrokken raakt bij een ongeluk. Het
dragen van een veiligheidsgordel helpt de
machinist ook om de machine onder controle te
houden, als de machine plotselinge of onvoorziene
bewegingen maakt. Het niet dragen van de
veiligheidsgordel bij bediening van de machine kan
aanleiding geven tot ernstig of dodelijk letsel. De
veiligheidsgordel is bestemd voor slechts één
volwassene tegelijk. Laat de gordel opgerold zitten,
wanneer u deze niet nodig hebt.

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel.
Een beschadigde veiligheidsgordel kan aanleiding
geven tot ernstig letsel of de dood.
CCoonnttrroolleeeerr ddee vveeiilliigghheeiiddssggoorrddeell eenn ddee bbiijjbbeehhoorreennddee
oonnddeerrddeelleenn aallvvoorreennss ddee mmaacchhiinnee ttee bbeeddiieenneenn..

Controleer de gordel en bijbehorende onderdelen
dagelijks. Zorg dat de montageonderdelen goed
vast zitten. Als er sprake is van enige slijtage, als
de gordel versleten of ingesneden is of losse
stiksels of vervorming vertoont of als het
rolmechanisme niet meer werkt, moet de gehele
gordelmodule onmiddellijk worden vervangen.
Vervang deze ook als de machine bij een ongeval
betrokken is geweest, waarbij de gordel onder
spanning heeft gestaan of aan grote belasting is
blootgesteld. Controleer de montageonderdelen.
Breng aan gordel of montageonderdelen nooit
veranderingen aan.
Gebruik voor reiniging uitsluitend warmwater; geen
zeep of andere reinigingsmiddelen. Laat de gordel
in uitgetrokken stand opdrogen en pas daarna weer
inrollen.

Volvo Construction Equipment raadt aan de
gordelmodule, onafhankelijk van de uiterlijke
kwaliteit, om de drie jaar te vervangen.

113322
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KKlliimmaaaattrreeggeelliinngg

HHVVAACC--ssyysstteeeemm ((vveerrwwaarrmmiinngg,, vveennttiillaattiiee eenn
aaiirrccoonnddiittiioonniinngg))

De machine is uit te rusten met uiteenlopende
systemen, waaronder een verwarming of een
verwarming met airco. Neem de informatie over uw
machine aandachtig door voordat u het systeem in
gebruik neemt.

11)) BBeeddiieenniinnggssttooeettss HHVVAACC--ssyysstteeeemm
- Druk kort op de toets om het HVAC-systeem
in/uit te schakelen. Bij uitschakeling van het
systeem wordt de laatst geldende stand
opgeslagen in het geheugen.

- Houd de toets ingedrukt om het HVAC-systeem
in te stellen.

22)) PPiijjll--oommhhoooogg

Met deze toets kunt u door items bladeren en de
verschillende schermsegmenten aanpassen.

33)) SSeelleeccttiieettooeettss oonnttwwaasseemmiinngg

Druk op de toets om de ontwaseming te activeren.
De verseluchtstand wordt automatisch gekozen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch
over op de voorgaande stand.

44)) PPiijjll--rreecchhttss

Met deze toets kunt u door items bladeren en de
verschillende schermsegmenten aanpassen.
Druk op deze toets om de temperatuur te verhogen.

V1137856
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4

1 2
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55)) KKeeuuzzeettooeettss aauuttoo--mmoodduuss HHVVAACC

Met deze toets kunt u de automatische stand
selecteren voor de temperatuurinstelling. U kunt de
temperatuur wijzigen in het instelmenu.

66)) PPiijjll--lliinnkkss

Met deze toets kunt u door items bladeren en de
verschillende schermsegmenten aanpassen.
Druk op deze toets om de temperatuur te verlagen.

77)) PPiijjll--oommllaaaagg

Met deze toets kunt u door items bladeren en de
verschillende schermsegmenten aanpassen.

HHVVAACC iinnsstteelllleenn

Houd de bedieningstoets (1) voor HVAC ingedrukt
om het HVAC-systeem in te stellen.

AA)) KKlliimmaaaattrreeggeelliinnggssssttaanndd kkiieezzeenn

Hiermee kunt de klimaatregelingsstand kiezen
(automatisch, handmatige of ontwasemen).
Met de toetsen pijl-links en pijl-rechts kunt u de
stand kiezen en in handmatige stand de
ventilatorsnelheid aanpassen.

BB)) TTeemmppeerraattuuuurrrreeggeelliinngg
AAuuttoommaattiisscchhee ssttaanndd:: met de toetsen pijl-links en
pijl-rechts kunt u de temperatuur aanpassen.
De standaardtemperatuur is 22 °C (71,6 °F).
Deze temperatuur is te wijzigen in een waarde
van 16–32 °C (60,8–89,6 °F). Als de
temperatuursensor in de cabine defect is, verlaat
het systeem de automatische stand.
ZZiiee bbllaaddzziijjddee 45 vvoooorr iinnffoorrmmaattiiee oovveerr ddee wwiijjzzee
wwaaaarroopp uu ddee tteemmppeerraattuuuurraaaanndduuiiddiinngg iinn ggrraaddeenn
CCeellssiiuuss kkuunntt wwiijjzziiggeenn iinn ggrraaddeenn FFaahhrreennhheeiitt..
HHaannddmmaattiiggee ssttaanndd:: de temperatuur is verdeeld in
8 stappen en kan worden aangepast met de
toetsen pijl-links en pijl-rechts. De temperatuur
zal automatisch volgens de gekozen stap worden
aangepast.

113344
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CC)) LLuucchhttvveerrddeelliinnggssssttaanndd

Hiermee kunt u de richting van de luchtstroom
kiezen.

DD)) LLuucchhttcciirrccuullaattiieessttaanndd

Hiermee kunt u de luchtcirculatiestand kiezen
(recirculatie van de lucht in de cabine of aanvoer
van verse lucht van buiten).
Bij geactiveerde ontwaseming wordt automatisch
gekozen voor aanvoer van verse lucht van buiten.

EE)) AAiirrccoonnddiittiioonniinngg aaaann//uuiitt

Hiermee schakelt u de airconditioning aan/uit.

RRuuiitteenn

VVoooorrrruuiitt,, ooppeenneenn
1 Laat het aanbouwdeel op de grond neer en zet

de motor af.
2 Duw de knoppen op beide handgrepen in.
3 Trek de voorruit naar achteren toe en duw deze

tegen het plafond aan omhoog totdat deze aan
beide uiteinden vergrendelt.

VVoooorrrruuiitt,, sslluuiitteenn
1 Laat het aanbouwdeel op de grond neer en zet

de motor af.
2 Duw de knoppen op beide handgrepen in.
3 Trek de voorruit omlaag en duw deze naar voren

totdat deze aan beide uiteinden vergrendelt.

DDeeuurr

Maak gebruik van de deurvanger om de deur van
de cabine open te houden.
1 Open de deur en duw het in de deurvanger op

de buitenkant van de cabine vast.
2 Zorg dat de deur goed in de deurvanger vastzit.

V1080377

Knop op rechter handgreep

V1158617
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Duw op de handgreep in de bedieningscabine om
de deur uit de deurvanger te halen.

ZZoonnnneesscchheerrmm

Gebruik de zonneschermen bij de ruiten voor en in
het dak om te voorkomen dat zonlicht door de ruiten
naar binnen komt.

UUrreenntteelllleerr

De urenteller laat zien hoeveel uren de motor in
totaal heeft gedraaid. Alleen de uren dat de motor
draait, worden geregistreerd.

V1077809

V1158618

V1158619
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DDaakk

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Reinig de dakruit niet met thinner om schade aan
het oppervlak te voorkomen.

OOppbbeerrggvvaakk

Aan de rechterkant en achterkant van de
bestuurdersstoel zitten opbergvakken.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Leg geen gereedschap in dit opbergvak. Het
opbergvak kan daarbij namelijk beschadigd raken.

BBeekkeerrhhoouuddeerr

Maak gebruik van de bekerhouder om een blikje
frisdrank in weg te zetten.

V1158620

V1158621
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KKlleeddiinngghhaaaakk

De kledinghaak zit rechtsachter in de cabine.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Hang geen kledingstukken aan de haken die u het
zicht belemmeren.

IInnssttrruuccttiieebbooeekk,, bbeewwaarreenn

Achter op de rugleuning van de bestuurdersstoel zit
een opbergzak voor het instructieboek. Houd het
boek in deze opbergzak zodat u het boek altijd
onder handbereik hebt.

BBrraannddbblluusssseerr,, llooccaattiiee

((eexxttrraa))

Monteer de brandblusser als volgt.
Verwijder twee bouten linksachter in de cabine
zitten en monteer vervolgens de brandblusser.

V1158623

V1158624
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NNoooodduuiittggaanngg

De cabine is uitgerust met twee nooduitgangen: de
deur en de achterruit.
Breek het glas met de hamer achter in de cabine,
als u niet via de cabinedeur naar buiten kunt.

LET OP
DDee nnooooddhhaammeerr mmaagg aalllleeeenn iinn nnooooddssiittuuaattiieess wwoorrddeenn
ggeebbrruuiikktt eenn nniieett vvoooorr aannddeerree ddooeelleeiinnddeenn wwoorrddeenn
vveerrwwiijjddeerrdd ooff ggeebbrruuiikktt.. AAllss ddee nnooooddhhaammeerr oonnttbbrreeeekktt,,
ddiieenntt ddeezzee oonnmmiiddddeelllliijjkk ttee wwoorrddeenn vveerrvvaannggeenn..

LET OP
IInn ddee ccaabbiinnee iiss eeeenn nnooooddhhaammeerr mmeett eeeenn mmeess
aaaannwweezziigg.. SSnniijjdd iinn eeeenn nnooooddssiittuuaattiiee,, wwaaaarrbbiijj ddee
vveeiilliigghheeiiddssggoorrddeell nniieett uuiitt ddee sslluuiittiinngg lloosskkoommtt,, ddee
ggoorrddeellbbaanndd ddoooorr mmeett hheett mmeess..

V1158625

1

2

1 noodhamer
2 Achterruit
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LLuucchhttccoommpprreessssoorr

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

((LLuucchhttssppuuiitt,, eexxttrraa))

De luchtcompressor wordt in hoofdzaak gebruikt
om stof uit het interieur en het luchtfilter van de
motor te verwijderen.
1 Zet de luchtcompressorschakelaar in de stand

AAN om de compressor te bedienen, zie
bladzijde 37.

2 Verwijder het stof met het luchtpistool.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bewaar het luchtpistool in de cabine.

V1200742

1

0

Stand 0: de luchtcompressor is UIT
Stand 1: de luchtcompressor is
AAN

V1203599

ABC

A Luchtspuit
B Luchtcompressor
C Compressorfilter
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WWaaaarrsscchhuuwwiinngg vvoooorr ggeebbrruuiikk
Gebruik nooit perslucht voor het reinigen van
kleding of personen.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Lucht, water en stoom onder hoge druk kunnen
onbedekte huid en onbeschermde ogen
beschadigen.
AAllttiijjdd eeeenn vveeiilliigghheeiiddssbbrriill,, bbeesscchheerrmmeennddee
hhaannddsscchhooeenneenn eenn kklleeddiinngg ddrraaggeenn bbiijj hheett ggeebbrruuiikk
vvaann lluucchhtt,, wwaatteerr ooff ssttoooomm oonnddeerr hhooggee ddrruukk..

Raak het oppervlak van de compressor niet aan
als deze draait. De behuizing kan een
temperatuur van ongeveer 130 °C bereiken.
Gebruik de luchtspuit niet langer dan één uur
achtereen.
Demonteer of wijzig de compressor niet.
Gebruik de compressor niet langdurig onder
vochtige omstandigheden of regenachtige
dagen.
Reinig het luchtfilter om de 250 draai-uren en
vervang het om de 500 draai-uren.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Voor meer informatie over onderhoud van de
luchtcompressor, zie bladzijde 323.
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AAuuddiioossyysstteeeemm

1 LIST 2 3 4 RPT 5 MIX DISP

1 2 3 4 5 6

7

910 8

V1158627

11

12

13

1 SRC-toets 2 Aan-uittoets 3 Volumeknop

4 Display 5 SELECT-toets 6 MENU-toets

7 USB-aansluiting 8 AUX 9 DISP-toets

10 Sneltoetsen 1–5 11 Sleuf SD-kaart 12 Beltoets - oproep
beëindigen/weigeren

13 Beltoets - oproep
aannemen/
stemactivering

1 SSRRCC--ttooeettss
Selecteer geheugenbank of audiobron.
- Kort indrukken: wisselen tussen de bronnen
radio¹, USB en AUX.
- Lang indrukken: Travel-Store in radiomodus
activeren. (Instelling opgeslagen in
geheugenbank FMT of AMT²)

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Radio¹ wordt ingeschakeld, aangezien FM1,
FM2, FMT, MW, LW, AM of AMT, MW, LW, AM
of AMT alleen beschikbaar zijn in de
desbetreffende ontvangstgebieden.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
AMT² in de ontvangstgebieden INTERNAL, N-
AMERICA en JAPAN.

114422
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2 AAaann--uuiittttooeettss
- Kort indrukken: audiosysteem inschakelen.
- Lang indrukken: audiosysteem uitschakelen.
- In bedrijf: geluid audiosysteem onderdrukken.

3 VVoolluummeekknnoopp
Volume aanpassen
- In het menu: instellingen wijzigen.
- Snelbladermodus: map en track selecteren.

4 DDiissppllaayy
5 ΛΛ // VV--ttooeettss

- In het menu: menu-item selecteren.
- Radiomodus: afstemfunctie starten.
- MP3/WMA/iPod-modus: naar volgende of
voorgaande map.
<<//>>--ttooeettss
- In het menu: menuniveau wijzigen.
- Radiomodus: station zoeken.
- Overige bedieningsmodi: track kiezen.

6 MMEENNUU--ttooeettss
- Kort indrukken: menu sluiten.
- Lang indrukken: scanfunctie starten.

7 UUSSBB--aaaannsslluuiittiinngg
8 AAUUXX
9 DDIISSPP--ttooeettss

Display wisselen.
10 SSnneellttooeettsseenn 11––55

- Kort indrukken: het opgeslagen station in
radiomodus oproepen.
- Lang indrukken: station in radiomodus in
actuele geheugenbank opslaan.

11 SSlleeuuff SSDD--kkaaaarrtt
12 BBeellttooeettss ((rroooodd))

Een oproep beëindigen/afwijzen
13 BBeellttooeettss ((ggrrooeenn))

- Kort indrukken: oproep aannemen, voice tags.
- Lang indrukken: voice tags activeren.

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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GGeebbiieedd
Het audiosysteem is ontwikkeld voor gebruik in
uiteenlopende ontvangstgebieden met
verschillende frequentiebanden en
zendtechnieken. "EUROPE" geldt als
fabrieksinstelling voor het ontvangstgebied. Ook
de ontvangstgebieden "N-AMERICA",
"INTERNAL" en "JAPAN" zijn mogelijk.
Bij bediening van het audiosysteem buiten het
ontvangstgebied "INTERNAL" moet u mogelijk
eerst een passend ontvangstgebied instellen in
het menu:
1 Druk kort op de MENU-toets om het

gebruikersmenu te openen.
2 Druk op de >-toets totdat het menu-item

TUNER gemarkeerd staat.
3 Druk op de Λ / V-toets totdat het menu-item

"AREA" gemarkeerd staat.
4 Druk op de >-toets om het ontvangstgebied in

te stellen.
5 Druk op de >-toets om het gekozen

ontvangstgebied te bevestigen.
iiPPoodd--mmoodduuss
Dit audiosysteem kan geluidsbestanden op een
iPod/iPhone afspelen die is aangesloten op de
USB-aansluiting.
1 Sluit de iPodmet de USB-verlengkabel aan op

de USB-aansluiting.
2 Druk herhaaldemalen op de SRC-toets, totdat

de USB-bron verschijnt.
Zodra een aangesloten iPod is gedetecteerd,
wordt deze iPod als geluidsbron gekozen.

114444
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BBllaaddeerrmmoodduuss
In de bladermodus kunt u direct bepaalde tracks
op de mediaspeler met mp3/wma-bestanden
kiezen zonder de actuele geluidsweergave te
onderbreken.
In de iPod-modus kunt u een track kiezen en
afspelen aan de hand van de categorieën "Nu
afspelen", "Alle tracks", "Afspeellijst", "Genre",
"Artiest", "Album", "Componist", "Luisterboek" en
"Podcast".
TTrraacckkss kkiieezzeenn iinn bbllaaddeerrmmoodduuss
- Tijdens het afspelen van bestanden op de iPod
kunt u op de 1LIST-toets drukken om de
bladermodus te openen of te sluiten.
U krijgt vervolgens de afgespeelde tracks op de
iPod te zien: druk nogmaals op de toets om alle
categorieën te zien.

- Druk de Λ / V-toets eenmaal of meerderemalen
in om van map te veranderen.

- Druk op de >-toets om de tracks in de gekozen
map weer te geven.
De eerste track in de map verschijnt op het
display.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Druk op de <-toets om terug te gaan naar het
mapoverzicht.

- Druk de Λ / V-toets eenmaal of meerderemalen
in om van track te veranderen.

- Druk op de >-toets om de track af te spelen.
De weergave gaat van start. U verlaat daarbij
de bladermodus.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Versneld zoeken is niet mogelijk in de
bladermodus.

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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BBlluueettooootthh
U kunt het audiosysteem via Bluetooth®
aansluiten op andere Bluetooth®-apparaten,
zoals mobiele telefoons of mp3-spelers. U kunt
het audiosysteem met de geïntegreerde
microfoon vervolgens gebruiken als handsfree-
systeem voor aangesloten mobiele telefoons, het
geluid van andere Bluetooth®-apparaten regelen
en dit via de luidsprekers van het audiosysteem
weergeven (Bluetooth®-streaming).
Bluetooth®-technologie biedt demogelijkheid om
draadloze verbindingen over een korte afstand tot
stand te brengen. Daarom moeten Bluetooth®-
apparaten zich in de buurt van het audiosysteem
bevinden (in de cabine van de machine) om een
verbinding tot stand te brengen en de verbinding
te handhaven.
Om een Bluetooth®-verbinding tot stand te
brengen moet u het audiosysteem en het
Bluetooth®-apparaat aan elkaar koppelen. Na
koppeling van apparaten wordt automatisch een
Bluetooth®-verbinding tot stand gebracht. De
verbinding blijft actief zolang het desbetreffende
Bluetooth®-apparaat zich binnen een bepaalde
straal bevindt. Een verbroken verbinding wordt
automatisch hersteld, zodra het Bluetooth®-
apparaat zich weer binnen de gestelde straal
bevindt.

114466
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BBlluueettooootthh®®--mmeennuu ooppeenneenn
1 Druk kort op de MENU-toets om het

gebruikersmenu te openen.
2 Druk herhaalde malen op de Λ / V-toets totdat

het menu-item "BLUETOOTH" gemarkeerd
staat.

3 Druk op >-toets.
4 Druk op Λ / V totdat het gewenste menu-item

gemarkeerd staat.
5 Verricht de instelling.
6 Druk kort op de MENU-toets om het

gebruikersmenu te verlaten.

MMoobbiieellee tteelleeffoooonn ppaaiirreenn eenn vveerrbbiinnddeenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
U kunt tot 5 Bluetooth®-apparaten koppelen. Bij
koppeling van een zesde apparaat komt dit
apparaat in de plaats van het eerst gekoppelde
Bluetooth®-apparaat.

1 Kies in het Bluetooth®-menu het menu-item
"KOPPELEN".

2 Druk op >-toets.
Op het display verschijnt "KOPPELT" en het
Bluetooth®-symbool knippert. Het
audiosysteem is vervolgens zo'n 2 minuten
lang zichtbaar voor een Bluetooth®-apparaat
en eraan te koppelen.

3 Zoek op de mobiele telefoon naar de
Bluetooth®-naam "Volvo".
Zodra het audiosysteem gedetecteerd is door
demobiele telefoon en klaar is voor koppeling,
verschijnt korte tijd "PIN invoeren" op het
display gevolgd door de huidige pincode
(standaardcode "1234").

4 Verricht de koppeling vanaf uw mobiele
telefoon. Voer de pincode in die het
audiosysteem aangeeft.

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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SSttrreeaammiinngg--aappppaarraaaatt mmeett BBlluueettooootthh®® ppaaiirreenn eenn
vveerrbbiinnddeenn
1 Kies in het Bluetooth®-menu het menu-item

"KOPPELEN".
2 Druk op de >-toets om een streaming-

apparaat te koppelen.
Op het display verschijnt de opgeslagen
pincode (standaard "1234"). Voer
desgevraagd de pincode van het streaming-
apparaat in.

3 Draai aan de volumeknop om een cijfer voor
de actuele positie te kiezen.

4 Druk op de >- of <-toets om de volgende of
voorgaande positie te bereiken.

5 Druk de >-toets meerdere malen in totdat u
ook de laatste positie hebt ingevoerd.
Daarmee hebt u de pincode bevestigd.

6 Zoek op het streaming-apparaat naar het
audiosysteem (Bluetooth®-naam "Volvo") en
maak een verbinding. Voer zo nodig de
pincode in die het audiosysteem van de
machine aangeeft.

114488
OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn

BBeessttuuuurrddeerrssccoommffoorrtt



MMiiccrrooffoooonnkknnoopp

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

((eexxttrraa))

Via de microfoon kunt u vanuit de cabine
waarschuwingsgeluiden doorgeven aan collega's
rond de machine of hen toespreken. (Maximaal 50
W.)
Via een externe luidspreker kunt u muziek en radio
afspelen voor omstanders in de buurt.
U kunt een sirene activeren en omstanders zo
nodig een gesproken waarschuwing geven.

MMiiccrrooffoooonnffuunnccttiiee
1 Druk op de AAN/UIT-toets (4), waarna het

ledlampje (3) in de linker bovenhoek gaat
branden.

2 Druk nogmaals op deAAN/UIT-toets (4), waarna
de voeding en het ledlampje worden
uitgeschakeld.

3 Druk op toets (C) aan de zijkant van de
microfoon met de voeding ingeschakeld is om
omstanders via de externe luidspreker toe te
spreken.

*** Volume aanpassen:
Draai de volumeknop (4) rechtsom met de voeding
ingeschakeld is om het volume te verhogen. Iedere
12 klikken dat u de volumeknop omdraait, wordt het
niveau op de volumeniveaumeter (2)met een blokje
verhoogd of verlaagd.

AAUUXX--ffuunnccttiiee
1 Druk op de AUX-toets (6) met de voeding

ingeschakeld is om het geluid van het
audiosysteem via de externe luidspreker weer te
geven.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bij gebruik van de AUX-functie moet de voeding
voor het audiosysteem zijn ingeschakeld. Het
microfoongeluid wordt niet weergegeven via de
externe luidspreker.

2 Druk nogmaals op de AUX-toets (6) om de AUX-
functie te annuleren.

3 Het volume van het geluidssignaal dat via de
externe luidspreker wordt weergegeven hangt af
van het ingestelde volume van het

A

B

D

C

V1203601

2

1

3

4

5

6

1 Microfoonaansluiting
2 Volumeniveaumeter
3 Voedingsindicatie (rood)
4 AAN/UIT-toets en volumeknop
5 Indicatie AUX AAN (rood)
6 AAN/UIT-toets AUX

A Toets sirene A
B Toets sirene B
C AAN/UIT-toets microfoon
D Microfoon

OOvveerriiggee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn
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audiosysteem. Een hoog volume van het
audiosysteembetekent tevens een hoog volume
van het geluidssignaal dat uit de externe
luidspreker komt.

*** AUX-volume aanpassen:
Draai de volumeknop (4) rechtsom terwijl de
voeding en de AUX-functie ingeschakeld zijn om
het volume te verhogen. Iedere 12 klikken dat u de
volumeknop omdraait, wordt het niveau op de
volumeniveaumeter (2) met een blokje verhoogd of
verlaagd.

SSiirreenneeffuunnccttiiee
1 Druk op de toets voor sirene A of die voor sirene

B op de microfoon met de voeding ingeschakeld
is om de desbetreffende sirene via de externe
luidspreker weer te geven.

2 Klankkleur
- Sirene A: YELP
- Sirene B: WAIL

*** Sirenevolume aanpassen:
Druk op een toets voor een sirene met de voeding
ingeschakeld en pas ondertussen het volume aan
met de volumeknop (4). Draai de volumeknop (4)
rechtsom om het volume te verhogen. Iedere 12
klikken dat u de volumeknop omdraait, wordt het
niveau op de volumeniveaumeter (2)met een blokje
verhoogd of verlaagd.

WWaaaarrsscchhuuwwiinngg vvoooorr ggeebbrruuiikk

De microfoon (D) is met een magneet links in de
cabine bevestigd. Bij een wijziging van de
microfoonpositie kan de microfoon door trillingen
tijdens de bediening van de machine losraken
en/of beschadigd raken. Plaats de microfoon
daarom na het gebruik in de aangegeven positie.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De geldende verkeerswetgeving houdt mogelijk
beperkingen in voor het gebruik van de microfoon.
Neem voor meer informatie contact op met een
Volvo CE-dealer.

115500
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ZZiicchhttssyysstteeeemm

Demachine heeft tal van functies voor de machinist
om de risico’s van een slecht zicht tot het minimum
te beperken. Bij gebruik van deze functies dient de
machinist altijd een goed zicht te houden op de
omgeving rond de machine.
1 Spiegel linkerzijde
2 Spiegels rechterzijde

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De spiegels aan de rechterzijde dienen als
hulpmiddel voor zichtverbetering.

3 Achteruitkijkcamera (indien gemonteerd)

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Alle aanpassingen aan de machine die van invloed
zijn op het zicht van de machinist dienen te worden
gecontroleerd door een Volvo-dealer.

CCaammeerraassyysstteeeemm ((iinnddiieenn ggeemmoonntteeeerrdd))

U kunt het camerascherm op de I-ECU (A) openen
door op de cameratoets (B) van het toetsenblok te
drukken.
De cameratoets is verlicht bij weergave van de
camerabeelden.

V1177359

1

2

3

Spiegels en camera (indien
gemonteerd)

V1158742

A

B
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BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
In dit hoofdstuk vindt u de regels voor een veilige
bediening van de machine. U dient zich daarbij
echter ook te houden aan wetten of andere
nationale regelgeving met betrekking tot veiligheid
op de weg en arbeidsomstandigheden.

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

IInnrriijjvvoooorrsscchhrriifftteenn

Gedurende de eerste 100 draai-uren dient de
machine met een zekere mate van voorzichtigheid
te worden gebruikt. Het is belangrijk dat olie- en
vloeistofniveaus tijdens de inrijperiode regelmatig
worden gecontroleerd.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Om de optimale rijsnelheid te bereiken dient
voldoende tijd te worden uitgetrokken voor de
inrijperiode.

115522
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ZZiicchhttbbaaaarrhheeiidd

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstige ongelukken.
Het zicht van de machinist wordt mogelijk
belemmerd door machineonderdelen,
aanbouwdelen of last. Bedienen of rijden bij een
belemmerd zicht kan ernstige ongelukken
veroorzaken.
GGeebbrruuiikk eeeenn sseeiinnggeevveerr aallss hheett zziicchhtt vvaann ddee
mmaacchhiinniisstt bbeelleemmmmeerrdd wwoorrddtt..

Het is wellicht onmogelijk om een goed zicht te
krijgen op alle gebieden rond demachine. Voor een
acceptabel zicht is het mogelijk extra voorzieningen
te treffen, zoals waarschuwingssystemen, spiegels
en bewakingscamera’s (CCTV).

Om de risico’s te beperken die verband houdenmet
een beperkt zicht dienen er regels of voorschriften
te worden opgesteld door de opzichter op het
werkterrein. Te weten:

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bepaalde onderdelen van de basismachine kunnen
het zicht beperken, zoals de cabinestijlen en de
cabineconstructie, de uitlaatpijp, de motorkap en
extra uitrusting zoals bakken, palletvorken,
grijperbakken en dergelijke. Ook de last die u met
dergelijke aanbouwdelen hanteert kan het zicht
belemmeren.

Zorg dat machinist en ander personeel op locatie
goed op de hoogte zijn van de
veiligheidsvoorschriften.
Wijs een speciale rijroute voor de machine en
andere voertuigen aan. Zorg dat er zo weinig
mogelijk achteruitgereden hoeft te worden.
Beperk het werkbereik van de machine.
Wijs een seingever aan om u te helpen. Gebruik
de seinen die in het overzicht hefseinen staan, zie
bladzijde 270.
Maak zo nodig apparatuur vrij voor
tweewegcommunicatie.
Zorg dat personeel op het terrein duidelijk aan de
machinist te kennen geeft dat ze de machine
naderen.
Maak gebruik van waarschuwingsborden.

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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De ISO-norm 5006 “Earthmoving machinery -
Operator’s field of view” (Grondverzetmachines -
gezichtsveld bestuurder) gaat in op het zicht van de
machinist op het gebied rond de machine en dient
om het zicht te kunnen meten en beoordelen.

De machine is getest en goedgekeurd aan de hand
van prestatiecriteria in de genoemde norm. De
methode voor het beoordelen van het zicht heeft
niet de pretentie rekening te houden met alle
aspecten, maar biedt wel voldoende informatie om
te bepalen of extra voorzieningen zoals een
waarschuwingssysteem nodig zijn.

De test werd uitgevoerd bij machines met
standaarduitrusting en standaardaanbouwdelen.
Als de machine wordt aangepast of uitgerust met
andere uitrustingsstukken of aanbouwdelen die het
zicht belemmeren, dient opnieuw gecontroleerd te
worden of de machine voldoet aan de ISO-norm
5006.

Bij gebruik van andere uitrustingsstukken of
aanbouwdelen die het zicht belemmeren dient de
machinist daarover ingelicht te worden.

In de lidstaten van de EU is deze norm die voor een
verbeterd zicht rond de machine zorgt bij de wet
verplicht.

115544
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IInnsstteelllliinnggeenn ssppiieeggeell eenn ccaammeerraa ((iinnddiieenn
ggeemmoonntteeeerrdd))

SSppiieeggeellss,, iinnsstteelllleenn

ISO 5006 stelt dat de machinist een denkbeeldige
grenslijn op een bepaalde hoogte rondom de
machine moet kunnen zien.
Parkeer de machine recht op een egaal stuk
ondergrond.
Stel de spiegels zo in dat de machinist de
denkbeeldige grenslijn kan zien, zie
onderstaande figuur.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Er wordt mogelijk een camera gebruikt voor zicht op
het rechthoekige grensgebied. (Een camera op de
machine is niet verstelbaar.)

V1177407

A

B C

D

Dichtstbijzijnde grenslijn conform ISO 5006 (vetgedrukte lijn)

A 1,2 m (47.2 in)
B 1,0 m (39.4 in)
C 1,0 m (39.4 in)
D 1,0 m (39.4 in)

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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BBuuiitteennssppiieeggeellss

Controleer in de buitenspiegels of u optimaal zicht
hebt op de boven- en onderwagen van de machine
en dat met een zo groot mogelijke hoek. Stel anders
de buitenspiegels zo af dat u wel optimaal zicht
krijgt, zie afbeeldingen.

V1177410

Bovenaanzicht machine

AAcchhtteerruuiittkkiijjkkccaammeerraa ((iinnddiieenn ggeemmoonntteeeerrdd))

Controleer of de beelden van de
achteruitkijkcamera, die is scherpgesteld op het
zichtbare gebied, duidelijk zijn.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Een camera op de machine is niet verstelbaar.

V1177412

Bovenaanzicht machine

V1177408

Zijaanzicht machine rechts

V1177409

Zijaanzicht machine links

V1177411

Zijaanzicht machine links

115566
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MMaaaattrreeggeelleenn vvóóóórr eenn ttiijjddeennss hheett rriijjddeenn
Loop om de machine heen om te controleren of
er obstakels in de buurt van de machine zijn.
Controleer of spiegels en overige
zichtverbeterende voorzieningen in goede staat
verkeren, schoon zijn en goed zijn ingesteld.
Reinig een eventuele camera op de machine.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zorg er bij het reinigen van de camera voor dat u
een passende ladder of een geschikt platform
gebruikt.

Controleer of de claxon, het achteruitrijsignaal en
het zwaailicht (extra) naar behoren werken.
Controleer of de uitvoerder regels en procedures
voor het werkterrein heeft opgesteld.
Houd de situatie rond de machine voortdurend in
het oog om eventuele obstakels te kunnen
signaleren.
Zorg dat er zich niemand in het werkgebied
ophoudt, dat wil zeggen in het gebied rond de
machine en binnen een straal van minstens 7 m
(23 ft) rond het maximale bereik van het
aanbouwdeel. Als er zich op grond van de opzet
van de locatie iemand binnen het werkgebied van
de machine moet bevinden, dient de machinist
voorzichtig te werk te gaan en de machine alleen
bedienen, wanneer hij/zij deze persoon kan zien
of wanneer deze persoon, met duidelijke
signalen, kenbaar heeft gemaakt waar hij of zij
zich bevindt.
Laat mensen nooit onder een geheven
aanbouwdeel of een hangende last staan of
eronderdoor lopen.

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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VVeeiilliigghheeiiddssrriicchhttlliijjnneenn bbiijj
bbeeddiieenniinngg

PPlliicchhtteenn vvaann ddee mmaacchhiinniisstt

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
De aanwezigheid van onbevoegden in het
werkgebied rond de machine kan tot ernstig
beknellingsletsel leiden.
•• ZZoorrgg ddaatt oonnbbeevvooeeggdd ppeerrssoonneeeell hheett wweerrkkggeebbiieedd
hheeeefftt vveerrllaatteenn..
•• ZZoorrgg vvoooorr eeeenn ggooeedd zziicchhtt iinn aallllee rriicchhttiinnggeenn..
•• RRaaaakk ddee bbeeddiieenniinnggsshheennddeellss ooff sscchhaakkeellaaaarrss nniieett
aaaann ttiijjddeennss hheett ssttaarrtteenn..
•• CCllaaxxoonnnneeeerr aallvvoorreennss mmeett ddee bbeeddiieenniinngg ttee
bbeeggiinnnneenn..

U dient de machine dusdanig te bedienen dat het
risico van ongelukken tot een minimum beperkt
wordt, zowel voor de machinist als voor personen
die zich op locatie bevinden.
De machinist moet grondige kennis hebben van
de bediening en het onderhoud van de machine
en moet hiervoor goed worden opgeleid.
Als machinist moet u de voorschriften en
aanbevelingen in het instructieboek ter harte
nemen, maar daarbij tevens rekening houden
met de eventueel geldende wettelijke vereisten
en/of landelijke bepalingen en de specifieke
vereisten en gevaren die verbonden zijn aan de
werkzaamheden op een bepaald terrein.
De machinist moet goed uitgerust zijn en mag de
machine nooit onder invloed van alcohol,
medicijnen of andere verdovende middelen
bedienen.
Tijdens het werken met de machine is de
machinist verantwoordelijk voor de lading van de
machine.
- Ieder risico dat de lading van de machine afvalt
terwijl u ermee aan het werk bent, moet worden
uitgesloten.

- Weiger lading die een overduidelijk
veiligheidsrisico met zich meebrengt.

- Houd u aan de aangeven maximale belasting
van de machine. Houd daarbij rekening met de

115588
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invloed van de afstand tot het zwaartepunt en
het soort aanbouwdelen dat u gebruikt.

U dient te controleren of de spiegels en camera
(indien gemonteerd) in goede staat verkeren,
schoon zijn en correct zijn afgesteld voor optimaal
zicht alvorens de machine te bedienen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Een camera (indien gemonteerd) op de machine is
niet verstelbaar. Ga na of de camerabeelden
correct worden weergegeven op de I-ECU,
wanneer u op de cameratoets van het toetsenblok
drukt.

De machinist is verantwoordelijk voor het
werkingsgebied van de machine.
- Zorg ervoor dat geen mensen onder de
opgeheven uitrusting van de graafmachine of
een hangende last lopen of staan, tenzij u
ervoor hebt gezorgd dat deze veilig is of
ondersteund wordt.

- Zorg dat er zich niemand in het werkgebied
ophoudt, dat wil zeggen in het gebied rond de
machine en binnen een straal van minstens 7
m (23 ft) rond het maximale bereik van het
aanbouwdeel. Als er zich op grond van de
opzet van de locatie iemand binnen het
werkgebied van de machine moet bevinden,
dient de machinist voorzichtig te werk te gaan
en de machine alleen bedienen, wanneer hij/zij
deze persoon kan zien of wanneer deze
persoon, met duidelijke signalen, kenbaar heeft
gemaakt waar hij of zij zich bevindt.

- Zorg ervoor dat er zich niemand bevindt in de
cabine van een voertuig, dat op een plaats staat
waar de cabine geraakt kan worden door
andere machines of door vallende voorwerpen,
zoals stenen of blokken. Dit geldt niet als de
cabine stevig genoeg is of dusdanig beveiligd
is dat deze tegen dergelijke externe krachten
bestand is.

- Houd rekening met de draagcapaciteit van de
ondergrond op de werklocatie van de machine.

De machinist mag alleen een instructeur in de
cabine meenemen, als er in de cabine een
goedgekeurde bijrijdersstoel aanwezig is.

X

V1170147
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
Gebruik van aanbouwdelen voor het heffen of
vervoeren van mensen kan aanleiding geven tot
ongelukken met mogelijk ernstig of dodelijk
beknellingsletsel tot gevolg.
GGeebbrruuiikk aaaannbboouuwwddeelleenn nnooooiitt oomm mmeennsseenn ttee hheeffffeenn
ooff ttee vveerrvvooeerreenn..

OOnnggeelluukkkkeenn
Meld ongelukken en “bijna-ongelukken”
onmiddellijk bij de uitvoerder.
Laat de machine zo mogelijk staan zoals deze
stond.
Doe alleen datgene wat noodzakelijk is om
ernstiger schade, en dan met name lichamelijk
letsel, te beperken. Zorg dat u een eventueel
onderzoek naar de toedracht niet bemoeilijkt.
Wacht nadere instructies van de uitvoerder af.

VVeeiilliigghheeiidd vvaann ddee mmaacchhiinniisstt
De machine moet bedrijfsklaar zijn, dat wil
zeggen dat gebreken die ongelukken kunnen
veroorzaken, hersteld moeten zijn.
Draag passende werkkleding om veilig te kunnen
werken en een veiligheidshelm.
Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het
bedienen van de machine. Neem alle landelijke
regelgeving in acht ten aanzien van het gebruik
van een mobiele telefoon tijdens de bediening!
Start de motor alleen, wanneer u op de
bestuurdersstoel zit.
Om te voorkomen dat uw handen of vingers
bekneld raken, moet u uw handen uit de buurt
houden van bijvoorbeeld luiken, deuren en ruiten.
Draag altijd de veiligheidsgordel.
Controleer de veiligheidsgordel op eventuele
beschadiging of slijtage.
Stap altijd in of uit de cabine met uw gezicht naar
de machine toe en maak gebruik van de
aanwezige opstapjes en handgrepen. Ga altijd uit
van het driepuntsprincipe: dat wil zeggen twee
handen en één voet of één hand en twee voeten.
Niet springen!
De deur dient gesloten te zijn.
Controleer of het hulpstuk op de juiste manier is
bevestigd en vergrendeld.

116600
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De trillingen (schudden) die ontstaan als met de
machine wordt gewerkt, kunnen schadelijk zijn
voor de machinist. U kunt dit beperken door:
- de stoel goed in te stellen en de
veiligheidsgordel goed vast te doen;

- de machine tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden neer te zetten op een zo vlak
mogelijke ondergrond (en indien nodig de
ondergrond vlak te maken);

- uw snelheid aan te passen.
Als u over een oneffen ondergrond rijdt, mag u de
machine niet meer dan 10° zijwaarts laten
overhellen.
De cabine is uitgerust met twee nooduitgangen:
de deur en de achterruit.
Loop en stap alleen op oppervlakken die zijn
voorzien van een antisliplaag.
Probeer tijdens onweersbuien niet in of uit de
machine te stappen.
- Blijf op geruime afstand van de machine, totdat
het onweer voorbij is.

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

Bij een DPF regeneratie;
- er zich geen brandbaar materiaal rondom de
machine bevindt; dit om brand te voorkomen;

- de machine naar een veilige locatie wordt
gereden als het risico bestaat dat mensen te
dichtbij komen. Verricht daarna de regeneratie.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
GGeevvaaaarr vvoooorr bbrraanndd..
BBiijj rreeggeenneerraattiiee kkoommeenn hheetteenn uuiittllaaaattggaasssseenn vvrriijj
wwaaaarrddoooorr ddee uuiittllaaaattppiijjpp hheeeett wwoorrddtt..
GGeeeenn rreeggeenneerraattiiee uuiittvvooeerreenn iinn eeeenn bbrraannddggeevvaaaarrlliijjkkee
oommggeevviinngg..
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BBeeddiieenneenn oopp ooppeennbbaarree wweeggeenn
Als u werkt op een openbare weg moet u gebruik
maken van verkeersborden, voorzieningen om
het verkeer te beperken en andere
veiligheidsvoorzieningen, afhankelijk van de
snelheid en de drukte van het verkeer of andere
lokale omstandigheden.
Als u de machine beweegt terwijl er lading aan de
bak hangt, dient u extra voorzichtig te zijn.
Schakel zo nodig de hulp in van een seingever.
Het zwaailicht gebruikt u:
- Op een aangebouwd of aangekoppeld
gereedschap, dat breder is dan het voertuig
zelf.

- Als het voertuig een belemmering of gevaar
vormt voor ander verkeer.

- Als u op of naast een spoorweg aan het werk
bent.

116622
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RRiijjddeenn oopp ooppeennbbaarree wweeggeenn

Als machinist bent u ook verkeersdeelnemer. U
wordt daarom geacht de geldende lokale
bepalingen en landelijke verkeersregels te kennen
en deze in acht te nemen.

Vergeet niet dat de machine vanwege de geringe
snelheid en de breedte een obstakel op de weg kan
vormen voor het overige verkeer. Houd vooral
rekening met het achteropkomende verkeer en
probeer hun het inhalen te vergemakkelijken.

In bepaalde landen is een LRV-bord
(langzaamrijdend verkeer) vereist. Informeer naar
de geldende voorschriften in uw land.

VVoooorrddaatt uu ddee mmaacchhiinnee oopp ooppeennbbaarree wweeggeenn mmaagg
bbeeddiieenneenn ((vveerrrriijjddeenn)),, mmooeett uu ddee vvoollggeennddee
vvoooorrbbeerreeiiddiinnggeenn ttrreeffffeenn::
Hef een eventueel schuifblad.
Lijn de bovenwagen uit ten opzichte van de
onderwagen.
Kiep de bak leeg en plaats deze in de rijstand.
Sluit de voorruit(en).
Zet de modusschakelaar in de stand voor de T-
modus.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Ritten op openbare wegen is alleen toegestaan in
de T-modus (rijstand).

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zorg dat de zuigerstangen van de hydraulische
cilinders niet in de eindpositie staan, terwijl u de
machine verrijdt. De zuigerstangen of
bevestigingspunten ervan kunnen anders
beschadigd raken.

LRV-bord

V1159887

Stand van aanbouwdeel tijdens ritten op
openbare wegen (EU uitgezonderd)

V1167426

A

B

C

Stand van aanbouwdeel tijdens ritten op
openbare wegen (EU-regio, monogiek)

A Giekcilinderkop
B Beschermkap
C Instructiesticker voor stand
giekcilinderkop

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Pas de stand van de giekcilinderkop
aan volgens de instructiesticker om bij
ritten op openbarewegen de geldende
wetgeving binnen de EU in acht te
nemen. Zet vervolgens de knikarm, de
bak en het schuifblad in de afgebeelde
stand.
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Bedien de machine altijd in de natuurlijke
rijrichting, dat wil zeggenmet de gestuurdewielen
aan de voorkant.
Maak gebruik van verlichting, alarmlichten en/of
een zwaailicht zoals voorgeschreven in geldende
verkeersvoorschriften.
Houd eventuele omstanders in de buurt van de
machine in de gaten. Vraag iemand anders te
seinen te geven, als u de machine niet zonder
risico kunt verrijden.
Overschrijd nooit de maximale asdruk op
bruggen.
Houd de toelaatbare bodemdruk in de gaten. Let
erop dat de bodemdruk van de machine kan
veranderen afhankelijk van het aanbouwdeel en
de last.
Neem de verkeersvoorschriften in acht die voor
de machine gelden.
Houd rekening met de hoogte en lengte van het
aanbouwdeel.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Eventuele gaasafschermingen dienen van de
machine te worden verwijderd alvorens te gaan
rijden op openbare wegen.

RRiijjddeenn mmeett eeeenn ggrriijjppeerrbbaakk

Een machine met een grijperbak mag alleen
worden verreden, wanneer de bak vastgezet is aan
de grijperbakbevestiging. Klem de grijperbak vast
rond de bevestiging.

RRiijjddeenn oovveerr oonnggeelliijjkkmmaattiiggee oonnddeerrggrroonndd

Trek bij het rijden over ongelijkmatige ondergrond
het aanbouwdeel aan en hef het tot op 40–50 cm
boven de grond.

Informeer naar de landelijke voorschriften voor
ritten op openbare wegen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
BBiijj hheett bbeeddiieenneenn vvaann ddee bbeeddrriijjffssrreemm mmooeett uu zzoowweell
hheett bbeeddrriijjffssrreemmppeeddaaaall aallss ddee lloosshheennddeell vvoooorr ddee
ggrraaaaffrreemm tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd iinnddrruukkkkeenn,, oommddaatt aannddeerrss
mmooggeelliijjkk ddee ggrraaaaffrreemm wwoorrddtt aaaannggeezzeett,, wwaaaarrbbiijj aallllee
wwiieelleenn wwoorrddeenn ggeebbllookkkkeeeerrdd..

V1213932

Stand van aanbouwdeel tijdens ritten op
openbare wegen (mits uitgevoerd met
dubbele giek)

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zet om te voldoen aan de EU-
wegverordeningen tijdens ritten op
openbare wegen de tweede giek en de
bak in de horizontale stand.

V1140738

Rempedaal bedienen

116644
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MMaaaattrreeggeelleenn vvoooorr bbeeddiieenniinngg

LET OP
VVoollgg ddee vveeiilliigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn eenn
bbeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess vvaann ddee ffaabbrriikkaanntt nnaauuwwggeezzeett
oopp..

- Neem het instructieboek door.
- Voer dagelijks onderhoud uit, zie bladzijde 298.
Controleer bij koud weer of het vriespunt van de
koelvloeistof laag genoeg is en of de smeerolie
geschikt is voor gebruik in de winter.

- Verwijder/krab eventueel ijs van de ruiten.
- Ontdoe het gebied rond de motor, accu en
radiateur van eventueel stof.

- Controleer het peil van de hydrauliekolie en vul
zo nodig bij.

- Controleer of er voldoende brandstof in de
brandstoftank zit.

- Controleer of er geen loszittende of defecte
onderdelen of lekken zijn die schade kunnen
veroorzaken.

- Controleer of de massaschakelaar van de accu
aan staat.

- Controleer het frame en de banden op scheuren.
- Controleer of luiken en afdekplaten dicht zijn.
- Controleer of een eventuele brandblusser goed
gevuld is.

- Controleer de instaptreden en handgrepen op
schade of losse onderdelen. Verricht de nodige
reparaties.

- Zorg dat er zich geen omstanders in het
werkgebied van de machine ophouden.

- Stel de bestuurdersstoel in en doe de
veiligheidsgordel om.

- Maak de spiegels schoon en stel ze in.
- Controleer of de werkverlichting en de overige
verlichting goed werken.

- Het rijwaarschuwingssignaal dient te worden
geactiveerd alvorens de machine te bedienen.

- Controleer of de meters op de
instrumentenpanelen in orde zijn.

- Controleer de werking van de snelwissel voor
aanbouwdelen (extra)

V1065709
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SSttaarrtteenn vvaann ddee mmoottoorr

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zorg dat de veiligheidsblokkeringshendel in
vergrendelde stand staat, de modusschakelaar
PWT in stand P en de rijregelhendel in de neutrale
stand, omdat u de motor anders niet kunt starten.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
De aanwezigheid van onbevoegden in het
werkgebied rond de machine kan tot ernstig
beknellingsletsel leiden.
•• ZZoorrgg ddaatt oonnbbeevvooeeggdd ppeerrssoonneeeell hheett wweerrkkggeebbiieedd
hheeeefftt vveerrllaatteenn..
•• ZZoorrgg vvoooorr eeeenn ggooeedd zziicchhtt iinn aallllee rriicchhttiinnggeenn..
•• RRaaaakk ddee bbeeddiieenniinnggsshheennddeellss ooff sscchhaakkeellaaaarrss nniieett
aaaann ttiijjddeennss hheett ssttaarrtteenn..
•• CCllaaxxoonnnneeeerr aallvvoorreennss mmeett ddee bbeeddiieenniinngg ttee
bbeeggiinnnneenn..

LET OP
HHoouudd ddee ccoonnttaaccttsslleeuutteell nniieett llaannggeerr ddaann 2200
sseeccoonnddeenn iinn ddee ssttaarrttssttaanndd,, oommddaatt eerr aannddeerrss sscchhaaddee
aaaann hheett ssttaarrttssyysstteeeemm kkaann oonnttssttaaaann.. DDrraaaaii,, aallss ddee
mmoottoorr nniieett aaaannssllaaaatt,, ddee sslleeuutteell tteerruugg nnaaaarr ddee
bbllookkkkeeeerrssttaanndd eenn pprroobbeeeerr nnaa eennkkeellee mmiinnuutteenn
wwaacchhtteenn ooppnniieeuuww ttee ssttaarrtteenn..

LET OP
AAllss ddee mmoottoorr aabbnnoorrmmaallee ggeelluuiiddeenn mmaaaakktt,,
aabbnnoorrmmaaaall rreeaaggeeeerrtt ooff oovveerrmmaattiigg ttrriilltt,, mmooeett uu ddee
ccoonnttaaccttsslleeuutteell oonnmmiiddddeelllliijjkk nnaaaarr ddee bbllookkkkeeeerrssttaanndd
ddrraaaaiieenn..

V1158743

A

B
0 1

2

R

A Regelknop motortoerental
B Contactslot

Blokkeerstand ((00))
Radiostand ((RR))
Voorgloeistand ((11))
Startstand ((22))
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LLET OP
WWaacchhtt ttoottddaatt hheett eelleekkttrroonniisscchhee ssyysstteeeemm vvoolllleeddiigg
uuiittggeesscchhaakkeelldd iiss,, vvoooorrddaatt uu eeeenn nniieeuuwwee ssttaarrttppooggiinngg
ddooeett..

1 Plaats de rijrichtingshendel in de neutrale stand
en zet de veiligheidsblokkeringshendel in de
vergrendelde stand.

2 Draai de contactsleutel naar de
bedieningsstand. Controleer ondertussen of alle
lampjes en meters werken.

3 Draai de contactsleutel naar de startstand. Als
de motor niet aanslaat, moet u de sleutel
terugdraaien naar de blokkeerstand voordat u
een nieuwe startpoging doet.

4 Laat de sleutel terugveren, wanneer de motor is
aangeslagen.

5 Laat de machine warmdraaien. Zie 171.
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MMoottoorr ssttaarrtteenn bbiijj kkoouudd wweeeerr
1 Draai de regelknop voor het motortoerental (A)

naar de stand voor een laag toerental.
2 Draai de contactsleutel naar de voorgloeistand

en houd de sleutel tijdens het voorgloeien in
deze stand vast. Het voorgloeisymbool
verschijnt op het indicatiescherm van de I-ECU.

3 Claxonneer na afloop van het voorgloeien om
medewerkers en omstanders te laten weten dat
u de machine start. Zie bladzijde 45 voor de
opstartprocedure.

4 Draai de sleutel naar de startstand.
5 Laat de sleutel terugveren, wanneer de motor is

aangeslagen.
6 Controleer de werking van de rijverlichting en de

werkverlichting. Controleer ook de werking van
een eventueel rijalarm.

7 Laat de machine op temperatuur komen. Rijd
met lage snelheid en met lichte belasting totdat
de olie in de motor en het hydraulische systeem
is opgewarmd.

LET OP
LLaaaatt,, vvoooorrddaatt uu mmeett ddee mmaacchhiinnee ggaaaatt wweerrkkeenn,, ddee
mmoottoorr 1100––1155 mmiinnuutteenn llaanngg oopp hheett llaaggee ssttaattiioonnaaiirree
ttooeerreennttaall llooppeenn oomm ddee mmoottoorr eenn hheett hhyyddrraauulliisscchhee
ssyysstteeeemm oopp tteemmppeerraattuuuurr ttee bbrreennggeenn bbiijj
tteemmppeerraattuurreenn llaaggeerr ddaann ––1155 °°CC ((++55 °°FF))..

MMaaaakk ggeebbrruuiikk vvaann ssmmeeeerroolliiee ddiiee ssppeecciiaaaall ggeesscchhiikktt
iiss vvoooorr ggeebbrruuiikk iinn ddee wwiinntteerr.. ZZiiee bbllaaddzziijjddee 368..
VVuull ttiijjddeennss ddee wwiinntteerrmmaaaannddeenn nnaa aaffrroonnddiinngg vvaann ddee
ddaaggeelliijjkkssee wweerrkkzzaaaammhheeddeenn ddee bbrraannddssttooffttaannkk,, oomm
aaffzzeettttiinngg vvaann ccoonnddeennssaattiieewwaatteerr iinn ddee ttaannkk tteeggeenn ttee
ggaaaann..

V1065729

Functie-indicatie voorgloeifunctie
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SSttaarrtteenn mmeett hhuullppaaccccuu’’ss

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor explosie.
Accu’s kunnen exploderen door de stroomstoot bij
aansluiting van een volledig opgeladen accu op een
uitgeputte of bevroren accu.
VVeerrlleeeenn ggeeeenn ssttaarrtthhuullpp aaaann eeeenn mmaacchhiinnee mmeett eeeenn
vvoolllleeddiigg oonnttllaaddeenn ooff bbeevvrroorreenn aaccccuu..

Controleer bij het start met hulpaccu’s of de
hulpaccu’s of andere stroombronnen dezelfde
spanning leveren als de accu’s van demachine. Zet
bij gebruik van de accu’s op een andere machine
de motor van die machine af.

LET OP
PPrroobbeeeerr ddee mmoottoorr nniieett ttee ssttaarrtteenn,, wwaannnneeeerr eeeenn
aaaannggeessllootteenn aaccccuullaaddeerr iinnggeesscchhaakkeelldd iiss.. AAnnddeerrss kkaann
ddee eelleekkttrroonniiccaa vvaann ddee mmaacchhiinnee eerrnnssttiigg bbeesscchhaaddiiggdd
rraakkeenn..

1 Zet de hoofdstroomschakelaar van de accu in
stand UIT.

2 Haal de isolatiedoppen van de accupolen.
SSlluuiitt aallss vvoollggtt ttwweeee 1122VV--aaccccuu’’ss iinn sseerriiee aaaann::

3 Sluit de ene startkabel aan tussen de pluspool
(+) van de ontladen accu op de machine en de
pluspool (+) van de hulpaccu.

4 Sluit de andere startkabel aan tussen deminpool
(–) van de hulpaccu en een massapunt op de
machine met de uitgeputte accu.

LET OP
MMaaaakk ggeeeenn mmaassssaavveerrbbiinnddiinngg mmeett ddee oonnddeerrwwaaggeenn
vvaann ddee mmaacchhiinnee.. EErrnnssttiiggee sscchhaaddee aaaann hheett
ddrraaaaiikkrraannssllaaggeerr iiss aannddeerrss nniieett uuiittggeessllootteenn..
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5 Schakel de accu’s van demachine inmet behulp
van de hoofdstroomschakelaar.

6 Start de motor met het contactslot in de cabine.
7 Laat de accu’s na het starten van de motor nog

5–10 minuten aangesloten zitten.
8 Koppel de startkabel los van het massapunt op

de machine en haal dan de andere kant van de
startkabel van de minpool op de hulpaccu af.

9 Verwijder tot slot de startkabel tussen de
pluspolen (+).

10 Breng de isolatiedoppen weer op de accupolen
aan.

WWaarrmmddrraaaaiieenn

De machine reageert mogelijk traag bij lage
temperaturen. Wees daarom voorzichtig totdat het
systeem de normale bedrijfstemperatuur bereikt.
Onverwachte bewegingen zijn anders niet
uitgesloten.

117700
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HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm,,
ooppwwaarrmmeenn
Deolie in het hydraulische systeem van demachine
dient om de hydraulische cilinders van de
hulpstukken en de hydraulische rij- en
zwenkmotoren te bedienen. Naarmate de olie
kouder wordt neemt de stroperigheid toe.

De hydraulische functies van de machine werken
bij koude olie dan ook langzamer dan bij warme
olie.

Bij bediening van een of meer machinefuncties tot
aan de aanslagen zonder eerst de olie in het
hydraulische systeem op te warmen kunnen
storingen optreden.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Gebruik de machinefuncties (rijden, zwenken en
bediening aanbouwdelen, inclusief
giekzwenkfunctie) uiterst geleidelijk en voorzichtig.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknellingsletsel.
Het hydraulische systeem reageert mogelijk
langzaam bij lage temperaturen wat onvoorziene
machinebewegingen kan opleveren.
BBeeddiieenn hheett hhyyddrraauulliisscchhee ssyysstteeeemm vvoooorrzziicchhttiigg ttoottddaatt
hheett oopp bbeeddrriijjffsstteemmppeerraattuuuurr iiss ggeekkoommeenn..

LET OP
BBrreenngg ddee oolliiee nniieett kkuunnssttmmaattiigg oopp tteemmppeerraattuuuurr,,
oommddaatt ddee mmaacchhiinnee ddaaaarrbbiijj bbeesscchhaaddiiggdd kkaann rraakkeenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
GGeevvaaaarr vvoooorr bbeekknneelllliinngg..
PPlloottsseelliinngg bbeewweeggeennddee aaaannbboouuwwddeelleenn kkuunnnneenn
eerrnnssttiigg ooff ddooddeelliijjkk lleettsseell ttooeebbrreennggeenn aaaann
mmeeddeewweerrkkeerrss iinn ddee bbuuuurrtt vvaann ddee mmaacchhiinnee..
DDee aaaannbboouuwwddeelleennwwoorrddeenn bbeeddiieennddmmeett nnaauuwwkkeeuurriigg
aaffggeesstteellddee bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn.. DDee
bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn vvoooorrzziicchhttiigg ggeebbrruuiikkeenn..

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess

HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm,, ooppwwaarrmmeenn 117711



1 Start de motor en laat deze 5 minuten lang op
het lage stationaire toerental draaien.

2 Verhoog het motortoerental daarna tot een
waarde rond 1200 omw/min.

3 Strek de bakcilinder met behulp van de
bedieningshendel en laat de bak naar de
eindpositie bewegen.

4 Voer daarna een aantal giek-, knikarm-, zwenk-
en rijbewegingen met de machine uit om de
verwarmde hydrauliekolie over alle hydraulische
cilinders en motoren te verdelen.
Als een 2-delige giek of giekverstelling is
gemonteerd, moet u dit extra hulpstuk bedienen.

Verricht deze bewegingen net zolang totdat het
hydraulische systeem van de machine op
bedrijfstemperatuur is (de bewegingen snel worden
verricht).

KKoorrttee aaffssttaannddeenn aafflleeggggeenn

Leg korte afstanden (zoals bij het op- en afrijden
van diepladers) langzaam af en wees uitermate
voorzichtig. In dergelijke omstandighedenmag u de
motor maximaal 1200 omw/minuut laten maken en
moet u de regelknop voor het motortoerental in de
stand voor het lage toerental zetten.

117722
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BBeeddiieenniinngg

VVoooorruuiitt-- eenn aacchhtteerruuiittrriijjddeenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleer de stand van het schuifblad alvorens de
machine te bedienen. Bij een 180° gedraaide
cabine zijn voor- en achteruit precies tegengesteld!

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleer of de parkeerrem en de bedrijfsrem, de
(pendel-)asblokkering en het schuifblad zijn gelost/
vrijgegeven alvorens te gaan rijden.
Controleer het gebied rond de machine op
omstanders of obstakels, claxonneer en rijd daarna
langzaam weg.
Gebruik de bedieningshendels voor de
aanbouwdelen nooit tijdens het rijden,maar gebruik
ze nadat u de machine op een veilige plek tot
stilstand hebt gebracht.
Als de modusschakelaar PWT in de rijmodus staat,
kunt u geen aanbouwdelen bedienen. Zet
aanbouwdelen daarom in de rijstand alvorens weg
te rijden.

Bedien het rempedaal en draai de
modusschakelaar PWTnaar de rijstand (T), waarna
de parkeerrem wordt gelost.

V1203600
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V1159704

Rempedaal
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MMoodduusssscchhaakkeellaaaarr PPWWTT:: rriijjssttaanndd ((TT))
- Benut het maximale motortoerental via het
gebruik van het rijpedaal. U kunt het
motortoerental aanpassen via het rijpedaal.

- Geen bediening van aanbouwdelen mogelijk
(stabiele rijfunctie).

MMoodduusssscchhaakkeellaaaarr PPWWTT:: wweerrkk--//rriijjssttaanndd ((WW))
- Het maximale motortoerental en het maximale
vermogen zijn lager dan wanneer de
modusschakelaar PWT in de rijstand (T) staat-

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het motortoerental is in hoge mate afhankelijk van
de stand van het rijpedaal en die van de regelknop
voor het motortoerental.

- Combinatie van rijden en bediening mogelijk.

Draai de regelknop voor het motortoerental naar de
stand voor een laag toerental omhetmotortoerental
te verlagen.

P
W T

V1159702

I
II

P
W T

+
KW

V1159697

A

A Regelknop motortoerental
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Kies de gewenste rijrichting en rijsnelheid met de
rijregelhendel, bedien het rijpedaal en rijd langzaam
weg.
A Rijregelhendel
- Hendel omhoogtrekken en deze vervolgens
naar voren duwen: vooruitrijden (F)

- Hendel in middelste stand: neutrale stand (N)
- Hendel omhoogtrekken en vervolgens naar
achteren trekken: achteruitrijden (R)

B Snelheid wijzigen
Draai de ring naar de gewenste stand.
- Stand (|): lage snelheid
- Stand (‖): hoge snelheid

Zet de rijregelhendel in de stand voor een lage of
hoge snelheid.

LLET OP
EErroopp lleetttteenn ddaatt ddee mmaacchhiinnee vvoolllleeddiigg ttoott ssttiillssttaanndd iiss
ggeekkoommeenn aallvvoorreennss vvaann rriijjrriicchhttiinngg ooff rriijjssnneellhheeiidd ttee
vveerraannddeerreenn..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als u de rijsnelheidsstand wijzigt zonder de
bedrijfsrem te bedienen, wordt de rijsnelheid niet
gewijzigd.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als de rijsnelheid tijdens het rijden verandert, is
sprake van een abnormale situatie.
Neem contact op met een door Volvo CE erkende
werkplaats om de machine te laten controleren.

V1159701

R

F BA

I
II

N
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Bij het kiezen van een rijrichting en rijsnelheid
verschijnen de bijbehorende symbolen op de
displaymodule.
Het haas- of schildpadsymbool op de
displaymodule gaat knipperen.
Bedien om van rijsnelheid te veranderen het
rempedaal om de bedrijfsrem aan te zetten en
draai vervolgens de ring voor snelheidsregeling
in de gewenste stand.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Vermijd te bruusk optrekken na het wijzigen van de
rijrichting of rijsnelheid om schade aan de
tussenbak tegen te gaan.

SSttuuuurrrriicchhttiinngg

Draai het stuurwiel in de gewenste richting om de
machine in een bepaalde richting te sturen.
- Richting L: bocht naar links
- Richting R: bocht naar rechts

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De machine stuurt zwaar, als de motor is afgezet.
Let erop dat u bij een 180° gedraaide bovenwagen
tegengestelde stuurcommando's moet geven.

A

B

CCLIMATE

V1159708

Speed ModeFlow

P

1000rpm

A Rijrichting
B Rijsnelheid
C PWT-modus

V1159698

L R

I
II
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BBeeddrriijjffssrreemmmmeenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bedien alvorens te gaan graven het rempedaal en
activeer het vergrendelingsmechanisme om de
bedrijfsremmen in ingeschakelde stand te
blokkeren.
Maak geen gebruik van de bedrijfsremmen bij het
parkeren van de machine. De machine kan
wegrollen, als de remmen na verloop van tijd
worden gelost. Ongelukken zijn daarbij niet uit te
sluiten. Zet altijd de parkeerrem aan.
Laat voor de veiligheid en om het remsysteem te
beschermen het schuifblad op de grond neer om de
machine tijdens het werken te ondersteunen.
Gebruik de bedrijfsremmen niet onnodig om
oververhitting tegen te gaan, wat op termijn een
verslechterde remwerking tot gevolg heeft.
Hef na afloop van de werkzaamheden of bij het
parkeren van de machine altijd de vergrendeling
van het bedrijfsrempedaal op.
Controleer alvorens te gaan werken altijd de
werking van de bedrijfsremmen.

U gebruikt de bedrijfsremmen om te voorkomen dat
de machine tijdens het graven voor- of achteruit
wordt getrokken/geduwd. De remmen zijn zoals
afgebeeld te activeren en deactiveren met het
vergrendelingsmechanisme van het rempedaal.

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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BBeeddiieenniinnggssmmeetthhooddee

Zorg er tijdens het werken voor dat het rempedaal
volledig vergrendeld is aan het
vergrendelingspedaal.

Bedien tijdens het rijden het rempedaal en het
vergrendelingspedaal tegelijkertijd om de machine
tot stilstand te brengen.
Anders kan de rem plotseling worden aangezet.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als u de bedrijfsrem vaker gebruikt dan nodig is,
heeft de mogelijke gevolgen voor de levensduur
van de remschijf. Zorg er tijdens het werken voor
dat u het schuifblad hebt neergelaten.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bij bediening van de bedrijfsrem mag de machine
niet rijden. Als dat wel het geval is, is de remdruk
onvoldoende of vertoont de asrem een storing.
Breng demachine in dat geval tot stilstand en neem
contact op met een Volvo-dealer voor reparatie van
de machine.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Vermijd in noodsituaties plotselinge bediening van
de bedrijfsremmen.

PPaarrkkeeeerrrreemm

Controleer alvorens te rijden de werking van de
parkeerrem door de modusschakelaar PWT in de
parkeerstand (P) te zetten en controleer tijdens het
waarschuwingslampje voor de parkeerrem.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Parkeer de machine op een vlakke ondergrond, zet
de parkeerrem aan en blokkeer elk van de banden
met een blok hout.

Het hoofdremsysteem van de machine is van het
negatieve type. Dit systeem is altijd te activeren en
deactiveren wanneer de motor draait, maar wordt
bij het afzetten van de motor automatisch
vergrendeld.
Het aanbouwdeel is niet te bedienen, wanneer de
modusschakelaar PWT in de parkeerstand (P)
staat.

3

1
2

A

3

1

2

B V1079522

A Bedrijfsrem ontgrendeld
B Bedrijfsrem vergrendeld

1 Vergrendelingspedaal
2 Rempedaal
3 Borgplaat

V1079523
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AAssbbllookkkkeerriinngg

De vooras kan pendelen ten opzichte van de
onderwagen voor maximaal bodemcontact bij ritten
over oneffenheden in de ondergrond.
De as is te blokkeren door de bijbehorende
schakelaar op het rechter instrumentenpaneel in de
vergrendelde stand (1) te drukken zoals afgebeeld.
Een speciaal lampje op de displaymodule (I-ECU)
geeft aan dat de as geblokkeerd is.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Blokkeer de as bij transport van de machine op een
aanhanger, bij ritten met een last of bij
werkzaamheden in situaties waarin het schuifblad
niet kan worden gebruikt.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De as wordt automatisch geblokkeerd in de
volgende gevallen:

- de modusschakelaar PWT staat in de
parkeerstand (P);

- de veiligheidsblokkeringshendel staat in de
vergrendelde stand;

- de lage rijsnelheid is gekozen en het
bedrijfsrempedaal wordt bediend.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstige ongelukken.
Een slingerende last kan ongelukken veroorzaken
met ernstig letsel.
BBllookkkkeeeerr aallttiijjdd ddee ppeennddeellaass aallvvoorreennss mmeett eeeenn
hhaannggeennddee llaasstt ttee rriijjddeenn..

CCaarrddaannaass ccoonnttrroolleerreenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het gebruik van een kromme of beschadigde
cardanas geeft aanleiding tot trillingen in de
machine en de tussenbak, waardoor de cardanas
ernstig beschadigd kan raken.

Controleer alvorens weg te rijden de bouten,
moeren en cardanas, haal de bouten en moeren zo
nodig aan en repareer eventuele schade. Smeer zo
nodig bij met vet.
- Aanhaalmoment van bout en moer: 6,5 ± 0,65 kgf
m (46.9 ± 4.7 lbf ft).

V1079493

0

1

V1079525
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- Lijn het cardanasjuk altijd uit. Een verkeerde
uitlijning van de cardanasjukken kan aanleiding
geven tot trillingen.

- Controleer de koppeling, het lager, de
cardanasjukken en de gelaste buisverbinding.
Verricht zo nodig reparatie- of onderhoudswerk.

- Repareer of vervang de buis bij trillingen over
afstanden groter dan 0,5 mm.

118800
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NNaabbeehhaannddeelliinnggssssyysstteeeemm
uuiittllaaaattggaasssseenn
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
GGeevvaaaarr vvoooorr bbrraanndd..
BBiijj rreeggeenneerraattiiee kkoommeenn hheetteenn uuiittllaaaattggaasssseenn vvrriijj
wwaaaarrddoooorr ddee uuiittllaaaattppiijjpp hheeeett wwoorrddtt..
GGeeeenn rreeggeenneerraattiiee uuiittvvooeerreenn iinn eeeenn bbrraannddggeevvaaaarrlliijjkkee
oommggeevviinngg..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstige brandwonden.
Onderdelen van het uitlaatsysteem worden zeer
heet tijdens de regeneratie en kunnen ernstige
brandwonden veroorzaken op onbedekte huid.
TTiijjddeennss ddee rreeggeenneerraattiiee ccoonnttaacctt vveerrmmiijjddeenn mmeett ddee
lluuiikkeenn,, iinnwweennddiiggee oonnddeerrddeelleenn eenn ccoonnssttrruuccttiiee vvaann ddee
mmoottoorrrruuiimmttee..

Het roetfilter (DPF) maakt deel uit van de
uitlaatgasreiniging. Het roetfilter vangt roetdeeltjes
en andere deeltjes op. Als het vol raakt, verbrandt
het filter de roetdeeltjes en de andere deeltjes
tijdens een proces dat wordt aangeduid als
regeneratie. Wanneer de roetverzadiging van het
roetfilter een bepaald maximumniveau bereikt,
komt de machine met het verzoek een
regeneratiecyclus van het roetfilter te starten. De
regeneratieverzoeken blijven actief, totdat er
regeneratie heeft plaatsgevonden. Zolang er geen
gehoor wordt gegeven aan de
regeneratieverzoeken worden er waarschuwingen
met een stijgende ernstigheidsgraad gegeven. De
tijd tussen de regeneratiecycli van het roetfilter
hangt af van het aantal draai-uren van de machine.

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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IInn ddee oonnddeerrssttaaaannddee nnoorrmmaallee oommssttaannddiigghheeddeenn
ddiieenntt ddee mmaacchhiinniisstt ddee rreeggeenneerraattiiee oonnmmiiddddeelllliijjkk ttee
ssttaarrtteenn..
De machine staat in een gebied waar geen
brandbare materialen zijn, en dan met name niet
in het gebied rond of boven de uitlaatpijp of onder
de machine waar ze het gevaar lopen in de
motorruimte te worden gezogen.
De machine wordt de komende 20 tot 45 minuten
niet uitgeschakeld.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Rijd de machine naar een veilige locatie als het
risico bestaat dat mensen te dichtbij komen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Blijf bij geparkeerde regeneratie in de buurt van de
machine om de voortgang van de regeneratie te
kunnen volgen.

Voor optimale brandstofefficiency verdient
regeneratie tijdens de bediening de voorkeur.
Raadpleeg de onderstaande informatie om te
bepalen of regeneratie tijdens de bediening
mogelijk is of dat u de machine dient te parkeren.

118822
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MMaacchhiinneessttaattuuss vvoooorr ssttaarrtt rreeggeenneerraattiiee
Displaymodule toont een verzoek om regeneratie
te starten, of
de roetverzadigingsgraad is dermate hoog dat
automatische regeneratie van start gaat. (Meer
dan 100%)
Koelvloeistoftemperatuur boven 50 °C (122 °F).
Veiligheidsblokkeringshendel in ontgrendelde
stand.
Geen systeemfout.

UUiittggeesstteellddee rreeggeenneerraattiiee
De regeneratie kan worden uitgesteld met de knop
ESC als de machine in een gebied met brandbaar
materiaal staat.
Iedere keer dat een regeneratieverzoek wordt
uitgesteld, verschijnt na 15 minuten het
alarmsymbool voor regeneratie weer.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Wanneer u de regeneratie meerdere malen
achtereen uitstelt, is mogelijk later alleen een
regeneratie tijdens stilstand mogelijk.

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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CCoonnsseeqquueennttiieess vvaann uuiittggeesstteellddee rreeggeenneerraattiiee
Er zijn 6 verschillende regeneratieniveaus. Bij uitstel van regeneratie nemen de

consequenties toe, zowel wat de productiviteit betreft als de operationele kosten.(1)(2)(3)

(4) Let erop dat alle niveaus hoger dan niveau 3 een geparkeerde regeneratie vereisen.

Regeneratie Type aanduiding

Regen.type
Niveau Modus

Lampje
Melding Zoemer

Centr.
waarsch.
lampje

Niveau 0
(Normaal)

Automatisc
h OOPPMMEERRKKIINNGG!!

Roetverzadiging lager dan 100%.
Geen regeneratie vereist.Geparkeer

d

Niveau 1
(Verzoek)

Automatisc
h

- - - -
Dyn. of gepark.

regen.

Geparkeer
d

√ - - -
Alleen gepark.

regen.

Niveau 2
(Waarschu
wing)

Automatisc
h

√ - - -
Dyn. of gepark.

regen.

Geparkeer
d

√ √
√

(4 keer)
-

Alleen gepark.
regen.

Niveau 3(2)

(Stop)

Automatisc
h

√ √
√

(4 keer)
-

Alleen gepark.
regen.

Geparkeer
d

√ √
√

(4 keer)
-

Alleen gepark.
regen.

Niveau 4(2)

(Onderhou
d)

Automatisc
h

√ √ √ √

Service vereist(3)
Geparkeer

d
√ √ √ √

Niveau 5(4)

(DPF
vervangen)

Automatisc
h

√ √ √ √

Service vereist(3)
Geparkeer

d
√ √ √ √

1. Het systeem neemt mogelijk de regeneratiestatus “Service vereist” in (niveau 4 en 5).

2. Aanzienlijke verlaging van motorvermogen.

3. Servicetool is vereist. Neem contact op met een gekwalificeerde servicemonteur.

4. Zet de motor af. Neem onmiddellijk contact op met een gekwalificeerde servicemonteur.

118844
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LLooppeennddee rreeggeenneerraattiiee aannnnuulleerreenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Een geannuleerde regeneratie moet helemaal
vanaf het begin worden gestart. Annuleer een
regeneratie daarom alleen in noodgevallen.

Als u op roetfilterregeneratie annuleren drukt, zal
het controlescherm voor annuleren regeneratie 5
seconden worden weergegeven.
Wanneer u de veiligheidsblokkeringshendel in de
ontgrendelde stand zet, op niveau 3, zal het
scherm voor annulering van de regeneratie 5
seconden lang verschijnen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Let erop dat alle niveaus boven niveau 3 een
geparkeerde regeneratie vereisen.

Op de displaymodule verschijnt de melding
‘Regeneratie geannuleerd’ ter bevestiging dat de
regeneratie geannuleerd is.

Regeneratie wordt automatisch geannuleerd:
- wanneer er een storing optreedt;
- als de machine wordt afgezet.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Regen. start is onmogelijk binnen 15minuten na het
annuleren. Dat is omdat de herhaalde start- en
stopprocessen de regeneratiefunctie in gevaar
kunnen brengen en uiteindelijk het roetfilter kunnen
beschadigen.

V1194499

Engine

-

Regen start/stop

Regen start/stop

Start

Stop

Menu —> Motor-> Regen start/stop —>
Stop
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RReeggeenneerraattiiee rrooeettffiilltteerr

Regeneratie van het roetfilter is alleen mogelijk is

demotor een regeneratieverzoek(1) de regeneratie.
Volg de onderstaande stappen afhankelijk van de
regeneratiemodus en het regeneratieniveau.

Wanneer de roetverzadiging van het roetfilter 100%
is, verschijnt symbool (A) op de displaymodule.

MMaaaattrreeggeell vvaann mmaacchhiinniisstt iinn aauuttoommaattiisscchhee
rreeggeenneerraattiieemmoodduuss:: nniivveeaauu 11 eenn 22
- De mmaacchhiinnee mmooeett iinn eeeenn ggeebbiieedd zzoonnddeerr
bbrraannddbbaarree mmaatteerriiaalleenn ssttaaaann.

- De regeneratie start automatisch op voorwaarde
dat de veiligheidsblokkeringshendel in
oonnttggrreennddeellddee stand staat en er geen sprake is
van een systeemstoring.

- Het is mogelijk met de machine te werken tijdens
een regeneratie.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Regeneratie neemt doorgaans 20 tot 45 minuten
in beslag. De regeneratie duurt minder lang
wanneer u met de machine werkt. De werkelijke
regeneratieduur hangt echter van tal van factoren
af.

- Zet de motor niet af tijdens een regeneratie.

V1095316

Controlelampje (A), regeneratie vereist

1. Vanaf niveau 1. Afhankelijk van het regeneratieniveau en de regeneratiemodus activeert de I-ECU
het controlelampje, de zoemer, het centrale waarschuwingslampje en verschillende soorten
meldingen.

118866
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MMaaaattrreeggeell vvaann mmaacchhiinniisstt iinn aauuttoommaattiisscchhee
rreeggeenneerraattiieemmoodduuss:: nniivveeaauu 33 eenn ggeeppaarrkkeeeerrddee
rreeggeenneerraattiieemmoodduuss:: nniivveeaauu 11,, 22 eenn 33
1 Parkeer de machine op een locatie zonder

brandbaar materiaal.
2 Laat de motor op het lage stationaire toerental

draaien.
3 Zet de veiligheidsblokkeringshendel in de

vveerrggrreennddeellddee stand.
4 Regeneratie onmiddellijk starten.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De machinist kan de regeneratie meteen starten
of stoppen door op de knop SELECT of ESC te
drukken.
Bij het indrukken van de toets ESC zal de
melding 15 minuten later opnieuw verschijnen.

5 Het is niet mogelijk de machine te verrijden
tijdens een regeneratie.
Zet de motor niet af tijdens een regeneratie.

MMaaaattrreeggeell vvaann mmaacchhiinniisstt bbiijj nniivveeaauu 44 eenn 55
1 Parkeer de machine op een locatie zonder

brandbaar materiaal.
2 Zet de motor af.
3 Neem onmiddellijk contact op met een

gekwalificeerde servicemonteur.

Tijdens regeneratie zal controlelampje (B)
oplichten.
Als u tijdens de regeneratie op roetfilterregeneratie
annuleren drukt, licht controlelampje (B) op totdat
de temperatuur van de uitlaatgassen de normale
werktemperatuur heeft.

Bij eventuele storingen tijdens de regeneratie
verschijnt deze foutmelding met het bijbehorende
symbool en klinkt de zoemer 4 keer.

V1095315

Controlelampje (B), bij regeneratie

Regeneration fault

!

V1125644

Storing regeneratie
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SSttooppppeenn
1 Parkeer de machine op een zo egaal mogelijke

ondergrond.
2 Trap het rempedaal geleidelijk verder in om de

bedrijfsremmen aan te zetten.
3 Laat het aanbouwdeel op de grond neer.
4 Draai de modusschakelaar PWT naar de

parkeerstand (P).
5 Verlaag het motortoerental tot stationair (zo laag

mogelijk).
6 Zorg dat de veiligheidsblokkeringshendel in

vergrendelde stand staat.
7 Laat de motor ongeveer 2 minuten lang op het

lage stationaire toerental draaien, voordat u de
motor afzet. Anders komt de smering van de
turbocompressor in gevaar, wat kan leiden tot
een kortere levensduur en een verhoogd risico
dat de lagers vastlopen.

8 Draai het contactslot naar de blokkeerstand.
9 Als u de machine voor langere of kortere tijd laat

staan, moet u de hoofdstroomschakelaar
uitzetten.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Gebruik de hoofdstroomschakelaar nooit om de
machine uit te schakelen.

LET OP
WWaacchhtt ttoottddaatt hheett eelleekkttrroonniisscchhee ssyysstteeeemm vvoolllleeddiigg
uuiittggeesscchhaakkeelldd iiss,, vvoooorrddaatt uu eeeenn nniieeuuwwee ssttaarrttppooggiinngg
ddooeett..

CCoonnttrroolleeppuunntteenn nnaa hheett aaffzzeetttteenn vvaann ddee mmoottoorr
Controleer de machine op weglekkende olie of
koelvloeistof en eventuele gebreken in de
aanbouwdelen of de banden.
Vul de brandstoftank.
Verwijder stukken papier en dode bladeren uit de
motorruimte om brand te voorkomen.
Ontdoe de banden van aangekoekte modder en
vuil. Plaats bij temperaturen onder nul de
machine na reiniging op houten planken.

118888
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PPaarrkkeerreenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel!
Parkeren op een helling kan ertoe leiden dat de
machine een onvoorziene beweging maakt of gaat
schuiven. Dit kan ongelukken met ernstig letsel
veroorzaken.
DDee mmaacchhiinnee zzoo mmooggeelliijjkk oopp eeeenn vvllaakkkkee oonnddeerrggrroonndd
ppaarrkkeerreenn.. DDee rrooll,, wwiieelleenn ooff rruuppsskkeettttiinnggeenn vvaann ddee
mmaacchhiinnee mmeett ppaasssseennddee kkeeggggeenn bbllookkkkeerreenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Door hydraulische of mechanische defecten kan
het aanbouwdeel van de machine vallen en ernstig
of dodelijk letsel veroorzaken.
VVeerrllaaaatt ddee ccaabbiinnee nnooooiitt,, wwaannnneeeerr hheett aaaannbboouuwwddeeeell
iiss ggeehheevveenn.. EEeenn eevveennttuueellee bbaakk mmooeett oopp ddee ggrroonndd
zziijjnn nneeeerrggeellaatteenn..

1 Parkeer de machine dusdanig dat de
zuigerstangen van de aanbouwdelen
beschermd zijn tegen vocht, stof en
beschadiging.

2 Houd de bovenstaande punten 2–8 aan onder
"Stoppen".

3 Sluit alle ruiten, deuren en luiken en vergrendel
ze.

4 Schakel de accu uit door de
hoofdstroomschakelaar linksom te draaien en
de sleutel uit te nemen.

V1079528
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LLaannggdduurriigg ppaarrkkeerreenn

BBiijj llaannggdduurriigg ppaarrkkeerreenn mmooeett uu bbeehhaallvvee ddee eeeerrddeerr
ggeennooeemmddee mmaaaattrreeggeelleenn bbiijj hheett ppaarrkkeerreenn ooookk oopp hheett
vvoollggeennddee lleetttteenn::
1 Was de machine en werk de lak bij om roesten

te voorkomen.
2 Controleer of de machine olie of water lekt en of

de aanbouwdelen en de banden defecten
vertonen. Vervang of repareer alle beschadigde
of versleten onderdelen.

3 Behandel onderdelen die aan externe invloeden
zijn blootgesteld met antiroestmiddel, smeer de
machine grondig en breng vet aan op ongelakte
oppervlakken zoals de cilinders.

4 Vul de brandstoftank en de
hydrauliekoliereservoir tot aan het
maximumstreepje.

5 Controleer of het vriespunt van de koelvloeistof
laag genoeg is (bij koude
weersomstandigheden).

6 Plaats de machine op een egale, stevige
ondergrond, op een plaats waar geen gevaar
bestaat voor vastvriezen, verschuiven of
wateroverlast.

7 Wanneer u demachines bij extreme koudemoet
stallen, dient u de accu's te verwijderen en deze
bij kamertemperatuur op te slaan. Zorg dat u de
accu's op een houten/kunststof/rubber
ondergrond plaatst.

8 Dek de uitlaatpijp af (als u buiten parkeert).

LET OP
LLaaaatt ddee mmaacchhiinnee eellkkee mmaaaanndd eeeenn uuuurrttjjee ddrraaaaiieenn..
VVooeerr vvoooorr aallllee mmaacchhiinneeffuunnccttiieess eeeenn vvoolllleeddiiggee
bbeeddiieenniinnggssccyycclluuss,, wwaannnneeeerr ddee mmaacchhiinnee oopp
bbeeddrriijjffsstteemmppeerraattuuuurr iiss..

CCoonnttrroolleeeerr nnaa llaannggdduurriigg ppaarrkkeerreenn
Alle olie- en vloeistofniveaus
Bevestiging van alle bouten
Luchtfilter
Hydrauliekslangen
Afdichtingen

119900
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BBeerrggeenn eenn sslleeppeenn
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor op hol geslagen machine.
Bij toepassing van de verkeerdemanier van bergen
of slepen of defecte uitrusting kan de machine
loskomen van het slepende voertuig en daarbij
ongelukken, ernstige verwondingen of de dood
veroorzaken.
ZZeett aallttiijjdd ddee ppaarrkkeeeerrrreemm aaaann eenn bbllookkkkeeeerr ddee wwiieelleenn
oomm ttee vvoooorrkkoommeenn ddaatt ddeemmaacchhiinnee ggaaaatt rroolllleenn ttiijjddeennss
hheett bbeevveessttiiggeenn vvaann ddee sslleeeeppuuiittrruussttiinngg..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Gebruik altijd genormaliseerde kabels,
hefstroppen, sluitbouten en haken met voldoende
hefcapaciteit.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Verkeerde of defecte sleepuitrusting of een
ongeschikte manier van slepen kan ongelukken
veroorzaken. Neem de onderstaande instructies
daarom zorgvuldig in acht.

1 Maak bij wegglijden in drassige grond of bij het
slepen van zware voorwerpen gebruik van de
kabels om de machine te verslepen zoals
afgebeeld. Zorg ervoor dat u de kabels op een
geschikte manier bevestigt.

2 Breng blokken hout tussen de kabel en de
machine aan om te voorkomen dat de machine
en de kabel beschadigd raken.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Maak alleen gebruik van het sleepoog voor de
lichtere voorwerpen.

V1079536
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GGeebbrruuiikk vvaann sslleeeeppoooogg vvoooorr lliicchhttee vvoooorrwweerrppeenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het sleepoog voor het verslepen van lichte
voorwerpen is op de onderwagen aangebracht.

1 Gebruik sluitbouten. Zorg dat de sleepkabels op
een correcte en passende wijze zijn bevestigd.

2 Houd de kabels horizontaal, recht en evenwijdig
aan de banden.

3 Demaximale kracht bij bergen en slepen is 3000
kgf (6614 lbf).

4 Kies de stand voor lage rijsnelheden. Verrijd de
machine langzaam tijdens het slepen.

5 Sleep de machine over korte afstanden op
snelheden vanmaximaal 2 km/h en gebruik altijd
andere vormen van transport voor lange
afstanden.

TTuusssseennbbaakk eenn ppaarrkkeeeerrrreemm,, mmeecchhaanniisscchh
oonnttkkooppppeelleenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Een op hol geslagen machine kan ernstige of
dodelijke ongelukken veroorzaken.
Bij handmatig lossen van de parkeerrem zijn
onvoorziene machinebewegingen met
beknellingsletsel of dodelijke verwondingen
mogelijk.
BBllookkkkeeeerr ddee wwiieelleenn aallvvoorreennss ddee ppaarrkkeeeerrrreemm
hhaannddmmaattiigg ttee lloosssseenn..

LET OP
AAllttiijjdd ddee vveerrddeeeellbbaakk ((ttuusssseenn)) lloosskkooppppeelleenn eenn ddee
ppaarrkkeeeerrrreemm lloosssseenn aallvvoorreennss ddee mmaacchhiinnee ttee bbeerrggeenn
ooff ttee sslleeppeenn..

1 Ontgrendel het rempedaal van demachine zoals
aangegeven onder Bedrijfsremmen in het
hoofdstuk Bediening, zie bladzijde 173.

V1079537

V1080300
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2 TTuusssseennbbaakk,, mmeecchhaanniisscchh oonnttkkooppppeelleenn
Draai plug (3) iets losser om de veerspanning te
verlagen op de ontkoppelingsas in de
tussenbak.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Draai de plug niet helemaal los. Anders kunnen
bepaalde delen van het
vergrendelingsmechanisme losschieten.

3 Plaats een stalen stang (1) in de opening voor
de as (2) en tik voorzichtig met een hamer op de
stang om de as in de ontkoppelde stand te
zetten.

4 Meet de speling (C) van de uitgeschoven as.
- Speling (C): 12 mm (0,47 inch)

5 Draai de plug (3) helemaal vast, als de speling
in orde is.

6 PPaarrkkeeeerrrreemm,, mmeecchhaanniisscchh lloosssseenn
Draai de moeren (6) en de bout (4) los om de
parkeerremcilinder (7) te lossen die op de
achteras is bevestigd.

7 Meet de speling (D) tussen de connector (5) en
de parkeerremcilinder (7).
- Speling (D): 90 mm (3,5 inch)

8 Haal bij de juiste speling de moeren (6) aan met
het gespecificeerde koppel: 26,7 ± 2,7 kgf m
(193 ± 19,5 lbf ft).

9 Los op dezelfde manier de parkeerremcilinder
aan de andere zijde.

10 Controleer na reparatie van de machine of de
parkeerremcilinder gelost is. Zie afbeelding (E)
voor de normale situatie.
- Speling (F): 90 mm (3,5 inch)
- Speling (G): 36 mm (1,4 inch)

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Haal de bouten en moeren aan tot het
gespecificeerde koppel.

V1080301

D

F
G

E

C

A

B

321 4 5 6 7

A Vergrendelde stand
B Ontkoppelde stand
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BBeerrggeenn eenn sslleeppeenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

GGeebbrruuiikk vvaann sslleeeeppoooogg vvoooorr lliicchhttee vvoooorrwweerrppeenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het sleepoog voor het verslepen van lichte
voorwerpen is op de onderwagen aangebracht.

1 Gebruik sluitbouten. Zorg dat de sleepkabels op
een correcte en passende wijze zijn bevestigd.

2 Houd de kabels horizontaal, recht en evenwijdig
aan de banden.

3 De maximale kracht bij bergen en slepen is
3.000 kgf (6,614 lbf).

4 Kies de stand voor lage rijsnelheden. Verrijd de
machine langzaam tijdens het slepen.

5 Sleep de machine over korte afstanden op
snelheden vanmaximaal 2 km/h en gebruik altijd
andere vormen van transport voor lange
afstanden.

V1079537
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VVeerrsslleeeepp ddee mmaacchhiinnee uuiittsslluuiitteenndd oomm ddeezzee uuiitt ddee
ggeevvaarreennzzoonnee ttee hhaalleenn eenn aalllleeeenn tteerrwwiijjll ddee mmoottoorr
lloooopptt..
Als de motor niet kan worden gestart, gelden er
grote beperkingen voor de rem- en stuursystemen.
Laat slepen in dergelijke gevallen alleen in
noodgevallen uitvoeren door ervaren en getraind
personeel, uitsluitend over een zo kort mogelijk
afstand (max. 5 km) (3 miles) en met een maximale
snelheid van 10 km/h (6 mph).
Vervoer de machine zo mogelijk op een dieplader.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor op hol geslagen machine.
Bij toepassing van de verkeerdemanier van bergen
of slepen of defecte uitrusting kan de machine
loskomen van het slepende voertuig en daarbij
ongelukken, ernstige verwondingen of de dood
veroorzaken.
ZZeett aallttiijjdd ddee ppaarrkkeeeerrrreemm aaaann eenn bbllookkkkeeeerr ddee wwiieelleenn
oomm ttee vvoooorrkkoommeenn ddaatt ddeemmaacchhiinnee ggaaaatt rroolllleenn ttiijjddeennss
hheett bbeevveessttiiggeenn vvaann ddee sslleeeeppuuiittrruussttiinngg..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Gebruik altijd genormaliseerde kabels,
hefstroppen, sluitbouten en haken met voldoende
hefcapaciteit.

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Verkeerde of defecte sleepuitrusting of een
ongeschikte manier van slepen kan ongelukken
veroorzaken. Neem de onderstaande instructies
daarom zorgvuldig in acht.

1 Maak bij wegglijden in drassige grond of bij het
slepen van zware voorwerpen gebruik van de
kabels om de machine te verslepen zoals
afgebeeld. Zorg ervoor dat u de kabels op een
geschikte manier bevestigt.

2 Breng blokken hout tussen de kabel en de
machine aan om te voorkomen dat de machine
en de kabel beschadigd raken.

V1079536
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LLET OP
AAllttiijjdd ddee vveerrddeeeellbbaakk ((ttuusssseenn)) lloosskkooppppeelleenn eenn ddee
ppaarrkkeeeerrrreemm lloosssseenn aallvvoorreennss ddee mmaacchhiinnee ttee bbeerrggeenn
ooff ttee sslleeppeenn..

TTuusssseennbbaakk eenn ppaarrkkeeeerrrreemm,, mmeecchhaanniisscchh
oonnttkkooppppeelleenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Een op hol geslagen machine kan ernstige of
dodelijke ongelukken veroorzaken.
Bij handmatig lossen van de parkeerrem zijn
onvoorziene machinebewegingen met
beknellingsletsel of dodelijke verwondingen
mogelijk.
BBllookkkkeeeerr ddee wwiieelleenn aallvvoorreennss ddee ppaarrkkeeeerrrreemm
hhaannddmmaattiigg ttee lloosssseenn..

1 Leg het blok onder de wielen.
2 Ontgrendel het rempedaal van demachine zoals

aangegeven onder Bedrijfsremmen in het
hoofdstuk Bediening, zie bladzijde 173.

3 Zet het contactslot van de motor uit.

V1080300
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4 TTuusssseennbbaakk,, mmeecchhaanniisscchh oonnttkkooppppeelleenn
Draai plug (3) iets losser om de veerspanning te
verlagen op de ontkoppelingsas in de
tussenbak.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Draai de plug niet helemaal los. Anders kunnen
bepaalde delen van het
vergrendelingsmechanisme losschieten.

5 Plaats een stalen stang (1) in de opening voor
de as (2) en tik voorzichtig met een hamer op de
stang om de as in de ontkoppelde stand te
zetten.

6 Meet de speling (C) van de uitgeschoven as.
- Speling (C): 12 mm (0.47 inch)

7 Draai de plug (3) helemaal vast, als de speling
in orde is.

C

B

321

A

V1212899

Tussenbak

A Vergrendelde stand
B Ontkoppelde stand
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8 PPaarrkkeeeerrrreemm aacchhtteerraass,, mmeecchhaanniisscchh lloosszzeetttteenn
Draai de bout (5) los en verwijder het vulstuk (6)
om de parkeerrem bij de achteras los te zetten.
(voor: 2 punten, achter: 2 punten)

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Breng het vulstuk (6) weer aan en haal de bouten
(5) op hun oorspronkelijke positie aan.
aanhaalkoppel: 10,7 kgfm (77 lbf ft)

CCiilliinnddeerr ppeennddeellaassbbllookkkkeerriinngg,,
hhaannddmmaattiigg lloosssseenn vvoooorr sslleeeeppwweerrkk

Wanneer de motor niet draait of als er geen
servodruk is, staat de vooras vergrendeld. Deze
blokkering is alleen handmatig op te heffen.

Sleep een machine nooit over lange afstanden
(maximaal 5 km bij een maximumsnelheid van 10
km/h).

V1212900
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CCiilliinnddeerrss ppeennddeellaassbbllookkkkeerriinngg hhaannddmmaattiigg
oonnttggrreennddeelleenn

HHaannddmmaattiigg ddeebbllookkkkeerreenn vvaann ddee cciilliinnddeerrss vvoooorr
aassbbllookkkkeerriinngg mmaagg aalllleeeenn wwoorrddeenn uuiittggeevvooeerrdd ddoooorr
eerrkkeennddee oonnddeerrhhoouuddssmmoonntteeuurrss..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Voer de onderstaande procedure bij beide cilinders
uit.

1 Zet de motor af.
2 Kies stand P.
3 Reinig de zone rondom de ontluchting (1).
4 Plaats een opvangbak onder de cilinder om

gemorste olie in op te vangen.
5 Draai de ontluchting (1) 2–3 slagen los om de

inwendige druk af te laten.
6 Haal de ontluchting (1) aan.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Na sleepwerkzaamheden dient u de cilinders in
oorspronkelijke stand terug te zetten.

V1212901

1 1

Blokkeercilinder pendelas, handmatig
loszetten voor slepen

1 Ontluchting
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TTrraannssppoorrtteerreenn vvaann ddee mmaacchhiinnee

MMaaaattrreeggeelleenn vvoooorr hheett ttrraannssppoorrtt vvaann ddee
mmaacchhiinnee

LET OP
WWiiee vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk iiss vvoooorr hheett ttrraannssppoorrtteeeerrtt ddiieenntt
eerroopp ttooee ttee zziieenn ddaatt hheett ooppllaaddeenn,, ppoossiittiioonneerreenn,,
vveerraannkkeerreenn eenn ttrraannssppoorrtteerreenn vvaann ddee mmaacchhiinnee oopp
eeeenn oopplleeggggeerr ooff eeeenn aannddeerr vvooeerrttuuiigg iinn
oovveerreeeennsstteemmmmiinngg iiss mmeett ddee ggeellddeennddee wweetttteelliijjkkee
bbeeppaalliinnggeenn eenn vveerroorrddeenniinnggeenn vvaann hheett
ddeessbbeettrreeffffeennddee llaanndd.. NNeeeemm vvoooorr mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee
ccoonnttaacctt oopp mmeett uuww ddeeaalleerr..

GGeewwiicchhtt eenn aaffmmeettiinnggeenn

Bij het bepalen van de juiste transportmethode
spelen het gewicht en de afmetingen van de
machine een grote rol. Maak, om aan de wettelijke
bepalingen te voldoen, gebruik van de
gespecificeerde waarden voor het totaalgewicht en
de afmetingen. Zie bladzijde 401 en 407.

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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TTrraannssppoorrtteerreenn vvaann ddee mmaacchhiinnee

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Neem bij het transport van demachine de geldende
wettelijke voorschriften in acht op het gebied van
gewicht, hoogte, lengte en verankering van de last.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zorg dat rijplanken en platforms vrij zijn van olie,
modder, ijs en dergelijke, zodat demachine niet kan
gaan glijden.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Stuur niet bij op de rijplanken. Rijd in plaats daarvan
eerst achteruit, pas de richting aan en rijd de
rijplanken weer op.

LET OP
SSeelleecctteeeerr hheett llaaggee mmoottoorrttooeerreennttaall eenn eeeenn llaaggee
rriijjssnneellhheeiidd bbiijj hheett oopp-- eenn aaffrriijjddeenn vvaann ddee mmaacchhiinnee..

- Kies een locatie met een stevige en egale
ondergrond op voldoende afstand uit de berm.

- Zorg dat de rijplanken sterk, breed, lang en dik
genoeg zijn om de machine veilig te kunnen op-
en afladen. Ondersteun de planken met blokken
bij overmatige doorbuiging.

- Zwenk de bovenwagen langzaam wanneer de
machine op de oplegger staat, omdat de
ondergrond instabiel is.

- Blokkeer na het opladen alle banden en zet de
machine met passende verankeringskettingen
vast zodat de machine niet kan bewegen.

- Vergrendel de cabinedeur en klap de antenne
omlaag.

MMaacchhiinnee ooppllaaddeenn
1 Plaats de dieplader/oplegger op een stevige en

egale ondergrond.
2 Zet de rem van de dieplader/oplegger aan.
3 Breng blokken (A) voor en achter de banden van

de dieplader/oplegger aan.
4 Zet de rijplanken (B) stevig vast.
- Controleer of de rijplanken zich qua sterkte,
breedte, lengte en dikte lenen om de machine
veilig te kunnen oprijden.

- Zorg ervoor dat de hoek waaronder de
rijplanken liggen, niet groter is dan 15°.

V1079530

15o
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B
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5 Controleer of de rechter en de linker rijplank
allebei even hoog zitten.

6 Schakel de lage rijsnelheid in.
7 Bedien de machine op LAGE snelheid.

8 Bepaal de richting en rijd langzaam de rijplanken
en het laadbed van de dieplader op.
- Zorg dat de bakcilinderstang bij het oprijden
van de machine niet met de dieplader/oplegger
in contact komt.

- Gebruik geen andere hendels dan het rijpedaal,
wanneer de machine zich op de rijplanken
bevindt.

9 Rijd de machine zo ver mogelijk de oplegger op
en zorg dat u de machine stevig hebt verankerd.

MMaacchhiinnee uuiittllaaddeenn
1 Plaats de dieplader/oplegger op een stevige en

egale ondergrond.
2 Zet de rem van de dieplader/oplegger aan.
3 Breng blokken (A) voor en achter de banden van

de dieplader/oplegger aan.
4 Zet de rijplanken (B) stevig vast.
- Controleer of de rijplanken zich qua sterkte,
breedte, lengte en dikte lenen om de machine
veilig te kunnen oprijden.

- Zorg ervoor dat de hoek waaronder de
rijplanken liggen, niet groter is dan 15°.

5 Controleer of de rechter en de linker rijplank
allebei even hoog zitten.

6 Verwijder de kettingen of kabels waarmee de
machine aan de dieplader/oplegger vastzit.

7 Start de motor en laat de motor warmlopen.
8 Klap de linker bedieningsconsole omlaag in de

rijstand, zie bladzijde 128.
9 Schakel de lage rijsnelheid in.
10 Bedien de machine op LAGE snelheid.
11 Bepaal de richting en rijd langzaam de rijplanken

op.
- Breng het aanbouwdeel omhoog, trek de
knikarm onder de giek naar binnen en verrijd de
machine langzaam.

- Gebruik geen andere hendels dan het rijpedaal,
wanneer u demachine via de rijplanken aflaadt.

12 Wanneer demachine horizontaal en recht boven
de achterwielen van de dieplader/oplegger
staat, moet u de machine tot stilstand brengen.

13 Wanneer u aan de achterkant van de dieplader/
oplegger de rijplanken oprijdt, moet u de knikarm

V107953115o

V107953215o

90o~100o

V1079533
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en de giek onder een hoek van 90° tot 110°
zetten, de bak neerlaten en de machine
vervolgens langzaam verrijden.

14 Bedien de giek en de knikarm langzaam
wanneer u de rijplanken afrijdt om de machine
voorzichtig van de dieplader/trailer te rijden.

ZZwwaaaaiilliicchhtt,, ddeemmoonntteerreenn ((eexxttrraa))

Als de machine te hoog is om in/op het beoogde
transportvoertuig te vervoeren, kunt u het zwaailicht
(extra) demonteren. Zo beperkt u de totale hoogte
van de machine.

Demonteer bij transport van de machine het
zwaailicht (A) om te voorkomen dat het beschadigt.
1 Draai de bout (B) los en demonteer het

zwaailicht (A) alsmede de bijbehorende
connector.

2 Bewaar het zwaailicht (A) tijdens het transport in
de cabine.

3 Breng de rubber dop (D) op de steun (C) aan.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als u het zwaailicht demonteert, dient u erop te
letten dat u de rubber bescherming op de
bevestigingsstang aanbrengt. Dit voorkomt roest
en eventuele andere beschadigingen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Aanhaalmoment bout (B): 0,8 kgf m + 0,1 kgf m

MMaacchhiinnee vveerraannkkeerreenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zorg dat rijplanken en platforms vrij zijn van olie,
modder, ijs en dergelijke, zodat demachine niet kan
gaan glijden.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Kies een stevige, egale ondergrond voor het
inladen van de machine en blijf op geruime afstand
van de randen van de oprijplanken, hellingen en
bermen.

1 Nadat u de machine de oplegger/dieplader hebt
opgereden, moet u de machine goed
verankeren.

V1078146

A

B

C D

A Zwaailicht
B Bout
C Steun
D Rubber bekleding

V1079534
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2 Strek de giek- en de knikarmcilinder tot in de
eindstand en laat de giek voorzichtig neer.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zorg dat de bakcilinderstang niet tegen onderdelen
van de oplegger aankomt.

3 Zet de modusschakelaar PWT in de
parkeerstand (P).

4 Zet de motor af en neem de contactsleutel uit.
5 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog

om het hydraulische systeem te blokkeren, zie
bladzijde 128.

6 Zet de hoofdstroomschakelaar van de accu in
stand UIT.

7 Sluit de deur en de toegangsluiken af.

BBeeddiieenniinnggssiinnssttrruuccttiieess
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DDee mmaacchhiinnee hhiijjsseenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor verwondingen.
Bij gebruik van defecte of de verkeerde
hijsmiddelen kan de machine van de hijskraan
loskomen en daarbij ongelukken met mogelijk
ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
GGeebbrruuiikk ggeecceerrttiiffiicceeeerrddee kkaabbeellss,, hhiijjssbbaannddeenn,,
ssttrrooppppeenn,, sslluuiittbboouutteenn eenn hhaakkeenn mmeett ddee jjuuiissttee
ddrraaaaggccaappaacciitteeiitt eenn hhiijjss ddee mmaacchhiinnee nnooooiitt tteerrwwiijjll eerr
iieemmaanndd iinn ooff oopp ddee mmaacchhiinnee aaaannwweezziigg iiss..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Verkeerde of defecte sleepuitrusting of een
ongeschikte manier van slepen kan ongelukken
veroorzaken. Neem de onderstaande instructies
daarom zorgvuldig in acht.

220066
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1 Parkeer de machine op een egaal, stevig en
horizontaal stuk ondergrond.

2 Zet knikarm, giek en schaafblad in de stand
zoals afgebeeld.

3 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog
om het systeem te blokkeren, zie bladzijde 128.

4 Zet de motor af, controleer de veiligheid rondom
de machine.

5 Sluit en vergrendel de voorruit, de deur en de
motorkap zorgvuldig.

6 Bevestig op de juiste wijze hijskabels of stroppen
met voldoende sterkte voor het gewicht van de
machine aan de hijspunten, zoals afgebeeld op
de illustratie voor hijsen. Zie bladzijde 401 voor
het machinegewicht.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Gebruik passende uitrusting om de machine op te
hijsen. Zorg dat de hijskettingen of stroppen sterk
genoeg (3 stroppen die meer dan 5 ton aankunnen)
zijn om het gewicht van de machine te kunnen
dragen.

7 Nadat u alle hijsuitrusting hebt aangebracht,
moet u de machine iets ophijsen om na te gaan
of deze in balans hangt. Wanneer dat het geval
is, kunt u de machine langzaam en gelijkmatig
verder ophijsen.

8 Houd de machine tijdens het heffen altijd goed
in de gaten en controleer voortdurend of de
machine nog steeds in balans hangt.

mm inch
A 2000 79
B 4500 177

V1212902

1

2

Hefpunt
1 Monogiek
2 Dubbele (2 PCS) giek
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BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
De graafmachine is een multifunctionele machine
waaraan u legio speciale aanbouwdelen kunt
koppelen voor specifieke soorten werkzaamheden.
In dit hoofdstuk vindt u informatie over en instructies
voor het bedienen van de machine om optimaal
rendement te behalen. U vindt er ook voorbeelden
van het gebruik van de meest voorkomende
aanbouwdelen. Om veilig en efficiënt met de
machine te werken, is de juiste bedieningstechniek
van belang.

220088
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LLiicchhaaaammssttrriilllliinnggeenn
De lichaamstrillingen die grondverzetmachines
produceren hangen af van een aantal factoren,
zoals de werkmodus, de gesteldheid van de
ondergrond, de rijsnelheid enzovoort.

De machinist bepaalt in hoge mate het uiteindelijke
trillingsniveau: hij of zij kiest immers de snelheid, de
werkmodus, de route van de machine enzovoort.

Dit betekent dat hetzelfde type machine een groot
aantal verschillende trillingsniveaus kan hebben.
Zie bladzijde 395 voor de cabinespecificaties.

RRiicchhttlliijjnneenn vvoooorr hheett bbeeppeerrkkeenn vvaann
ttrriilllliinnggssnniivveeaauuss iinn ggrroonnddvveerrzzeettmmaacchhiinneess
Gebruik voor alle werkzaamheden een passende
machine, van de juiste afmetingen en met de
juiste extra's en aanbouwdelen.
Houd het bouwterrein en de transportwegen in
een goede staat.
- Verwijder eventuele grote keien of obstakels.
- Vul eventuele greppels en gaten.
- Maak uitrusting en tijd vrij voor het onderhoud
van het terrein.

Pas de snelheid en de route van de machine aan
om het trillingsniveau te tot een minimum
beperken.
- Rijd om obstakels en moeilijk begaanbare
stukken van het terrein heen.

- Minder vaart als u over moeilijk begaanbaar
terrein moet rijden.

Onderhoud de machines volgens de
aanbevelingen van de fabrikant.
- Rupsspanningswaarden. (alleen
rupsuitvoeringen)

- Bandenspanningswaarden. (alleen
wieluitvoeringen)

- Rem- en besturingsystemen. (alleen
wieluitvoering)

- Bedieningsorganen, hydraulisch systeem en
verbindingssystemen.

Onderhoud de stoel en stel deze in.
- Stel de stoel en diens vering in op basis van het
gewicht en de lengte van de machinist.

- Controleer de veringssystemen en
instelvoorzieningen van de stoel en onderhoud
deze.

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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- Gebruik de veiligheidsgordel en stel deze op
correcte wijze in.

Stuur, rem, accelereer, schakel en beweeg de
aanbouwdelen gelijkmatig. (alleen
wieluitvoering)
Beperk trillingen als u de machine lange tijd
achtereen gebruikt of bij het afleggen van grote
afstanden.
- Maak gebruik van lastdempingssystemen (mits
gemonteerd).

- Als er geen demping aanwezig is, matig dan de
snelheid om op- en neerveren te voorkomen.

- Transporteer de machines wanneer de
bouwterreinen op grote afstand van elkaar
liggen.

Rugklachten die in verband worden gebracht met
lichaamstrillingen kunnen door andere
risicofactoren zijn veroorzaakt.

De onderstaande richtlijnen kunnen het risico van
rugklachten verminderen:
- Stel de stoel en de bedieningsorganen dusdanig
in dat u in een goede houding zit.

- Stel de spiegels dusdanig in dat u zominmogelijk
hoeft te draaien.

- Bouw pauzes in, zodat u niet lange tijd achtereen
hoeft te zitten.

- Spring niet uit de cabine.
- Breng zoveel mogelijk afwisseling aan in het
werken met en heffen van lading.

- Let op uw lichaamsgewicht en uw conditie.

221100
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RRiicchhttlliijjnneenn vvoooorr hheett ggrraavveenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Wanneer de machinist een bijrijder in de cabine
meeneemt zijn ongelukken en ernstig letsel niet
uitgesloten.
AAlllleeeenn ddeemmaacchhiinniisstt,, zziitttteenndd oopp ddee bbeessttuuuurrddeerrssssttooeell,,
mmaagg zziicchh ttiijjddeennss ddee bbeeddiieenniinngg iinn ddee ccaabbiinnee
bbeevviinnddeenn.. AAllllee oovveerriiggee ppeerrssoonneenn ddiieenneenn vveeiilliiggee
aaffssttaanndd ttoott ddee mmaacchhiinnee ttee hhoouuddeenn..

Neem eerst de veiligheidsvoorschriften voor
bediening door, zie bladzijden 158, 160, 160 en
162.
Bereid het werk altijd voor door tekeningen en
voorschriften met betrekking tot de werkplek
zorgvuldig te bestuderen. Onderzoek ook de
gesteldheid van de grond en bekijk hoe de
gevarenzones op de werkplek eruitzien. Schakel
zo nodig gas-, elektriciteits- en
watervoorzieningen uit. Markeer de ligging van
kabels en buizen.
Als het risico aanwezig is dat mensen te dichtbij
komen, zet dan het gebied rond de machine af.
Houd daarbij rekeningmet de zwenkstraal van de
machine.
Houd uw collega's in de gaten! Zorg ervoor dat zij
ook voorzichtig zijn. Niemand, behalve de
machinist, mag zich binnen het werkgebied van
de machine bevinden. Leer omstanders op te
passen voor instortende hellingen en rollende
stenen en erop voorbereid te zijn zichzelf snel in
veiligheid te brengen. Vlak voordat de grond gaat
schuiven, verandert de spanning in de helling. Dit
is te zien aan de smalle stroompjes los materiaal
op de plaatsen waar scheuren ontstaan.
Als de machine is voorzien van extra uitrusting,
die met de pedalen wordt bediend, moet u er
zeker van zijn dat de uitrusting doet wat u
verwacht op het moment dat u de pedalen
bedient. Onverwachte bewegingen houden een
gevaar voor ongelukken in.
Een cabine met een beschermend rooster over
de dakruit voldoet aan de eisen met betrekking
tot vallende voorwerpen volgens officieel
geregistreerde testmethoden (FOPS/ISO

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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10262). Als er zware voorwerpen omlaag kunnen
komen, maak dan gebruik van speciale uitrusting
die hiertegen bescherming biedt.

LLET OP
BBiijj bbeeppaaaallddee aaaannbboouuwwccoommbbiinnaattiieess bbeessttaaaatt hheett
rriissiiccoo ddaatt hheett aaaannbboouuwwddeeeell ddee ccaabbiinnee rraaaakktt..
VVoooorrkkoomm sscchhaaddee eenn wweeeess vvoooorrzziicchhttiigg,, aallss uu ddiicchhtt bbiijj
ddee mmaacchhiinnee wweerrkktt..

Zwenk nooit met de bak of de lading over mensen
heen.
Gebruik de bak nooit om te hakken.
Als er zich onverwachte bewegingen voordoen,
laat dan eerst alle hendels en pedalen los en zet
daarna direct de motor af door de contactsleutel
naar de blokkeerstand te draaien.
Als er rode waarschuwingsindicaties gaan
branden en/of de zoemer afgaat, moet de motor
direct worden afgezet en de oorzaak worden
onderzocht.
De machine mag niet worden uitgerust met een
grotere bak/aanbouwdeel dan is toegestaan.
Bij het gebruik van uitrusting die stoten of
trillingen veroorzaakt, zoals een hamer, mogen
de hydraulische cilinders maximaal tot 10 cm (4
in) onder hun maximale lengte worden
uitgeschoven.
Schakel bij brand (zo mogelijk) de
hoofdstroomschakelaar uit, 279.

VVooeerrttuuiigg llaaddeenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Bij het inladen van een voertuig kan er materiaal op
de grond vallen.
HHoouudd oommssttaannddeerrss uuiitt ddee bbuuuurrtt vvaann hheett vvooeerrttuuiigg
ttiijjddeennss hheett llaaddeenn..

Plaats de machine, zo mogelijk, hoger dan het te
laden voertuig.
Plaats het te laden voertuig dusdanig dat de
machine zo min mogelijk hoeft te zwenken en te
heffen.
Zorg dat de bestuurder van het te laden voertuig
buiten het werkgebied van demachine blijft. Draai

221122
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de bak nooit over de cabine van het te laden
voertuig.
Laad het voertuig gelijkmatig en vermijd onnodige
verspilling tijdens het laden. Laad het voertuig
niet zo hoog dat aarde en stenen over de randen
vallen.
Los de lading voorzichtig.

TTiijjddeennss hheett wweerrkkeenn iiss hheett vveerrbbooddeenn oomm::
de zwenkkracht te gebruiken om over de grond te
schrapen, gebouwen te slopen of de baktanden
in de grond te stoten. Dit kan schade veroorzaken
aan de machine en de aanbouwdelen.
de rijmotoren van de machine te gebruiken om te
graven of de baktanden in de grond te stoten. De
achterkant van de machine kan daarbij
overbelast worden en het rijwerk kan beschadigd
raken.
de hydraulische cilinder tot maximale lengte uit te
schuiven. Dit kan de aanslag van de cilinder
overbelasten en de levensduur van de machine
verkorten. Werk met zoveel mogelijk speling.
de bak met kracht in de grond slaan. Graaf niet
door de giek te laten vallen of door de bak te
gebruiken als pikhouweel. Slaand graven of
voortdurend slaan kan de achterkant van de
machine overbelasten of het aanbouwdeel
beschadigen. Het is bovendien erg gevaarlijk.
hefwerk uit te voeren. Het is in principe verboden
om de machine als kraan te gebruiken. Op
sommige markten is dat echter op basis van
lokale of nationale regelgeving wel toegestaan.
Als het is toegestaan, dan zijn een correct
bevestigde, voor de machine geschikte bakhaak
en gecertificeerde banden/sluitbouten vereist.
Neem hierover contact op met een door Volvo
Construction Equipment erkende werkplaats.
werk uit te voeren door de machine te laten
vallen.

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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WWeerrkkeenn iinn ggeevvaaaarrlliijjkkee
oommggeevviinnggeenn
Wees zeer oplettend op terreinen die als
gevarenzone zijn gemarkeerd.
Bedien de machine niet te dicht bij de rand van
een kade, perron, sloot enzovoort.
Rijd langzaam bij het werken in kleine ruimtes en
controleer of er voldoende ruimte is voor de
machine en de lading.
Bij ondergronds werken is in de EU- en EER-
landen speciale apparatuur vereist, bijvoorbeeld
een erkende motor. Bespreek dit met uw dealer.
Gebruik koplampen bij het werken in donkere
omgevingen, bijvoorbeeld gebouwen en tunnels.
Bedien de machine niet, wanneer het zicht slecht
is zoals bij dichte mist, zware sneeuw- of
regenval.
Bij het werken in vervuilde of gevaarlijke
gebieden moet de machine hierop speciaal
worden aangepast. Bespreek dit met uw dealer.
Kijk ookwelke lokale regels er van toepassing zijn
voordat u het gebied betreedt.

HHooooggssppaannnniinnggsskkaabbeellss

GGEEVVAAAARR
Gevaar voor elektrische schokken
Vonkoverslag en elektrocutie zijn niet uitgesloten,
wanneer u in de buurt van bovengrondse
elektriciteitsdraden werkt of ermee in contact komt.
AAllttiijjdd ddee mmiinniimmaallee aaffssttaanndd tteenn ooppzziicchhttee vvaann
bboovveennggrroonnddssee eelleekkttrriicciitteeiittssddrraaddeenn aaaannhhoouuddeenn..

GGEEVVAAAARR
Gevaar voor elektrische schokken.
Aanraking van stroomvoerende onderdelen leidt tot
dodelijk of ernstig letsel.
SSttrroooommvvooeerreennddee oonnddeerrddeelleenn nnooooiitt aaaannrraakkeenn..

V1079478
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Hoge spanning is dodelijk en de stroom is krachtig
genoeg om zowel demachine als de aanbouwdelen
te vernielen. Het is levensgevaarlijk om in contact
te komen met of in de buurt te komen van
hoogspanningskabels. Neem altijd contact op met
het verantwoordelijke elektriciteitsbedrijf, voordat u
in de buurt van hoogspanningskabels aan het werk
gaat. Volg de speciale instructies van het
elektriciteitsbedrijf voor het werken/aanwezig zijn in
de buurt van de hoogspanningskabels.
Ga er altijd van uit dat alle hoogspanningskabels
onder stroom staan, zelfs als er geen spanning op
behoort te staan. U neemt een heel groot risico als
de machine of de lading dichter in de buurt komen
van een hoogspanningskabel dan de minimale
veilige afstand.
Let erop dat de veilige afstand wordt bepaald
door de hoogte van de spanning op de
hoogspanningskabel. Zelfs op een tamelijk grote
afstand van een hoogspanningskabel, kan de
machine schade oplopen en de machinist
verwond raken door eventuele elektrische
overslag.

SSppaannnniinngg MMiinniimmuummaaffssttaanndd ttoott
hhooooggssppaannnniinnggsskkaabbeell

0 – 50 kV 3 m (10 ft)

50 – 69 kV 4,6 m (15 ft)

69 – 138 kV 5 m (16,4 ft)

138 – 250 kV 6 m (20 ft)

250 – 500 kV 8 m (26 ft)

500 – 550 kV 11 m (35 ft)

550 – 750 kV 13 m (43 ft)

750 kV – 14 m (46 ft)

LET OP
DDee mmaacchhiinniisstt ddiieenntt eeeenn ggooeedd zziicchhtt ttee hheebbbbeenn bbiijj
wweerrkkzzaaaammhheeddeenn iinn ddee bbuuuurrtt vvaann
hhooooggssppaannnniinnggsskkaabbeellss..

LET OP
HHoouudd bbiijj hheett ttrraannssppoorrtteerreenn vvaann ddeemmaacchhiinnee rreekkeenniinngg
mmeett bboovveennggrroonnddssee eelleekkttrriicciitteeiittsslleeiiddiinnggeenn..

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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LLET OP
LLeett eerroopp ddaatt ddee ddaakkrruuiitt mmooggeelliijjkk eeeenn vveerrtteekkeenndd
bbeeeelldd ggeeeefftt vvaann ddee aaffssttaannddeenn..

Houd het volgende in gedachten voor de
veiligheid tijdens de werkzaamheden:
- Bedien de machine langzamer dan normaal in
de nabijheid van hoogspanningskabels.

- Houd rekening met slingerende kabels bij
hoogspanningsmasten met een grote
overspanning, waardoor de vrije ruimte kleiner
wordt.

- Let op tijdens het rijden over een ongelijke
ondergrond waarbij de machine uit balans kan
raken.

- Houd iedereen uit de buurt van de machine
wanneer deze zich in de buurt van
hoogspanningskabels bevindt.

- Verbied personen omdemachine of de last aan
te raken, voordat is bevestigd dat de situatie
veilig is.

Zoek uit wat u moet doen als iemand een
elektrische schok krijgt.
Procedure als de machine een
hoogspanningskabel raakt:
- De machinist moet in de cabine blijven.
- Alle andere personen moeten wegblijven van
de machines, de kabels en de last.

- De machinist moet proberen om het contact
met de hoogspanningskabel te verbreken door
de machine in de omgekeerde richting te
bewegen ten opzichte van de beweging die het
contact veroorzaakte.

- Als het contact tussen machine en
hoogspanningsleiding niet kan worden
verbroken, moet de machinist in de cabine
blijven totdat de leidingen spanningsloos zijn
gemaakt.

221166
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BBoovveennlleeiiddiinnggeenn ssppoooorrwweeggeenn

GGEEVVAAAARR
Gevaar voor elektrische schokken
Vonkoverslag en elektrocutie zijn niet uitgesloten,
wanneer u in de buurt van bovengrondse
elektriciteitsdraden werkt of ermee in contact komt.
AAllttiijjdd ddee mmiinniimmaallee aaffssttaanndd tteenn ooppzziicchhttee vvaann
bboovveennggrroonnddssee eelleekkttrriicciitteeiittssddrraaddeenn aaaannhhoouuddeenn..

GGEEVVAAAARR
Gevaar voor elektrische schokken.
Aanraking van stroomvoerende onderdelen leidt tot
dodelijk of ernstig letsel.
SSttrroooommvvooeerreennddee oonnddeerrddeelleenn nnooooiitt aaaannrraakkeenn..

Laden en lossen is alleen toegestaan tussen de
grensborden. Deze borden kunnen direct op de
bovenleiding of op speciale palen zijn aangebracht.
Neem contact op met bevoegd
spoorwegpersoneel om toestemming te
verkrijgen voor laden en lossen.
Neem na iedere onderbreking van de
werkzaamheden altijd opnieuw contact op met
het spoorwegpersoneel.

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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KKaabbeellss eenn bbuuiizzeenn oonnddeerr ddee ggrroonndd

Controleer of er contact is opgenomen met
overheidsinstanties en bedrijven die
verantwoordelijk zijn voor kabels en buizen en dat
hun aanwijzingen worden opgevolgd. Controleer
ook welke regels gelden voor personeel met
betrekking tot het blootleggen van kabels en
buizen. Normaal gesproken mag alleen het eigen
personeel van de servicebedrijven kabels
blootleggen en tijdelijk verleggen.
Gebruik een seingever als u het precieze punt waar
u aan het werk bent niet kunt zien, of wanneer de
buis of kabel zich op een kritische locatie bevindt,
zie bladzijde 270. De locatie van de buis of kabel
kan afwijken van de tekening of de afstanden
kunnen verkeerd zijn aangegeven. Ga er altijd
vanuit dat elektrische kabels onder stroom staan.

221188
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VVeeiilliiggee wweerrkkmmeetthhooddeenn aaaannhhoouuddeenn

Breng de machine op geruime afstand van de rand
van de graafzone tot stilstand.

Ondermijn grond boven u niet, omdat de grond
zonder waarschuwing kan instorten en op de
machine terecht kan komen.

Ondermijn de ondergrond niet waarop de machine
staat door te veel grond te verwijderen. Bij
afkalvende ondergrond kan de machine vallen.

Stut de ondergrond zo nodig om te voorkomen dat
deze bezwijkt.

BBoovveennggrroonnddssee oobbssttaakkeellss
Wees extra voorzichtig bij werkzaamheden op
plaatsen met een beperkte werkhoogte zoals het
geval kan zijn in tunnels, onder bruggen en
hoogspanningskabels.

PPllaaaattsseenn mmeett wweeiinniigg lliicchhtt
Gebruik koplampen bij werkzaamheden op
plaatsen met weinig licht.
In gebouwen, tunnels e.d. moet u de verlichting
op de machine inschakelen.
Bedien de machine niet, wanneer het zicht slecht
is zoals bij dichte mist, zware sneeuw- of
regenval.

SSnneeeeuuwwrruuiimmeenn
Een met ijs bedekte weg is spekglad: vermijd
scherpe bochten en abrupte remmanoeuvres.
Op hellingen in het bijzonder is langzaam rijden
geboden.
Wees extra voorzichtig bij het sneeuwruimen,
omdat u daarbij niet goed kunt zien wat de
conditie van het wegdek is.

V1079553
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IInnssttaabbiieellee oonnddeerrggrroonndd
Wanneer u op gevaarlijk terrein werkt, moet u de
nodige voorzorgsmaatregelen treffen voordat u
met de werkzaamheden begint.
Bijzonder gevaarlijk zijn werkzaamheden aan de
rand van klippen of diepe gaten, omdat vallend
gesteente en landverschuivingen niet uitgesloten
zijn.

WWeerrkkeenn oopp hheelllliinnggeenn

LET OP
OOmm ttee vvoooorrkkoommeenn ddaatt ddee ssmmeerriinngg vvaann ddee mmoottoorr
ggeevvaaaarr lloooopptt,, mmaagg uu ddee mmaacchhiinnee nniieett mmeeeerr ddaann 3355
ggrraaddeenn iinn wwiilllleekkeeuurriiggee rriicchhttiinngg llaatteenn oovveerrhheelllleenn.. LLeett
eerr eecchhtteerr oopp ddaatt ddee mmaacchhiinnee,, aaffhhaannkkeelliijjkk vvaann ddee
mmaattee vvaann bbeellaassttiinngg,, mmooggeelliijjkk nniieett oopp ddeerrggeelliijjkkee
hheelllliinnggeenn kkaann wweerrkkeenn.. AAffhhaannkkeelliijjkk vvaann ddee llaasstt kkaann
ddee mmaacchhiinnee iinnssttaabbiieell wwoorrddeenn eenn uuiitt bbaallaannss rraakkeenn..

VVoooorrzziicchhttiigg oopp hheelllliinnggeenn
Wees op een helling voorzichtig met het openen
of sluiten van deuren: de benodigde kracht kan
aanzienlijk variëren. Houd de deuren gesloten.
Rijd niet achteruit een helling af.
Rijd voorzichtig, wanneer u een helling op- of
afrijdt.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zet alvorens een helling op te rijden de
rijregelhendel rechts op het stuurwiel in de stand
voor een lage snelheid (|).

V1079538
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Verander niet van richting op een helling en rijd
evenmin dwars op een helling. Verander op een
egale ondergrond van richting en rijd zo nodig
eerst de helling af om via een omweg het punt van
bestemming te bereiken.
Wanneer demachine slipt, moet u onmiddellijk de
bak op de grond neerlaten. Door onbalans kan de
machine omvallen. Vermijd in het bijzonder het
draaienmet een geladen bak.Wanneer u daartoe
gedwongen bent, moet u eerst met een berg
aarde een plateau op de helling maken en dan de
machine horizontaal en stabiel maken.
Zorg er bij het rijden op een helling voor dat de
hoek tussen giek en knikarm tussen 90–110°
blijft. Hef de bak 20–30 cm van de grond en rijd
langzaam in de stand voor een lage snelheid (|).

Zorg er bij het afrijden van een helling voor dat de
hoek tussen giek en knikarm tussen 90–110°
blijft. Hef de bak 20–30 cm van de grond en rijd
langzaam in de stand voor een lage snelheid (|).

V1079539

90o~100o

20~30cm
V1079540

90o~100o

20~30cm

V1079541
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WWaannnneeeerr ddee bbaannddeenn ggaaaann sslliippppeenn

Wanneer de banden op een oplopende helling
doorslippen, moet u de bak in de grond duwen en
de knikarm intrekken en met behulp van het
aanbouwdeel de machine de helling op proberen te
trekken.

BBiijj mmoottoorrppeecchh

Wanneer de motor bij het oprijden van een helling
afslaat, moet u de rijregelhendel in de neutrale
stand zetten en de bak op de grond neerlaten. Start
de motor vervolgens opnieuw.
Als de motor op een helling uitvalt, mag u de
zwenkfunctie niet gebruiken, omdat de
bovenwagen onder invloed van het eigen gewicht
kan gaan draaien. Daarbij bestaat het gevaar dat
de machine omkiept of zijdelings wegglijdt.

RRiitttteenn oovveerr oonnggeelliijjkkmmaattiiggee oonnddeerrggrroonndd
Wanneer u over een oneffen ondergrond rijdt,
dient u de rijsnelheid te matigen en de machine
dusdanig te bedienen dat deze nooit meer dan
10° overhelt.

Wanneer u de machine over een egale
ondergrond verrijdt, moet u het aanbouwdeel
intrekken en op 40–50 cm boven de grond
houden.

V1079543

10o

V107954240~50cm
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WWeerrkkeenn iinn wwaatteerr eenn oopp ddrraassssiiggee ggrroonndd

Wees uiterst voorzichtig bij het werken op een
moerassige ondergrond.
Na afloop van werkzaamheden in water of op
drassig terrein moet u de vetlaag verversen op de
pennen van de aanbouwdelen of de delen die met
water in contact zijn geweest. Controleer de olie in
de tussenbak, aandrijfassen en cardanas en
ververs de olie als deze verontreinigd is.

WWaannnneeeerr eeeenn vvaann ddee bbaannddeenn vvaassttrraaaakktt

Wanneer u met een van de banden vast komt te
zitten, moet u deze band met de bak optillen en
vervolgens een plank onder de band leggen.

LET OP
WWaannnneeeerr uu ddee mmaacchhiinnee oopphheefftt mmeett bbeehhuullpp vvaann ddee
ggiieekk ooff ddee kknniikkaarrmm,, ddiieenntt uu ddaaaarrvvoooorr ddee oonnddeerrkkaanntt
vvaann ddee bbaakk ttee ggeebbrruuiikkeenn eenn nniieett ddee bbaakkttaannddeenn..

Houd de giek en de knikarm onder een hoek van
90° tot 110°.

WWaannnneeeerr bbeeiiddee bbaannddeenn vvaassttrraakkeenn

Wanneer u met beide banden vast komt te zitten,
moet u planken onder beide banden aanbrengen.
Duw de bak tegen de grond, haal de knikarm naar
u zoals tijdens het graven en duw de rijhendel naar
voren om los te komen.

V1079545

V1079546
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TTooeellaaaattbbaarree wwaaaaddddiieeppttee

LET OP
DDeemmaacchhiinnee nnooooiitt iinn wwaatteerr ggeebbrruuiikkeennwwaaaarr hheett wwaatteerr
ttoott aaaann ddee bbooddeemm vvaann hheett aasshhuuiiss kkaann ssttaaaann.. AAllttiijjdd
ddee ssppeelliinngg tteenn ooppzziicchhttee vvaann ddee bbooddeemm ccoonnttrroolleerreenn
aallvvoorreennss ddee mmaacchhiinnee hheett wwaatteerr iinn ttee rriijjddeenn.. GGeevvaaaarr
vvoooorr sscchhaaddee aaaann ddee mmaacchhiinnee..

LET OP
LLeett oopp ddee ttooeellaaaattbbaarree wwaaaaddddiieeppttee oomm sscchhaaddee aaaann
ddee mmaacchhiinnee ttee vvoooorrkkoommeenn..

De toelaatbare waaddiepte bij het werken komt
overeen met het middelpunt van de as (1).
Zorg dat de as nooit volledig onder water komt te
staan.
Als u het water uitrijdt, moet u er, buiten de
smeerintervallen om, voor zorgen dat u de vetlaag
op de onderdelen die met water in contact zijn
geweest, zoals bijvoorbeeld de bakpen en
dergelijke, vernieuwt. Verwijder daarbij de oude
vetlaag volledig. Controleer ook de olie in het
rijwerk op verontreiniging en ververs de olie zo
nodig.

1
2

V1079544

1 Middelpunt as
2 Waterspiegel
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WWeerrkkeenn iinn ggeebbiieeddeenn mmeett ggeevvaaaarr vvoooorr
vveerrsscchhuuiivviinnggeenn

Controleer altijd de bodemgesteldheid voordat u
met de werkzaamheden begint. Wanneer de
ondergrond zacht is, moet u de machine extra
zorgvuldig plaatsen. Als gevolg van het ontdooien
van de grond, regenval, verkeer,
heiwerkzaamheden en het gebruik van explosieven
bestaat er gevaar voor grondverschuivingen. Dit
gevaar is bovendien groter op hellend terrein. Als
graafwerkzaamheden niet mogelijk zijn met een
hellingshoek van voldoende grootte, moet u de
machine ondersteunen.
Leg het verwijderde materiaal niet te dicht bij de
rand, omdat het gewicht ervan een verschuiving
kan veroorzaken. Losse klei dient op ten minste
5 m (16 ft) van de rand te worden gelegd.
Graaf niet onder de machine.
Rijd niet te dicht langs de rand van een afgrond
of een helling naast de weg. Wees voorzichtig bij
werkzaamheden op plaatsen waar de machine
kan kantelen.
Graaf met de bovenwagen gezwenkt, zodat het
graafaggregaat boven de achteras staat en met
stempels neergelaten. Zo staat de machine het
stabielst en kan deze gemakkelijk wegrijden.
Wees voorzichtig bij werkzaamheden op
rivierbanken of andere plekken met losse grond.
Door het gewicht en de trillingen van de machine
zelf bestaat het gevaar dat de machine in de
bodem zakt en zo ongelukken veroorzaakt.
Houd er rekening mee dat de bodemgesteldheid
kan zijn gewijzigd na zware regenval. Wees
daarom voorzichtig wanneer u het werk hervat.
Extra voorzichtigheid is geboden bij
werkzaamheden in de buurt van slootkanten,
wegbermen e.d., omdat de grond na regenval
gemakkelijk kan afkalven.
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WWeerrkkeenn bbiijj kkoouudd wweeeerr

GGEEVVAAAARR
Gevaar voor elektrische schokken.
U loopt letsel op, als u met een lichaamsdeel in
aanraking komt met een machine die onder stroom
staat.
KKooppppeell ddee eelleekkttrriisscchhee mmoottoorrvveerrwwaarrmmiinngg llooss
aallvvoorreennss aaaann ddee mmaacchhiinnee ttee ggaaaann wweerrkkeenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor bevriezingsletsel.
Onbeschermde huid kan vastvriezen aan koud
metaal waarbij mogelijk letsel optreedt.
DDrraaaagg ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn bbiijj hheett
hhaanntteerreenn vvaann kkoouuddee vvoooorrwweerrppeenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknellingsletsel.
Het hydraulische systeem reageert mogelijk
langzaam bij lage temperaturen wat onvoorziene
machinebewegingen kan opleveren.
BBeeddiieenn hheett hhyyddrraauulliisscchhee ssyysstteeeemm vvoooorrzziicchhttiigg ttoottddaatt
hheett oopp bbeeddrriijjffsstteemmppeerraattuuuurr iiss ggeekkoommeenn..

Neem de adviezen voor het starten door, zie
bladzijde 166.
Gebruik vloeistoffen die zich lenen voor de
heersende omgevingstemperaturen (zie de
aanbevolen vloeistoffen in het hoofdstuk met de
specificaties).
Voordat u de machine gaat gebruiken, moeten de
ruiten vrij zijn van ijs en sneeuw.
IJs op de machine kan gladheid veroorzaken.
Loop alleen op oppervlakken met een
antisliplaag.
Gebruik een ijskrabber met een lange greep of
een ladder als u ijs van de ruiten verwijdert.

222266
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SSllooooppwweerrkkzzaaaammhheeddeenn

De machine wordt vaak ingezet voor
sloopwerkzaamheden. Wees uitermate voorzichtig
en bestudeer het werkterrein zorgvuldig. Voorzie de
cabine van een bescherming tegen vallende
voorwerpen (FOG).
Zorg dat het materiaal waarop de machine staat
niet kan verzakken of verschuiven.
Bedien de machine alleen op een stevige en
egale ondergrond. Prepareer het terrein zo nodig
eerst met een andere machine.
Werk niet te dicht bij vrijstaande muren die over
de machine heen kunnen vallen.
Let er voortdurend op waar uw collega’s zijn.
Staak de werkzaamheden, wanneer iemand te
dicht bij het sloopobject staat.
Zorg dat voorkant van de machine niet te dicht bij
het sloopobject staat zodat sloopmateriaal op de
grond terechtkomt en niet op de cabine.
Zet de gevarenzone op het werkterrein af.
Spuit water over het sloopterrein om te
voorkomen dat schadelijke stoffen zich kunnen
verspreiden.

Op een sloopterrein zijn werkschoenen met stalen
verstevigingen in de zool en neus, een
veiligheidsbril en een helm onmisbaar.

Als de machine is uitgerust met een speciale
sloopuitrusting, dient u in het bijbehorende
instructieboekje te lezen wat de mogelijke gevaren
zijn en hoe u de sloopuitrusting dient te gebruiken.

V1065759

V1067189
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WWeerrkkttuuiiggeenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor dodelijke ongelukken.
Gebruik van aanbouwdelen voor het heffen of
vervoeren van mensen kan aanleiding geven tot
ongelukken met mogelijk ernstig of dodelijk
beknellingsletsel tot gevolg.
GGeebbrruuiikk aaaannbboouuwwddeelleenn nnooooiitt oomm mmeennsseenn ttee hheeffffeenn
ooff ttee vveerrvvooeerreenn..

De capaciteit van de machine hangt in belangrijke
mate af van de vraag of u het juiste aanbouwdeel
gebruikt voor de te verrichten werkzaamheden. De
machine is ofwel voorzien van een permanent
gemonteerd aanbouwdeel of van een hydraulische
snelwissel, waarmee u snel van aanbouwdeel kunt
wisselen.
Volg altijd de aanbevelingen op van Volvo CE bij
het kiezen van aanbouwdelen. Bij gebruik van
andere aanbouwdelen dient u de aanwijzingen op
te volgen in de bijbehorende instructieboeken.
Het CE-merk dat op het productplaatje van de
machine staat geeft aan dat de machine aan de
machinerichtlijn van de EU voldoet. Het merk geldt
ook voor aanbouwdelen die ontwikkeld en verkocht
worden door Volvo CE, omdat ze één geheel
vormen met de machine en erop zijn afgestemd.
Volvo CE is niet verantwoordelijk voor
aanbouwdelen geproduceerd door derden.
Dergelijke aanbouwdelen dienen voorzien te zijn
van een CE-merk en vergezeld te gaan van een
Verklaring van overeenstemming alsook instructies
voor het gebruik.
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van
de machine om erop toe te zien dat de
aanbouwdelen goedgekeurd zijn voor montage op
de machine. De eigenaar van de machine is er
verantwoordelijk voor dat de combinatie van
machine en aanbouwdeel voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften.
Neem voor meer gedetailleerde informatie over het
kiezen van een aanbouwdeel contact op met een
erkende Volvo CE-dealer.
De machine is voorbereid voor het gebruik van
diverse aanbouwdelen, zoals een hamer en een
grijperbak. Om de nodige hydraulische
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aansluitingen voor dergelijke aanbouwdelen te
verzorgen, dient u eerst de druk van het
hydraulische systeem te halen door de
bedieningsjoysticks in alle richtingen te bewegen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Afhankelijk van de aanbouwdelen kan de stabiliteit
van de machine variëren.

AAaannbboouuwwddeelleenn aaaann-- eenn lloosskkooppppeelleenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

BBaakk,, vveerrwwiisssseelleenn
BBaakk,, lloosskkooppppeelleenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor letsel door rondvliegende
brokstukken.
Wanneer u met een hamer op de bakpen slaat,
kunnen er stukjes metaal wegschieten en ernstig
letsels veroorzaken.
DDrraaaagg aallttiijjdd eeeenn ggeezziicchhttssmmaasskkeerr eenn
ooooggbbeesscchheerrmmiinngg,, eeeenn vveeiilliigghheeiiddsshheellmm eenn
hhaannddsscchhrrooeevveenn bbiijj hheett ddeemmoonntteerreenn eenn mmoonntteerreenn
vvaann ddee bbaakkppeennnneenn..

1 Laat de bak voorzichtig op de grond neer.
2 Buig de uiteinden van de splitpen (B) recht en

verwijder daarna de splitpen. (2 punten)
3 Verwijder de pennen (A) en vulstukken (C en

D) en neem de bak van de machine.
4 Controleer de staat van de onderdelen (A, B,

C en D) en plaats de pennen en vulstukken in
de oorspronkelijke positie terug.

V1201071

B

A Bakpennen
B Splitpennen
C Vulstuk (0.5 t)
D Vulstuk (1.0 t)

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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BBaakk,, aaaannkkooppppeelleenn

VVOOOORRZZIICCHHTTIIGG
Gevaar voor snij- en beknellingsletsel.
Losse onderdelen kunnen aanleiding geven tot
beknellings- en snijletsel.
CCoonnttrroolleeeerr nnooooiitt mmeett uuww vviinnggeerrss ddee ssppeelliinngg ttuusssseenn
lloossssee oonnddeerrddeelleenn.. GGeebbrruuiikk aallttiijjdd eeeenn ssttuukk
ggeerreeeeddsscchhaapp..

1 Stem de stand van de knikarm en
verbindingsstangen af op de bak.

2 Plaats de vulstukken (C en D) in alle
afzonderlijke gaten voor knikarm en bak.
De speling tussen de vulstukken en de
afzonderlijke gaten moet kleiner zijn dan 1,0
mm.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleer de staat van alle vulstukken (C en D)
alvorens ze te plaatsen.

3 Plaats de pennen (A) en (B).
4 Plaats de vulstukken (C) en (D) in alle

afzonderlijke gaten voor bakverbinding en
bak.
De speling tussen de vulstukken en de
afzonderlijke gaten moet kleiner zijn dan 1,0
mm.

5 Plaats de pennen (A) en (B).
6 Pers vet naar binnen via de smeernippels.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zorg ervoor dat de speling tussen de moer en
borgbout (E) minimaal 2 mm (0.08 in) bedraagt.

V1200985

B

2 mm

A Bakpennen
B Splitpennen
C Vulstuk (0.5 t)
D Vulstuk (1.0 t)
E Borgpen

223300
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AAaannbboouuwwddeelleenn,, aaaann-- eenn
aaffkkooppppeelleenn

SSnneellwwiisssseell aaaannbboouuwwddeelleenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

VVoollvvoo ssnneellkkooppppeelliinngg ((eexxttrraa))

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Vallende aanbouwdelen kunnen aanleiding geven
tot ernstig letsel of de dood.
LLeett eerroopp ddaatt ddee aaaannsslluuiittiinngg vvoooorr aaaannbboouuwwddeelleenn
ggooeedd vveerrggrreennddeelldd ssttaaaatt aallvvoorreennss ttee ggaaaann wweerrkkeenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Een onvergrendeld aanbouwdeel kan
omlaagkomen en ernstig of dodelijk letsel
toebrengen.
CCoonnttrroolleeeerr aallttiijjdd ooff hheett aaaannbboouuwwddeeeell ggooeedd
vveerrggrreennddeelldd iiss ddoooorr hheett mmeett ddee vvoooorrkkaanntt tteeggeenn ddee
ggrroonndd ttee dduuwweenn,, ttoottddaatt ddee mmaacchhiinnee iieettss vvaann ddee
ggrroonndd kkoommtt..

De snelkoppeling is uitgerust met een
dubbelwerkende hydraulische cilinder. De
grijphaak voor het hulpstuk is aan de bijbehorende
zuigerpen bevestigd. De druk van het hydraulisch
systeem werkt in op de zuiger van de
vergrendelingscilinder, zodat het hulpstuk in positie
tegen de achterste bakpen wordt gehouden. Dit
houdt in dat de haak zichzelf aanpast en op die
manier voor een spelingvrije vergrendeling zorgt.

Om vanuit de cabine te kunnen controleren of de
snelkoppeling vergrendeld of ontgrendeld is, kunt u
bak/hulpstuk en knikarm langzaam uitkiepen/
brengen.

Met het hijsoog is de machine te gebruiken voor
hijswerkzaamheden. Omdat het hijsoog op de
snelkoppeling zit, kan dit zonder bak worden
gebruikt. Zo krijgt u een beter zicht en is de
toelaatbare maximumbelasting groter.

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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BBaakk,, ddeemmoonntteerreenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling!
Onvoorziene bewegingen van aanbouwdelen
kunnen verwondingen veroorzaken.
HHoouudd eevveennttuueellee oommssttaannddeerrss uuiitt ddee bbuuuurrtt bbiijj hheett aaaann--
eenn aaffkkooppppeelleenn vvaann aaaannbboouuwwddeelleenn..

1 Plaats de machine op een stevige en egale
ondergrond.

2 Laat het dozerblad en de giek neer tot op de
grond.

3 Kiep de bak helemaal in zoals afgebeeld, in de
richting van de knikarm (om de
penvergrendeling te ontgrendelen).

4 Duw de schakelaar voor de snelkoppeling in
stand (1) om de snelkoppeling te openen
(ontgrendelde stand). Zie bladzijde 93 voor de
bediening van de schakelaar voor de
snelkoppeling.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bij het openen van de snelkoppeling verschijnt een
waarschuwingssymbool op de displaymodule, gaat
het centrale waarschuwingslampje branden en
klinkt de zoemer (ontgrendelde stand).

D V1201072

Afstand tot de grond = 200 mm (7.87
inches)

0

1

V1134968

A

Indrukken om de rode pal (A) vrij te
geven

V1203596

Careful

Quick coupler unlocked

Waarschuwing! Snelkoppeling
ontgrendeld

223322
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5 Laat de bak neer op de grond zoals afgebeeld.
Til de snelkoppeling vervolgens van de
achterste bakpen (1) omhoog.
Beweeg de knikarm naar buiten (2) om de
snelkoppeling van de voorste bakpen te nemen.
Zorg dat de penvergrendeling aan voorzijde (B)
volledig is geopend, zodat deze kan loskomen
van de bakpen. Anders kan de bakpen niet
correct loskomen.

6 Druk de rechter schakelaar voor de snelwissel
in stand (0) om de snelwissel te sluiten.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Wanneer de schakelaar in stand (0) staat, klinkt de
zoemer en verschijnen de controlemelding en het
controlelampje op de I-ECU. Druk ter bevestiging
op de toets ESC.

1

2

V1201073

B

Penvergrendeling aan voorzijde (B)

0

1

V1134968

A

Schakelaar voor snelkoppeling, rechts

V1203597

Confirm coulper locked

Gecontroleerd! Vergrendeling van
snelwissel bevestigen

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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BBaakk,, mmoonntteerreenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling!
Onvoorziene bewegingen van aanbouwdelen
kunnen verwondingen veroorzaken.
HHoouudd eevveennttuueellee oommssttaannddeerrss uuiitt ddee bbuuuurrtt bbiijj hheett aaaann--
eenn aaffkkooppppeelleenn vvaann aaaannbboouuwwddeelleenn..

1 Plaats de machine op een stevige en egale
ondergrond.

2 Kiep de snelkoppeling helemaal in zoals
afgebeeld, in de richting van de knikarm (om de
penvergrendeling te ontgrendelen).

3 Duw de schakelaar voor de snelkoppeling in
stand (1) om de snelkoppeling te openen
(ontgrendelde stand). Zie bladzijde 93 voor de
bediening van de schakelaar voor de
snelkoppeling.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bij het openen van de snelkoppeling verschijnt een
waarschuwingssymbool op de displaymodule, gaat
het centrale waarschuwingslampje branden en
klinkt de zoemer (ontgrendelde stand).

V1201074

0

1

V1134968

A

Indrukken om de rode pal (A) vrij te
geven

V1203596

Careful

Quick coupler unlocked

Waarschuwing! Snelkoppeling
ontgrendeld

223344
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4 Zorg dat de penvergrendeling aan voorzijde (B)
volledig is geopend alvorens de snelkoppeling
aan de bakpen te bevestigen. Anders kan de
bakpen niet correct ingrijpen.

5 Kiep de snelkoppeling uit en haak deze vast aan
de voorste bakpen (1).

6 Kiep de snelkoppeling langzaam volledig in naar
de achterste bakpen (2) toe.

7 Druk de rechter schakelaar voor de snelwissel
in stand (0) om de snelwissel te sluiten.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Wanneer de schakelaar in stand (0) staat, klinkt de
zoemer en verschijnen de controlemelding en het
controlelampje op de I-ECU. Druk ter bevestiging
op de toets ESC.

8 Controleer op het oog of de penvergrendeling
aan voorzijde (B) helemaal vastzit.

9 Hef de bak en kiep deze helemaal in naar de
knikarm. Houd deze stand ongeveer 5 seconden

V1201075

B

Penvergrendeling aan voorzijde (B)
staat open

1

2

V1201076

B

0

1

V1134968

A

Schakelaar voor snelkoppeling, rechts

V1203597

Confirm coulper locked

Gecontroleerd! Vergrendeling van
snelwissel bevestigen

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn

AAaannbboouuwwddeelleenn,, aaaann-- eenn aaffkkooppppeelleenn 223355



vast om er zeker van te zijn dat de snelkoppeling
goed aan de bak vergrendeld zit.

10 Doe de volgende tests om te controleren of de
snelkoppeling stevig vastzit.
Duw de bak tegen de grond. Kiep de bak in
deze positie in en uit om te controleren of deze
goed vergrendeld zit.
Als u niet zeker weet of de bak goed vastzit aan
de snelkoppeling, stap dan uit en controleer of
de penvergrendeling aan voorzijde helemaal
vastzit.
Bedien de machine niet als de snelkoppeling
niet werkt.
Neem bij problemen contact op met een
erkende Volvo-werkplaats.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Als het rode waarschuwingslampje voor een
geopende snelwissel tijdens het werken oplicht,
kan het aanbouwdeel van de machine vallen en
daarbij ernstig beknellingsletsel of de dood
veroorzaken.
SSttaaaakk oonnmmiiddddeelllliijjkk ddee wweerrkkzzaaaammhheeddeenn mmeett ddee
mmaacchhiinnee eenn ccoonnttrroolleeeerr ooff ddee aaaannsslluuiittiinngg vvoooorr
aaaannbboouuwwddeelleenn ggooeedd vveerrggrreennddeelldd ssttaaaatt aallvvoorreennss hheett
wweerrkk vvoooorrtt ttee zzeetttteenn..

223366
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SSnneellwwiisssseellss

SSnneellwwiisssseellss

((eexxttrraa))

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
DDee ssnneellwwiisssseell kkaann ooppeennssttaaaann,, oonnggeeaacchhtt wwaatt hheett
aallaarrmmssiiggnnaaaall ooff hheett iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell aaaannggeeeefftt..
CCoonnttrroolleeeerr ddaaaarroomm aallttiijjdd ooff ddee ssnneellwwiisssseell ggooeedd
vveerrggrreennddeelldd ssttaaaatt..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling!
Onvoorziene bewegingen van aanbouwdelen
kunnen verwondingen veroorzaken.
HHoouudd eevveennttuueellee oommssttaannddeerrss uuiitt ddee bbuuuurrtt bbiijj hheett aaaann--
eenn aaffkkooppppeelleenn vvaann aaaannbboouuwwddeelleenn..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Gebruik de machine niet, als de aansluiting voor
aanbouwdelen niet goed werkt.

LET OP
DDoooorr ddee aaaannbboouuwwbbeeuuggeell nneeeemmtt ddee ttoottaallee lleennggttee vvaann
ddee lleeppeellsstteeeell ttooee.. WWeeeess vvoooorrzziicchhttiigg mmeett hheett nnaaaarr ddee
mmaacchhiinnee ttooee bbeewweeggeenn vvaann ddee sscchhoopp eenn lleeppeellsstteeeell;;
eerr bbeessttaaaatt aallttiijjdd eeeenn kkaannss ddaatt ddee mmaacchhiinnee wwoorrddtt
bbeesscchhaaddiiggdd..

LET OP
DDee aaaannbboouuwwbbeeuuggeell iiss nniieett oonnttwwoorrppeenn aallss hheeffmmiiddddeell..
GGeebbrruuiikk ddee hhaaaakk aaaann ddee vvoooorrkkaanntt,, ooff ddee ddrraaaaiihhaaaakk
nniieett oomm ttee hheeffffeenn.. EErr mmooggeenn uuiittsslluuiitteenndd ssppeecciiaaaall
oonnttwwoorrppeenn ppiinn--oonn wweerrkkttuuiiggeenn wwoorrddeenn bbeevveessttiiggdd
aaaann ddee aaaannbboouuwwbbeeuuggeell..

LET OP
EErr bbeessttaaaatt eeeenn rriissiiccoo oopp vveerrmmiinnddeerrddee ssttaabbiilliitteeiitt eenn
kkaanntteelleenn wwaannnneeeerr ddee aaaannbboouuwwbbeeuuggeell zziicchh iinn ddee
sscchhooppssttaanndd bbeevviinnddtt.. DDee llaasstt wwoorrddtt nnaaaarr vvoorreenn
ggeebbrraacchhtt eenn kkaann hheett hheeffvveerrmmooggeenn vvaann ddee mmaacchhiinnee
oovveerrssttiijjggeenn..

1 Voorste haak
2 Draaihaak
3 Borgpen
4 Splitpen

Werken met een verwijderde borgpen is
gevaarlijk en niet toegestaan. Zorg er
altijd voor dat de borgpen goed vastzit.

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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MMeecchhaanniisscchhee wweerrkkttuuiigghhoouuddeerr

BBaakk aaaannkkooppppeelleenn aaaann mmeecchhaanniisscchhee
ssnneellkkooppppeelliinngg

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
DDee ssnneellwwiisssseell kkaann ooppeennssttaaaann,, oonnggeeaacchhtt wwaatt hheett
aallaarrmmssiiggnnaaaall ooff hheett iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell aaaannggeeeefftt..
CCoonnttrroolleeeerr ddaaaarroomm aallttiijjdd ooff ddee ssnneellwwiisssseell ggooeedd
vveerrggrreennddeelldd ssttaaaatt..

LET OP
CCoonnttrroolleeeerr ooff hheett aaaannbboouuwwddeeeell ggooeedd vvaassttzziitt ddoooorr ddee
vvoooorrssttee rraanndd vvaann hheett aaaannbboouuwwddeeeell tteeggeenn ddee ggrroonndd
ttee dduuwweenn zzooddaatt ddee vvoooorrkkaanntt vvaann ddee mmaacchhiinnee iieettss
oommhhooooggkkoommtt..

1 Verwijder de splitpen (4) en neem de borgpen
(3) uit.

2 Draai de borgpen 90° om deze in vergrendelde
stand te blokkeren.

5

2

3

4

1

6

1 Voorste haak
2 Roterende haak
3 Borgpen
4 Splitpen
5 Voorste bakpen
6 Achterste bakpen

223388
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3 Laat de knikarm zo ver neer dat de
snelkoppeling tegen de voorste bakpen (5)
aankomt.

4 Laat de snelkoppeling neer in de richting van de
achterste bakpen (6). Kantel de bak achterover
(bak dicht) totdat de haak op de snelkoppeling
stevig rond de achterste bakpen grijpt.

5 Controleer of de bak goed vastzit door de bak
tegen de grond en tegelijkertijd vooruit te duwen.

6 Laat de bak op de grond neer.
7 Draai de borgpen 90° terug.
8 Plaats de borgpen.
9 Steek de splitpen door het uiteinde van de

borgpen.

BBaakk aaffkkooppppeelleenn vvaann mmeecchhaanniisscchhee
ssnneellkkooppppeelliinngg
1 Laat de bak op de grond neer.
2 Verwijder de splitpen en de borgpen.
3 Draai de borgpen 90° om deze in vergrendelde

stand te blokkeren.
4 Laat de bak tot 10 cm (4 in) boven de grond neer.

5

6

4 390

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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5 Plaats de ontgrendelstang (7) in de opening (8)
achter in de snelkoppeling.

6 Trek aan de ontgrendelstang om de
snelkoppeling los te maken van de achterste
bakpen.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
De bak zit alleen vast met de voorste bakpen. De
bak kan omlaagkomen en ernstig beknellingsletsel
veroorzaken.
BBlliijjff oopp vveeiilliiggee aaffssttaanndd..

7 Plaats de bak op de grond.

8 Til de snelkoppeling van de bak af omhoog om
de voorste bakpen los te maken.

8

7

224400
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SScchhooppppeenn

WWeerrkkeenn mmeett ssttaannddaaaarrddsscchhoopp

LET OP
SSeelleecctteeeerr eeeenn aaaannbboouuwwddeeeell ddaatt ggeesscchhiikktt iiss vvoooorr ddee
mmaacchhiinnee wwaaaarroopp hheett ggeemmoonntteeeerrdd ggaaaatt wwoorrddeenn.. HHeett
ttee mmoonntteerreenn ttyyppee aaaannbboouuwwddeeeell vveerrsscchhiilltt ppeerr
mmaacchhiinneettyyppee.. NNeeeemm hhiieerroovveerr ccoonnttaacctt oopp mmeett eeeenn
ddoooorr VVoollvvoo eerrkkeennddee wweerrkkppllaaaattss..

Voor de machine zijn diverse soorten extra
uitrusting beschikbaar, waardoor deze te gebruiken
is voor veel uiteenlopende werkzaamheden.
Hieronder staan alleen de eenvoudigste
mogelijkheden beschreven.

GGrraaaaffwweerrkkzzaaaammhheeddeenn

Bij gebruik van een dieplepel graaft u op een lager
niveau dan dat waarop de machine staat.

Wanneer u de hoek tussen de bakcilinder en de
verbindingstangen en die van de graafarmcilinder
en de knikarm hebt ingesteld op 90°, is de capaciteit
van de cilinders maximaal.
Maak gebruik van de voordelen van deze hoek om
efficiënter te werken. De machine graaft efficiënt,
wanneer de knikarm een hoek heeft tussen 30°
naar voren en 45° naar achteren. Dit kan licht
variëren, afhankelijk van de diepte waarop u graaft.
Strek de cilinder niet maximaal, maar beperk u tot
het aangegeven bereik.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Laat voor de veiligheid en om schade aan de
machine tegen te gaan het schuifblad op de grond
neer om de machine te ondersteunen.

90
o

90
o

V1167279

V11672804530

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De giekcilinder kan tegen de baksteun of het
schuifblad aankomen, als u de giek te ver neerlaat.
Controleer altijd eerst de speling tussen de
giekcilinder en de baksteun of het schuifblad bij het
gebruik van een aanbouwdeel.

V1167278

224422
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GGrreeppppeellss ggrraavveenn

Gebruik een geschikte bak voor het graven van
greppels. Plaats de machine dusdanig, dat u het
graafwerk op effectieve wijze kunt uitvoeren.

Bij brede greppels moet u eerst de beide randen
uitgraven en daarna het tussenliggende stuk.

MMaatteerriiaaaall ooppllaaddeenn

Zet de dumper of kiepauto dusdanig neer, dat de
zwenkstraal zo gering mogelijk wordt en de
machinist van de machine een goed zicht heeft en
efficiënt kan werken.

U kunt bovendien beter via de achterkant van de
kiepauto laden dan via de zijkant; dit vereenvoudigt
het werk en verhoogt de efficiëntie.

VVeerrbbooddeenn ttiijjddeennss bbeeddiieenniinngg

ZZwweennkkrreedduuccttiiee nniieett oovveerrmmaattiigg bbeellaasstteenn

Het is niet toegestaan om de zwenkkracht van de
machine te benutten om het aanbouwdeel over de
grond te schrapen, gebouwen te slopen of de
baktanden in de grond te stoten. De machine en de
aanbouwdelen kunnen daarbij beschadigd raken.

RRiijjkkrraacchhtt nniieett bbeennuutttteenn vvoooorr ggrraaaaffwweerrkkzzaaaammhheeddeenn

Het is niet toegestaan om de rijkracht van de
machine te benutten om te graven en de baktanden
in de grond te stoten. Het achtereind van de
machine kan daarbij overbelast worden en de
bandaandrijving kan beschadigd raken.

HHyyddrraauulliisscchhee cciilliinnddeerr nniieett mmaaxxiimmaaaall ssttrreekkkkeenn

Strek de cilinder nooit maximaal. Dit kan de aanslag
van de cilinder overbelasten en de levensduur van
de machine verkorten.
Houd altijd zoveel mogelijk speling aan.

V1079549

V1079550

V1079556

V1079557

V1079558
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BBaakk nniieett mmeett kkrraacchhtt oopp ddee ggrroonndd nneeeerrllaatteenn

Het is niet toegestaan om te graven door de giek
met kracht neer te laten of de bak als een
pikhouweel te gebruiken. Slaand graven of
herhaaldelijk slaan kan de achterkant van de
machine overbelasten of kan het aanbouwdeel
beschadigen.
Het is bovendien erg gevaarlijk.

EEiiggeennggeewwiicchhtt vvaann ddee mmaacchhiinnee nniieett bbeennuutttteenn

Verricht geen werk door de machine onder zijn
eigen gewicht te laten vallen.

SStteenneenn aaffggrraavveenn

Breek hard gesteente eerst met een hamer en graaf
daarna om schade aan de machine te voorkomen
en efficiënter te kunnen werken.

GGeeeenn hheeffwweerrkkzzaaaammhheeddeenn uuiittvvooeerreenn

Het is niet toegestaan om de graafmachine als
kraan te gebruiken. Als u de graafmachine wilt
gebruiken voor hefwerk, moet u ervoor zorgen dat
de bak is uitgerust met een goedgekeurde bakhaak
en in goede staat verkeert. Gebruik goedgekeurde
stroppen en sluitbouten die in een goede staat
verkeren. Om de last veilig te kunnen heffen moet
u gebruik maken van korte stroppen zodat de lading
niet overmatig kan gaan slingeren. Hef of zwenk
geen last die de nominale maximumlast
overschrijdt en hef of zwenk niet op een manier die
de machinestabiliteit negatief beïnvloedt.
Er geldenmogelijk lokale, provinciale of landelijke
voorschriften voor het gebruik van graafmachines
voor hefwerk.

Zie bladzijde 264 voor het gebruik van de bakhaak.

BBrruuuusskkee ppeeddaaaallbbeeddiieenniinngg
Rijd niet op hoge snelheid vanuit stilstand weg.
Verander niet te abrupt van rijrichting (van vooruit
in achteruit of andersom).
Rem niet te sterk af, wanneer u op hoge snelheid
rijdt.

V1079559

V1079560

V1079561

V1079562
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HHaammeerr

HHaammeerr ((HHyyddrraauulliisscchhee hhaammeerr))

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

Kies het juiste hulpstuk voor de beoogde machine.
Het aan te koppelen hulpstuk is afhankelijk van het
machinetype.
Gebruik uitsluitend een hydraulische hamer die
Volvo adviseert. Neem contact op met de
werkplaats van een erkende Volvo-dealer.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Lees voor de complete instructies bij de
hydraulische hamer het afzonderlijke
instructieboek voor de hydraulische sloophamer.
Bedien de hydraulische hamer pas wanneer u de
instructieboeken bij de machine en de hydraulische
hamer hebt doorgenomen en begrepen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Smeer de graafeenheden (zoals giek, knikarm en
verbindingen) tweemaal per dag.
Als de machine is uitgerust met een snelkoppeling,
moet deze dagelijks worden nagekeken en moet
eventuele speling worden weggenomen.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstige verwondingen.
Bij het werken van de hamer kunnen rondvliegende
stukken gesteente ernstig letsel veroorzaken.
VVoooorrzziiee ddee rruuiitteenn vvaann bbeesscchheerrmmeennddee nneetttteenn.. HHoouudd
ddee ddeeuurr eenn ddee rruuiitteenn ddiicchhtt eenn hhoouudd oommssttaannddeerrss uuiitt
ddee ggeevvaarreennzzoonnee bbiijj hheett ggeebbrruuiikk vvaann ddee hhaammeerr..

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn

HHaammeerr 224455



BBeellaannggrriijjkkssttee ttooeeppaassssiinnggssggeebbiieeddeenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De afbeeldingen van de machine in dit onderdeel
betreffen een bepaalde graafmachine. De
instructies gelden echter voor alle graafmachines.

- Breken van gesteente
- Sloopwerkzaamheden
- Wegherstel

De hydraulische hamer wordt meestal gebruikt voor
het slopen van gebouwen, het opbreken van
wegdek, het bouwen van tunnels, het vergruizen
van sintels en het breken of splijten van gesteente.

Duw de beitel stevig tegen het oppervlak aan enwel
zo dat deze onder een rechte hoek staat zoals
afgebeeld.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De standaardversie van de hydraulische hamer
mag niet onder water worden gebruikt. Als er water
in de ruimte dringt waar de zuiger de beitel raakt,
dan wordt er een sterke drukgolf opgewekt die
schade aan de hydraulische hamer kan
veroorzaken.

Druk tijdens het slaan het gereedschap stevig tegen
het oppervlak aan en til het frame ongeveer 5 cm
op.
Til de machine nooit onnodig hoog op.

Licht het vooreind van de machine niet van de
grond door de bakcilinder over de volle lengte uit te
schuiven.

V1111448

90º

90º

X

X
90º

V1079565

V1079575
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Als het oppervlak 30 seconden lang herhaaldelijk is
bewerkt zonder te verbrokkelen, moet u de
hydraulische hamer naar het eindgedeelte
verplaatsen om dit te breken.
Ook als het rotsblok na een serie van ca. 10 slagen
niet gebarsten is, wijzig dan het aangrijpingspunt.

De richting van de slagkracht van de beitel en die
van het hydraulische hamerhuis wijken iets van
elkaar af. Corrigeer de werkrichting van het
hydraulische hamerhuis en de beitel daarom
tussentijds met de bakcilinder.

Houd het geluid in de gaten dat bij gebruik van de
hydraulische hamer geproduceerd wordt. Als het
geluid aan intensiteit afneemt en de hamerslagen
minder effect hebben, is de beitel niet goed
uitgelijnd ten opzichte van het materiaal en/of is de
drukkracht die op de beitel wordt uitgeoefend
onvoldoende. Lijn de beitel opnieuw uit en duw het
stevig tegen het materiaal.
Staak de werkzaamheden als de
hydrauliekleidingen abnormaal trillen. Stop
onmiddellijk met werken. Anders kan een ernstige
storing in het hydraulisch systeemmet inbegrip van
de pompen optreden. Controleer de gasdruk van
het achterste kopsegment en de accumulator en
pas de druk aan tot de aanbevolen waarde. Zie voor
informatie het instructieboek bij de hamer.

Bedien de cilinders van bak, knikarm en giek niet
verder dan tot maximaal 10 cm (4 in) vóór hun
eindposities om schade aan de cilinders tegen te
gaan.

V1111513

V1079567

V1111449

X
V1148361
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Zwenk de machine niet tijdens het breken met de
hamer.

Werk niet met de hydraulische hamer in horizontale
richting of (schuin) omhoog. Dit geeft aanleiding tot
veel slijtage.

Wrik de beitel niet heen en weer om gaten in de
grond te maken.

Probeer materialen niet te breken door het
eigengewicht van de giek te benutten. De
machineconstructie kan beschadigd raken.
Duw de beitel stevig tegen het oppervlak aan om
loze beitelslagen tegen te gaan.
Verplaats de beitel niet tijdens het hameren.

V1079570

V1079572

V1111512

X

V1079571
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De hydraulische hamer is niet gemaakt om lasten
te heffen of te transporteren. De hamer kan
gemakkelijk beschadigd raken en bovendien is het
uiterst gevaarlijk.

Gebruik de hydraulische hamer niet voor het
verplaatsen of verzamelen van voorwerpen.

Het optimale werkgebied ligt in het verlengde van
de onderwagen en over een schuine hoek van ca.
45° in beide zwenkrichtingen (A).
Bedien de hydraulische hamer niet in gebied (B).
De machine kan anders instabiel worden, waarbij
onderdelen van de onderwagen beschadigd
kunnen raken door overbelasting.

V1111514

X

V1111511

X
A

A

BB

V1201201

A In het verlengde van de

onderwagen
B Dwars op de onderwagen:

wordt afgeraden
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AAaannkkooppppeelleenn mmeett sscchhaarrnniieerrppeennnneenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

1 Plaats de machine op een stevige en egale
ondergrond.

2 Laat de giek langzaam neer en lijn deze uit,
totdat de bevestigingsgaten (2) in de
hydraulische hamer op één lijn liggen met die in
de giek.

3 Breng scharnierpennen (1) aan in de
bevestigingsgaten (2).

4 Reinig de hydraulische aansluitingen van de
hydraulische hamer en de giek.

LET OP
BBeesscchheerrmm ddee hhyyddrraauulliisscchhee kkooppppeelliinnggeenn tteeggeenn vvuuiill,,
oommddaatt aalllleeeenn ddaann eeeenn jjuuiissttee wweerrkkiinngg vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee kkooppppeelliinngg eenn hheett hhyyddrraauulliisscchhee
ssyysstteeeemm ggeewwaaaarrbboorrggdd kkaann wwoorrddeenn..

5 Zet de motor af en draai het contactslot
vervolgens naar de rijstand. Zie bladzijde 93
voor de rijstand.

6 Bedien de hendels in alle richtingen om de
hydraulische druk af te laten.
Beweeg eventuele rolschakelaars op de
hendels naar links en rechts.
Neem de contactsleutel uit en plaats de
veiligheidsblokkeringshendel in de
vergrendelde stand.

7 Draai beide afsluiters (C) naar de gesloten stand
(D).

8 Sluit de hydrauliekslangen (drukleiding (A) en
retourleiding (B)) van de hydraulische hamer
aan op de hydraulische aansluitingen op de
giek.

9 Borg de hydraulische aansluitingen.
10 Draai beide afsluiters naar de geopende stand

(E).

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleer het hydrauliekoliepeil nadat de
hydraulische hamer 2–3 minuten in gebruik is
geweest.

V1201202

1

2

A

B

D E

C

D

Aankoppelen met scharnierpennen
1 Scharnierpennen
2 Bevestigingsgaten

A Drukleiding
B Retourleiding
C Afsluiter
D Klep dicht
E Klep open
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AAffkkooppppeelleenn mmeett sscchhaarrnniieerrppeennnneenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

1 Plaats de machine op een stevige en egale
ondergrond.

2 Laat de giek neer en plaats de hydraulische
hamer plat op de grond.

3 Zet de motor af en draai het contactslot
vervolgens naar de rijstand. Zie bladzijde 93
voor de rijstand.
Bedien de hendels in alle richtingen om de
hydraulische druk af te laten. Beweeg eventuele
rolschakelaars op de hendels naar links en
rechts.

4 Neem de contactsleutel uit en plaats de
veiligheidsblokkeringshendel in de
vergrendelde stand.

5 Draai beide afsluiters (C) naar de gesloten stand
(D).

6 Ontgrendel de hydraulische aansluitingen.
7 Koppel de hydrauliekslangen (drukleiding (A) en

retourleiding (B)) van de hydraulische hamer los
bij de aansluitingen op de giek.

8 Dek de slangenmet doppen af om te voorkomen
dat er verontreinigingen kunnen binnendringen.

9 Verwijder de scharnierpennen uit de
bevestigingsopeningen en bedien het hulpstuk
van de hydraulische hamer dat u wilt
loskoppelen.V1201202

1

2

A

B

D E

C

D

A Drukleiding
B Retourleiding
C Afsluiter
D Klep dicht
E Klep open

1 Scharnierpennen
2 Bevestigingsgaten
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AAaannsslluuiitteenn oopp eeeenn ssnneellkkooppppeelliinngg vvoooorr
aaaannbboouuwwddeelleenn,, hhyyddrraauulliisscchh

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

Monteer de hydraulische hamer op de hydraulische
snelkoppeling op dezelfde wijze als bij het
monteren van een bak, met behulp van de
hydraulische snelkoppeling. Zie bladzijde 231 en
238.

225522
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LLoossnneemmeenn vvaann eeeenn ssnneellkkooppppeelliinngg vvoooorr
aaaannbboouuwwddeelleenn,, hhyyddrraauulliisscchh

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

Koppel de hydraulische hamer van de hydraulische
snelkoppeling af dezelfde wijze als bij het
demonteren van een bak, met behulp van de
hydraulische snelkoppeling. Zie bladzijde 231 en
238.

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn

HHaammeerr 225533



RReessttddrruukk XX11 aaffllaatteenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

Bij restdruk in X1 en/of X3 wordt het lastig om de
snelkoppeling bij het veranderen van
aanbouwdelen of gereedschappen te ontkoppelen
of aan te sluiten. Laat daarom eventuele restdruk af
voordat u aanbouwdelen ontkoppelt/aansluit.
Er zijn twee verschillende instructies voor het
aflaten van de restdruk: handmatig aflaten van de
restdruk in X1/X3 en automatisch aflaten van de
restdruk in X1/X3. Ga te werk volgens een van deze
instructies.

HHaannddmmaattiigg aaffllaatteenn vvaann ddee rreessttddrruukk iinn XX11

AAllss XX11--ssllaanngg ((AA)) iiss aaaannggeessllootteenn oopp aaffsslluuiitteerr ((BB))
1 Laat het hulpstuk helemaal op de grond neer.
2 Nadat u de motor hebt uitgezet, zet u het

contactslot in de bedieningsstand
(voorverwarmen).

3 Houd de veiligheidsblokkeringshendel in de
ontgrendelde stand. Zie bladzijde 128.

4 Druk op de knop (2) op de rechter joystick om
eenX1-functie te selecteren bij eenmachinemet
optionele giekverstelling.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De afsluiter moet in de geopende stand (C)
staan.

5 Haal de proportionele schakelaar (1) vijf tot zes
keer heen en weer (gedurende 20 tot 30
seconden) om de druk in de X1-leidingen af te
laten.

6 Draai de afsluiter naar de gesloten stand.
7 Koppel beide X1-slangen (A) los.

V1159074

2

1

Rechter joystick

V1202207

A

B

C

Snelkoppeling (type met afsluiter)

A X1-slang van/naar hulpstuk
B Afsluiter
C Geopende toestand

225544
BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn

HHaammeerr



AAllss XX11--ssllaanngg ((AA)) iiss aaaannggeessllootteenn oopp eeeenn
ddrriieewweeggvveennttiieell ((BB)) zzooaallss eeeenn ggrriijjppeerrbbaakk
1 Laat het hulpstuk helemaal op de grond neer.
2 Nadat u de motor hebt uitgezet, zet u het

contactslot in de bedieningsstand
(voorverwarmen).

3 Houd de veiligheidsblokkeringshendel in de
ontgrendelde stand.

4 Druk op de knop (2) op de rechter joystick om
eenX1-functie te selecteren bij eenmachinemet
optionele giekverstelling.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De driewegventiel van de X1-leiding van/naar
het af te koppelen hulpstukmoet in de geopende
stand staan.

5 Haal de proportionele schakelaar (1) vijf tot zes
keer heen en weer (gedurende 20 tot 30
seconden) om de druk in de X1-leidingen af te
laten.

6 Draai de driewegventiel naar de gesloten stand.
7 Koppel beide X1-slangen (A) los.

AAuuttoommaattiisscchh aaffllaatteenn vvaann ddee rreessttddrruukk iinn XX11
1 Laat het aanbouwdeel helemaal op de grond

neer.
2 Nadat u de motor hebt uitgezet, zet u het

contactslot in de bedieningsstand (1). Zie
bladzijde 166 voor de stand van het contactslot.

V1202205

A
A

B

A X1-slang van/naar hulpstuk
B Driewegventiel

V1159074

2

1

Rechter joystick

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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3 Schakel functie X1 in met behulp van de knop
op het toetsenblok en de joystick rechts. Zie
bladzijde 109 voor het inschakelen van X1.

4 Selecteer de Start in de I-ECU.
(menu->Setup (Instelling)->Restdrukafvoer-
>Start (Start))

5 Ga te werk volgens het pop-upbericht op I-ECU
zodat X1 retourleiding wordt verbonden met de
tankleiding. (aflaatmechanisme restdruk)
Ontkoppel de snelkoppeling van de machine en
sluit deze weer erop aan.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Retourleiding X1 is slechts zo'n 30 seconden met
de tankleiding verbonden. Na 30 seconden wordt
het circuit gesloten, Start als er meer tijd nodig is
om de restdruk in X1 af te laten demotor en herhaal
de stappen 2 t/m 5 hierboven.

V1212700

Setup

Resid pressure release

Start

Stop

Pressure release
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HHaannddmmaattiigg aaffllaatteenn vvaann ddee rreessttddrruukk iinn XX33

Als een X3-hulpstuk is gemonteerd, moet u eerst
eventuele restdruk aflaten alvorens het hulpstuk af
te koppelen.
1 Laat het X3-aanbouwdeel neer op de grond

zoals afgebeeld om de snelkoppeling
gemakkelijk aan te af te koppelen.

2 Nadat u de motor hebt afgezet, draait u het
contactslot naar de rijstand.

3 Houd de veiligheidsblokkeringshendel in de
ontgrendelde stand. Zie bladzijde 128.

4 X3-functie toekennen aan proportionele
schakelaar (1).

5 Haal de proportionele schakelaar (1) vijf tot zes
keer heen en weer (gedurende 20 tot 30
seconden) om de druk in de X3-leidingen af te
laten.

6 Koppel beide X3-slangen los.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bij het loskoppelen van een hulpstuk ismogelijk van
restdruk door externe invloeden. Duw alvorens een
hulpstuk aan te koppelen met een dop tegen de
vrouwelijke koppelingshelft om eventuele restdruk
af te laten.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Let erop dat de ontsnappende olie bij het indrukken
van de vrouwelijke koppelingshelft de grond niet
verontreinigt.

AAuuttoommaattiisscchh aaffllaatteenn vvaann ddee rreessttddrruukk iinn XX33
1 Laat het aanbouwdeel helemaal op de grond

neer.
2 Nadat u de motor hebt uitgezet, zet u het

contactslot in de bedieningsstand (1). Zie
bladzijde 166 voor de stand van het contactslot.

3 Schakel functie X3 in met behulp van de knop
op het toetsenblok en de joystick links. Zie
bladzijde 109 voor het inschakelen van X3.

4 Selecteer de Start (Start) in de I-ECU.
(menu->Setup (Instelling)->Restdrukafvoer-
>Start (Start))

5 Ga te werk volgens het pop-upbericht op I-ECU
zodat X3 retourleiding wordt verbonden met de
tankleiding. (aflaatmechanisme restdruk)

V1173600

1

Linker joystick

V1212700

Setup

Resid pressure release

Start

Stop

Pressure release
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Ontkoppel de snelkoppeling van de machine en
sluit deze weer erop aan.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Retourleiding X3 is slechts zo'n 30 seconden met
de tankleiding verbonden. Na 30 seconden wordt
het circuit gesloten, Start als er meer tijd nodig is
om de restdruk in X3 af te laten demotor en herhaal
de stappen 2 t/m 5 hierboven.

225588
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BBoovveennkklleemm

HHyyddrraauulliisscchhee kklleemm

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

SSmmeeeerr ddee sscchhaarrnniieerrppeenn vvaann ddee hhyyddrraauulliisscchhee kklleemm
oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn..
CCoonnttrroolleeeerr eellkkee ddaagg ddee sslliijjttaaggee vvaann ddee
hhyyddrraauulliieekklleeiiddiinnggeenn..

VVeeiilliigghheeiidd

Ga pas aan de slag met de machine wanneer u
volledig op de hoogte bent van de locatie en
werking van de instrumenten en
bedieningselementen. Lees dit instructieboek
aandachtig door. Uw veiligheid hangt ervan af!
Zie bladzijde 109 voor bediening van de grijperbak.
Zorg dat er zich niemand in de gevarenzone
ophoudt (binnen een straal van 7 m rond de
machine en zijn hulpstukken).
Gebruik beschermingsmiddelen. Als de machine
voorzien is van een overkapping, dient u een
frontbescherming te gebruiken en een
veiligheidsbril en -helm te dragen.
Start de motor nooit wanneer de hydraulische
aansluitingen losgekoppeld zijn.
Verlaat de machine nooit terwijl de motor loopt en
de sleutel in het contactslot steekt.
Alvorens de motor af te zetten of de machine te
verlaten dient u de bak op de grond neer te laten
en de hydraulische klem te openen. Het is
gevaarlijk om de bak met hydraulische klem met
materiaal erin geheven te laten staan.
Voordat u hydrauliekslangen loskoppelt of
aansluit dient u de motor af te zetten. Draai
daarbij de contactsleutel naar de rijstand en de
proportionele duimwielen naar links en rechts.
Beweeg de bedieningsjoysticks in alle richtingen
om restdruk af te laten.
Om schade aan de onderdelen en constructie te
voorkomen dient een machine uitgerust met een
hydraulische klem eveneens te zijn voorzien van
een drukreduceerventiel in de accessoireskring.
Informeer bij uw Volvo-dealer of uw machine de
juiste uitrusting heeft.

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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De hydraulische klem is alleen goedgekeurd voor
gebruik in combinatiemet door Volvo ontwikkelde
of goedgekeurde bakken en hulpstukken. Als de
klem wordt gebruikt in combinatie met andere
bakken of hulpstukken, werkt de klem mogelijk
niet goed.
De hydraulische klem is niet goedgekeurd voor
gebruik in combinatie met de snelkoppeling voor
de compacte graafmachines van Volvo zoals
afgebeeld (hetzij hydraulisch hetzij mechanisch).
Als de hydraulische klem enige tijd niet gebruikt
wordt, koppel de hydrauliekleidingen dan los om
te voorkomen dat de klemcilinder gaat afwijken.

HHyyddrraauulliisscchhee kklleemm aaaannsslluuiitteenn eenn lloosskkooppppeelleenn

Sluit de hydrauliekslang aan op een van de poorten
(A) van de driewegventiel (B). (Aanweerszijden van
de knikarm één.)
Sluit de hydrauliekleiding bij gebruik van een ander
hulpstuk aan op een andere poort (A) en draai de
ventielen aan linker- en rechterzijde van de knikarm
90 graden om het hydraulische circuit te openen.
Zie bladzijde 254 voor het aflaten van de restdruk
bij het afkoppelen van hulpstukken.

De hydraulische klem is niet
goedgekeurd voor gebruik in combinatie
met deze snelkoppeling.

V1202205

A
A

B

A X1-slang van/naar hulpstuk
(linker- en rechterzijde van
knikarm)

B Driewegventiel voor hydraulische
klem

226600
BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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BBeeddiieenniinngg

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Vallende lading kan ernstig beknellingsletsel
veroorzaken. Bij het opheffen van lading aan de op
de knikarm vastgelaste klemplaat gaat de plaat
mogelijk kapot, waarna de lading omlaag kan
komen.
GGeebbrruuiikk ddee oopp ddee kknniikkaarrmm vvaassttggeellaassttee kklleemmppllaaaatt
nnooooiitt aallss hheeffiinnrriicchhttiinngg..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Raadpleeg de hijstabel voordat u de hydraulische
klem gebruikt.

Laat de bak op de grond neer voordat u wisselt
tussen de hydraulische klemmodus en de
giekverstellingsmodus. Er stroomt nu geen
hydrauliekolie naar de hydraulische klem om de
druk in de giekverstellingsmodus te handhaven,
waardoor de last uit de bak kan vallen.

V1078515

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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SSllaannggbbrreeuukkvveennttiieelleenn
((eexxttrraa))

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor beknelling.
Een geheven aanbouwdeel kan omlaagkomen en
beknellingsletsel toebrengen.
LLaaaatt aallvvoorreennss ddee ccaabbiinnee ttee vveerrllaatteenn aallllee
aaaannbboouuwwddeelleenn oopp ddee ggrroonndd nneeeerr eenn vveerrggrreennddeell aallllee
bbeeddiieenniinnggsseelleemmeenntteenn..

LET OP
DDeemmoonntteeeerr eeeenn lleeiiddiinnggbbrreeuukkvveennttiieell nniieett,, oommddaatt hheett
oonnddeerr ddrruukk ssttaaaatt.. NNeeeemm bbiijj pprroobblleemmeenn ccoonnttaacctt oopp
mmeett eeeenn ddoooorr VVoollvvoo eerrkkeennddee wweerrkkppllaaaattss..

Als de machine is uitgerust met
leidingbreukventielen, beperken deze in geval van
leidingbreuk de snelheid waarmee de giek
omlaagkomt.

AAaannbboouuwwddeeeell nneeeerrllaatteenn nnaa lleeiiddiinnggbbrreeuukk
WWaannnneeeerr ddee mmoottoorr ddrraaaaiitt
Laat de giek of arm neer, terwijl u de
bedieningshendels in de gebruikelijke stand
houdt. Vang de olie uit de gebarsten leiding op in
een geschikte bak.
AAllss ddee mmoottoorr iiss aaffggeezzeett
De hydraulische servodruk wordt enkele minuten
op peil gehouden door druk in de accumulator,
zodat u de giek of arm op de gebruikelijke manier
met de joysticks kunt laten zakken. Wacht dus
niet te lang met het neerlaten van de giek, omdat
de regeldruk, met een snelheid die afhankelijk is
van de staat en de uitrusting van de machine,
afneemt. Vang de olie uit de gebarsten leiding in
een geschikte bak op.
AAllss ddeemmoottoorr iiss aaffggeezzeett eenn eerr iiss ggeeeenn hhyyddrraauulliisscchhee
sseerrvvooddrruukk

226622
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brandwonden.
Hete olie kan ernstige brandwonden veroorzaken
op onbedekte huid.
AAllttiijjdd bbeesscchheerrmmeennddee hhaannddsscchhooeenneenn,, eeeenn
vveeiilliigghheeiiddssbbrriill eenn bbeesscchheerrmmeennddee kklleeddiinngg ddrraaggeenn bbiijj
hheett wweerrkkeenn mmeett hheettee oolliiee..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor injectie onder hoge druk.
De restdruk in het hydraulische systeem kan
aanleiding geven tot ernstig letsel. Er kan olie onder
hoge druk buiten spuiten, ook al heeft de motor
enige tijd uitgestaan.
LLaaaatt aallttiijjdd ddee ddrruukk aaff eenn zzoorrgg ddaatt hheett ccoonnttaaccttsslloott iinn
ddee bbllookkkkeeeerrssttaanndd ssttaaaatt aallvvoorreennss oonnddeerrhhoouudd aaaann hheett
hhyyddrraauulliisscchhee ssyysstteeeemm ttee vveerrrriicchhtteenn..

1 Draai de borgmoer (B) een stukje los en draai
vervolgens de stelbout (A) langzaam linksom.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Voordat u de stelbout verdraait, moet u de
oorspronkelijke stand markeren om de bout
weer in de oude stand te kunnen terugdraaien
(ingestelde druk: 250 kgf / cm²).

De giek zal vervolgens langzaam op de grond
zakken.

2 Draai de stelbout (A) weer in de
oorspronkelijke stand terug.

3 Houd de stelbout (A) stevig vast, terwijl u de
borgmoer (B) vastdraait.

4 Neem contact op met de werkplaats van een
erkende Volvo CE-dealer voor het gebruik
ervan.

V1078568

A

B

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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HHeeffffeenn vvaann oobbjjeecctteenn
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

Als de machine wordt gebruikt voor
hefwerkzaamheden in een gebied dat valt onder de
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG en de
daarbij behorende amendementen, dient de
machine te zijn uitgerust met de onderstaande
voorzieningen om veilig te kunnen werken.
- Een hefhaak.
- Afhankelijk van de risicoanalyse is een
leidingbreukventiel op giek en in sommige landen
op zowel de giek als de arm vereist, zie bladzijde
262.

- Een overlastsignalering, zie bladzijde 93.

Om veilig te kunnen heffen worden hoge eisen
gesteld aan de machinist.
Lees de onderstaande adviezen door alvorens te
gaan heffen.
Gebruik gekwalificeerde en goed getrainde
machinisten die:
- bijzondere machinekennis en -training hebben
genoten;

- het instructieboek en de lasttabellen die erin
staan hebben doorgenomen en begrepen;

- bijzondere kennis hebben van en getraind zijn
in het aanslaan van de last;

- de volledige aansprakelijkheid kunnen nemen
voor alle aspecten van de hefwerkzaamheden.

Breek de hefbeweging af als u niet zeker weet of
er veilig kan worden geheven.
Kies een machine met voldoende capaciteit voor
de te verwachten last, de reikwijdte en het
zwenkbereik. Idealiter dient de last kleiner te zijn
dan de vermelde last in de lasttabel bij maximale
reikwijdte dwars op de onderwagen.

226644
BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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- Ga de massa (het gewicht) na van de te heffen
last.

- Ga na wat de opneem- en afzetpositie van de
last is en de wijze van aanslaan.

- Ga de machineconfiguratie na en in het
bijzonder de lengte van de knikarm en de giek
alsmede het gewicht van het contragewicht.

- Kies de juiste heftabel voor de hefinrichtingen
en aanslagmaterialen die tijdens het heffen
worden gebruikt. Trek het gewicht van de
aanslagmaterialen en de hefinrichtingen af van
de hefcapaciteit.

Breng de machine op de normale
bedrijfstemperatuur.
Plaats de machine op stevige en egale
ondergrond.
Maak zo nodig op de juiste manier gebruik van
stempels en schuifblad.
Houd, nadat de last op de juiste wijze is
aangeslagen, al het grondpersoneel uit de buurt
van de last en de machine. Als de last moet
worden bijgestuurd dient u een stuk touw aan de
last te bevestigen, zodat het grondpersoneel op
veilige afstand kan blijven.
Wijs een ervaren seingever aan om de gehele
hefoperatie te leiden.

V1210671

Aanbevolen situatie
- Stevige en effen ondergrond
- Schuifblad - omlaag gezet
- Zonder aanbouwdeel - voor een
beter zicht en maximale
hefcapaciteit

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De eigenaar of machinist dient bekend te zijn met
de geldende regionale en landelijke bepalingen
rond hefwerkzaamheden en deze in acht te nemen.
Neem voor meer informatie contact op met de
dealer.

Neem het onderstaande in acht voor maximale
handelbaarheid en veiligheid tijdens het heffen.
- Werk op een stevige, vlakke en horizontale
ondergrond.

- Op een instabiele ondergrond, zoals los grind,
zand of water, mag u de machine niet tot in de
buurt van de aangegeven waarden in de lasttabel
belasten.

- Zwenk de bovenwagen nooit te snel, wanneer er
lading aan de bak hangt: de centrifugaalkrachten
kunnen de stabiliteit van de machine negatief
beïnvloeden.

- Maak geen gebruik van de zwenkfunctie van de
bovenwagen en haal de knikarm evenmin naar u
toe om een last te verslepen.

- Bedien de machine niet als er iemand aan de bak
of de aanbouwdelen hangt of erin zit.

226666
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11 HHeeffhhaaaakk oopp bbaakk ooff ssnneellwwiisssseell

Stel de hefinrichting op een bak of een ander
aanbouwdeel niet bloot aan dwarskrachten. De
haak is berekend op krachten die in langsrichting
werken.
Zorg dat het gewicht van de last bij het bedienen
van de knikarm en de bak altijd binnen de
aangegeven maximaal toelaatbare belasting voor
de hefinrichting ligt.
Overschrijding van de aangegeven grenswaarden
kan aanleiding geven tot ernstig letsel. Onthoud dat
u als machinist aansprakelijk bent bij een eventueel
ongeluk.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Dit geeft de capaciteit van de hefhaak weer en niet
de nominale laadcapaciteit van de machine, die
varieert naar gelang van de bodemgesteldheid, de
reikwijdte, de spoorbreedte van de rupskettingen
enzovoort.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Gebruik om schade aan de machine tegen te gaan
alleen de door Volvo geadviseerde hefinrichting.
Neem contact op met uw dealer voor informatie
over andere hefinrichtingen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Stang (B) dient voor structurele versterking.
Gebruik deze niet voor andere doeleinden, zoals
het heffen van de machine.
Voor meer informatie over het heffen van de
machine, zie bladzijde 206.

22 HHeeffhhaaaakk oopp vveerrbbiinnddiinnggssssttaanngg

Het hefoog op de verbindingsstang is berekend op
het heffen van een last met een maximumgewicht
zoals vermeld in de catalogus.

V1065907

1

2

3

1 Verbindingsstang
2 Hefoog op verbindingsstang
3 Hefoog op bak

V1206005

A

B

A Opening voor het heffen van de
machine

B Stang

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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OOvveerrllaassttssiiggnnaalleerriinngg

LET OP
DDee oovveerrllaassttssiiggnnaalleerriinngg ggeeeefftt nniieett ddee wweerrkkeelliijjkkee
bbeeppeerrkkiinnggeenn vvaann ddeemmaacchhiinnee aaaann,, mmaaaarr wwiijjsstt oopp hheett
ggeevvaaaarr vvoooorr kkaanntteelleenn aallss ddee mmaacchhiinneessttaabbiilliitteeiitt
vveerrsslleecchhtteerrtt..

Schakel de overlastsignalering in en uit door het
bedienen van de desbetreffende toets op het
toetsenblok in de machine, zie bladzijde 93.

LET OP
BBiijj hheett hhiijjsseenn vvaann eeeenn hhaannggeennddee llaasstt ddiieenntt ddee
oovveerrllaassttssiiggnnaalleerriinngg aallttiijjdd ttee wwoorrddeenn iinnggeesscchhaakkeelldd..

Bij constatering van overlast gaan het centrale
waarschuwingslampje en het controlelampje voor
overlast op de I-ECU branden en klinkt de zoemer.
Schakel de overlastsignalering uit tijdens het
graven.

DDrruukkwwaaaarrsscchhuuwwiinngg bbiijj oovveerrbbeellaassttiinngg

De standaarddruk van het waarschuwingssysteem
voor overbelasting bedraagt 110 bar (1595 psi).

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De waarschuwingsdruk voor overbelasting moet
lager zijn dan het nominale hefvermogen volgens
de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG, lokale
en/of nationale overheidsvoorschriften. Neem
contact op met uw plaatselijke Volvo-verdeler voor
meer informatie.
Als de standaarddruk moet worden aangepast in
overeenstemming met lokale en/of nationale
overheidsvoorschriften, neem dan contact op met
een gekwalificeerde servicetechnicus.

V1065467

Overlastsignalering (Rood)

226688
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ongelukken.
Overbelasting kan aanleiding geven tot een
kantelende machine of vallende last en
aanbouwdelen.
OOvveerrsscchhrriijjdd ddee mmaaxxiimmaallee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann ddee
mmaacchhiinnee nniieett eenn nneeggeeeerr nnooooiitt ddee
oovveerrllaassttssiiggnnaalleerriinngg..

De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op de machines
met de volgende voorwaarden:
Hefpunt: Aan uiteinde knikarm, zonder bak.
De machiinist en alle vloeistoffen (bijv. alle
smeermiddelen en brandstof in de brandstoftank
zijn volledig bijgevuld).
Schuifblad/stabilisator is omhoog (indien
aanwezig).

De waarden in de hefcapaciteiten zijn in
overeenstemming met ISO10567. De nominale
lasten bedragen niet meer dan 87% van de
hydraulische hefcapaciteit of 75% van de
kantelbelasting. Zie bladzijde 426 voor meer
informatie.

OOvveerrllaassttssiiggnnaalleerriinngg,, ccoonnttrroolleerreenn

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleer om de 1000 draaiuren de apparatuur
voor overlastsignalering, zie bladzijde 334.

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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SSiiggnnaalllleerriinnggsssscchheemmaa

HHaannddmmaattiiggee hhiijjssssiiggnnaalleenn vvoooorr ddee mmaacchhiinniisstt vvaann eeeenn mmoobbiieellee ggrraaaaffmmaacchhiinnee ccoonnffoorrmm SSAAEE
JJ11330077..
De signalen zijn in eerste instantie bedoeld voor gebruik door een seingever omhet hijsen,
verwerken en afzetten van last aan de aanbouwdelen in goede banen te leiden. Het
gebruik van signalen kan tevens handig zijn tijdens grondverzet en/of transport, wanneer
obstakels de machinist het zicht ontnemen.
Als de last sneller omhoog, omlaag, vooruit, achteruit of opzij bewogen moet worden,
moeten de bewegingen van de knikarm sneller worden uitgevoerd. Als er twee
verschillende machines worden gebruikt voor het hijsen van dezelfde lading, moeten er
van tevoren afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de last moet worden
geheven en welke signalen er aan de verschillende machinisten moeten worden
gegeven.

V1065920 V1065921
V1065923

LLAASSTT HHIIJJSSEENN
Houd een van beide
onderarmen verticaal,
wijsvinger omhoog, en
beschrijf met de hand kleine,
horizontale cirkels.

LLAASSTT VVIIEERREENN
Houd een van beide armen
gestrekt omlaag, wijsvinger
omlaag, en beschrijf met de
hand kleine, horizontale
cirkels.

VVLLUUCCHHTTVVEERRAANNDDEERRIINNGG
LLAASSTT
Houd een van beide armen
gestrekt, steek uw hand op
met de handpalm in de
richting van de gewenste
beweging en beweeg de
hand in de gewenste
richting.

V1065924

V1065925 V1065926

VVLLUUCCHHTTVVEERRAANNDDEERRIINNGG
LLAASSTT
Houd een van beide armen
gestrekt, steek uw hand op
met de handpalm in de
richting van de gewenste
beweging en beweeg de
hand in de gewenste
richting.

GGIIEEKK OOMMHHOOOOGG
Houd een van beide armen
horizontaal gestrekt en
steek met gebalde vuist uw
duim op.

GGIIEEKK OOMMLLAAAAGG
Houd een van beide armen
horizontaal gestrekt en
steek met gebalde vuist uw
duim omlaag.

227700
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V1065927 V1065928 V1065929

ZZWWEENNKKEENN
Houd een van beide armen horizontaal gestrekt enwijsmet
uw wijsvinger de richting aan waarin de bovenwagen moet
zwenken.

KKNNIIKKAARRMM HHAALLEENN
Knijp beide handen dicht en
wijs met de duimen naar
binnen toe.

V1065930
V1065931 V1065932

KKNNIIKKAARRMM BBRREENNGGEENN
Knijp beide handen dicht en
wijs met de duimen naar
buiten toe.

BBAAKK SSLLUUIITTEENN
Knijp een van beide handen
dicht en houd deze hand stil.
Beschrijf met uw andere
hand een kleine verticale
cirkel terwijl u met de
wijsvinger van dezelfde
hand naar de dichtgeknepen
hand wijst.

BBAAKK OOPPEENNEENN
Open een van beide handen
en houd deze hand stil.
Beschrijf met de andere
hand een kleine verticale
cirkel terwijl u met de
wijsvinger van dezelfde
hand naar de geopende
hand wijst.

V1065933
V1065934 V1065935

RREESSTTEERREENNDDEE AAFFSSTTAANNDD AAAANNGGEEVVEENN
Houd uw onderarm omhoog terwijl u met een gebalde vuist
de richting van de te maken bocht aangeeft. Beweeg uw
andere vuist in een verticale cirkel om de draairichting van
de rupsketting of de wielen aan te geven.

RREESSTTEERREENNDDEE AAFFSSTTAANNDD
AAAANNGGEEVVEENN
Houd uw onderarmen
omhoog met de handen
geopend naar elkaar toe en
geef de resterende afstand
aan.

V1065936 V1065937
V1065938

BBeeddiieenniinnggsstteecchhnniieekkeenn
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TTEEGGEENNDDRRAAAAIIEENN
Leg een van uw handen op uw hoofd om aan te geven
welke rupsketting of wielen er achteruit moet(en) draaien.
Beweeg uw andere hand in een verticale cirkel om aan te
geven welke rupsketting of wielen er vooruit moet(en)
draaien.

LLAANNGGZZAAAAMM BBEEWWEEGGEENN
Houd één hand stil voor de
hand waarmee u het
bewegingssignaal geeft. Op
de afbeelding wordt het
signaal voor langzaam
hijsen gegeven.

V1065939 V1065940 V1065941

RRIIJJDDEENN
Houd uw onderarm omhoog terwijl u met een gebalde vuist
de richting van de te maken bocht aangeeft. Beweeg uw
andere vuist in een verticale cirkel om de draairichting van
de rupsketting of de wielen aan te geven.

SSTTOOPPPPEENN
Houd een van beide armen
zijwaarts uitgestrekt en
beweeg met de handpalm
omlaag uw arm heen en
weer.

V1065942 V1065922

NNOOOODDSSTTOOPP
Houd beide armen zijwaarts
uitgestrekt en zwaai met de
handpalmen omlaag uw
armen heen en weer.

MMOOTTOORR AAFFZZEETTTTEENN
Haal uw duim of wijsvinger
langs de keel.

227722
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VVeeiilliigghheeiidd ttiijjddeennss hheett
oonnddeerrhhoouudd
Dit hoofdstuk bevat de veiligheidsvoorschriften
waaraan u zich moet houden bij het nakijken en
onderhouden van de machine. Hier wordt ook
beschreven welke met risico’s u te maken hebt als
u werkt met schadelijk materiaal en wat u kunt doen
om lichamelijk letsel te voorkomen.
Verdere veiligheidsvoorschriften en
waarschuwingen vindt u in de diverse
hoofdstukken.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brandwonden!
Hete machineonderdelen kunnen aanleiding geven
tot brandwonden.
HHeettee mmaacchhiinneeoonnddeerrddeelleenn llaatteenn aaffkkooeelleenn aallvvoorreennss
aaaannppaassssiinnggeenn ooff oonnddeerrhhoouudd uuiitt ttee vvooeerreenn..
PPeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn ddrraaggeenn..

VVeeiilliigghheeiidd ttiijjddeennss hheett oonnddeerrhhoouudd

227733



SSeerrvviicceessttaanndd

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brandwonden!
Hete vloeistoffen en machineonderdelen kunnen
aanleiding geven tot brandwonden.
MMaacchhiinnee llaatteenn aaffkkooeelleenn aallvvoorreennss mmeett
oonnddeerrhhoouuddsswweerrkk ttee bbeeggiinnnneenn..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden
moeten de volgende maatregelen worden
genomen.

1 Parkeer de machine op een egaal, stevig en
horizontaal stuk ondergrond.

2 Laat het aanbouwdeel en het schuifblad op de
grond neer.

3 Zet de motor af. Neem de contactsleutel uit,
nadat u de systeemdruk hebt afgelaten.

4 Controleer of de veiligheidsblokkeringshendel in
vergrendelde stand staat, zie bladzijde 128.

5 Haal geleidelijk de druk van leidingen en
reservoirs om onnodige risico's te vermijden.

6 Gun de machine de tijd om af te koelen.

Bij de beschrijving van de diverse
onderhoudswerkzaamheden wordt aangegeven
wat de meest geschikte positie is voor de
betreffende werkzaamheden. Als er geen
specifieke positie wordt aangegeven, parkeert u de
machine in positie A.

227744
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oonnddeerrhhoouuddssssttaanndd AA

Trek de bak- en knikarmcilinder helemaal in en laat
dan de giek op de grond neer.

V1080333

OOnnddeerrhhoouuddssssttaanndd BB

Schuif de bakcilinder volledig uit, trek de
knikarmcilinder volledig in en laat de giek op de
grond neer.

V1080334

VVeeiilliigghheeiidd ttiijjddeennss hheett oonnddeerrhhoouudd

SSeerrvviicceessttaanndd 227755



AAllvvoorreennss oonnddeerrhhoouudd uuiitt ttee
vvooeerreenn,, ddiitt lleezzeenn

LLiicchhaammeelliijjkk lleettsseell vvoooorrkkoommeenn
Lees het Instructieboek voordat u met de
onderhoudswerkzaamheden begint. Het is
bovendien van belang dat u de informatie en
aanwijzingen op de plaatjes en stickers leest en
opvolgt.
Draag geen loszittende kleding of sieraden: deze
kunnen vast komen te zitten en letsel
veroorzaken.
Draag altijd een veiligheidshelm, een
veiligheidsbril, werkhandschoenen,
beschermende schoenen en andere
beschermende uitrusting als dat gezien de aard
van de werkzaamheden noodzakelijk is.
Zorg voor voldoende ventilatie als u de motor
binnen start.
Ga niet voor of achter demachine staan, wanneer
de motor draait.
Als u servicewerkzaamheden moet verrichten
onder opgeheven hefbalken, dient u deze eerst
te beveiligen. (Schakel de
veiligheidsblokkeringshendel in en gebruik de
handrem als de machine deze heeft).
Zet de motor af, voordat u de achterdeur en de
motorklep opent.
Als de motor is afgezet, is er nog sprake van
geaccumuleerde restdruk in de systemen die
onder druk staan. Als u een systeem opent
zonder het eerst drukloos te maken, zal er
vloeistof onder hoge druk naar buiten spuiten.
Gebruik niet uw hand, maar papier of hardboard
om te controleren of er ergens lekken zijn.
Houd opstaptreden, handgrepen en antisliplagen
vrij van olie, dieselolie, vuil en ijs. Ga nooit op
onderdelen van de machine staan, die daar niet
voor bedoeld zijn.
Het is van belang dat u de juiste gereedschappen
en uitrusting gebruikt. Defect gereedschap of
defecte uitrusting dient gerepareerd of vervangen
te worden.

V1065951
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SScchhaaddee aaaann ddee mmaacchhiinnee vvoooorrkkoommeenn
Bij het opheffen of ondersteunen van (delen van)
de machine, dient u uitrusting te gebruiken met
een voldoende hefcapaciteit.
U dient gebruik te maken van hefuitrusting,
gereedschap, werkmethoden, smeermiddelen en
onderdelen die worden beschreven in het
Instructieboek. Is dat niet het geval, dan wijst
Volvo Construction Equipment alle
aansprakelijkheid af.
Zorg dat u geen gereedschap of andere vreemde
voorwerpen in de machine achterlaat die schade
kunnen veroorzaken.
Haal voordat u met onderhoudswerkzaamheden
begint de druk van het hydraulische systeem af.
Stel een ontlastklep nooit hoger af dan de
drukwaarde die door de fabrikant wordt
aanbevolen.
Machines die worden ingezet in een
verontreinigde of anderszins ongezonde
omgeving, dienen voor dit soort werkzaamheden
te zijn uitgerust. Bij het onderhoud van een
dergelijke machine gelden speciale
veiligheidsvoorschriften.
Zorg er bij installatie van bijvoorbeeld een CB-
zender/ontvanger, een mobiele telefoon of
vergelijkbare apparatuur voor dat de montage
plaatsvindt volgens de aanwijzingen van de
fabrikant. Dit om interferentie te voorkomen met
de elektronische systemen en componenten die
van belang zijn voor een goede werking van de
machine, zie bladzijde 24.
Voor informatie over de te nemen
voorzorgsmaatregelen bij het elektrisch lassen,
zie bladzijde 344.
Zorg ervoor dat alle dekplaten op de machine op
de juiste plaats zitten, voordat u de motor start en
de machine in gebruik neemt.
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MMiilliieeuuvveerrvvuuiilliinngg vvoooorrkkoommeenn

Wees u bewust van mogelijke invloeden op het
milieu bij het verrichten van service- en
onderhoudswerkzaamheden. Olie en andere
schadelijke stoffen die in het milieu terechtkomen,
veroorzaken schade. Olie breekt zeer langzaam af
in water en sediment. Eén liter olie kan miljoenen
liters drinkwater verontreinigen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Voor alle punten hieronder geldt, dat alle
afvalstoffen overgedragen dienen te worden aan
een organisatie die van overheidswege bevoegd is
om deze te verwerken en te verwijderen.

Als u olie en vloeistoffen aftapt, moet u deze
opvangen in daarvoor geschikte bakken en
ervoor zorgen dat u niet morst.
Voordat u gebruikte filters weggooit, moet u alle
vloeistof eruit halen. Gebruikte filters van
machines die werken in een omgeving met
asbest of andere gevaarlijke stoffen, moeten in
de zak die bij het nieuwe filter wordt geleverd,
worden geplaatst.
Accu’s bevatten stoffen die gevaarlijk zijn voor het
milieu en de gezondheid. Gebruikte accu’s
moeten daarom als milieuschadelijk afval worden
behandeld.
Verbruiksgoederen zoalsvoorbeeld gebruikte
lappen, handschoenen en flessen kunnen
eveneens met milieugevaarlijke oliën en
vloeistoffen zijn vervuild en moeten in dat geval
als milieuschadelijk afval worden behandeld.
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MMaassssaasscchhaakkeellaaaarr

LET OP
SScchhaakkeell ddee mmaassssaasscchhaakkeellaaaarr nniieett uuiitt tteerrwwiijjll ddee
mmoottoorr lloooopptt.. HHeett eelleekkttrriisscchhee ssyysstteeeemm kkaann
bbeesscchhaaddiiggdd rraakkeenn..

Wanneer las- of onderhoudswerkzaamheden aan
het elektrisch systeem worden uitgevoerd of als u
aan het eind van de dag klaar bent met de
werkzaamheden, moet u de
hoofdstroomschakelaar uitschakelen.

V1159874

A

B

Hoofdstroomschakelaar

A Stand UIT
B Stand AAN
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RReellaaiiss-- eenn zzeekkeerriinngghhoouuddeerr

LET OP
GGeebbrruuiikk nnooooiitt eeeenn zzeekkeerriinngg mmeett eeeenn hhooggeerr
aammppeerraaggee ddaann aaaannggeeggeevveenn oopp ddee ssttiicckkeerr.. EErr
bbeessttaaaatt aannddeerrss ggeevvaaaarr vvoooorr sscchhaaddee aaaann ooff bbrraanndd iinn
ddee pprriinnttppllaaaatt..

De zekeringen dienen om overbelasting van het
elektrische systeem te voorkomen.
Aan de binnenkant van de afdekking zit een sticker
met daarop de posities en specificaties van de
verschillende relais en zekeringen aangegeven, zie
bladzijde 392.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als een zekering op een bepaalde positie herhaalde
malen achtereen doorbrandt, moet u de oorzaak
ervan opsporen.

1 Draai de bouten (A) los en verwijder de
afdekking van de zekeringhouder (B).

2 Verwijder de doorgebrande zekering met een
zekeringtang.

3 Breng een nieuwe zekering aan met hetzelfde
amperage als de defecte.

V1155541

A
A

B
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HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm

LET OP
VVoooorr aallllee wweerrkkzzaaaammhheeddeenn aaaann hheett hhyyddrraauulliisscchhee
ssyysstteeeemm ggeellddeenn ssttrreennggee vveerreeiisstteenn vvoooorr hheett sscchhoooonn
wweerrkkeenn.. ZZeellffss zzeeeerr kklleeiinnee ddeeeellttjjeess kkuunnnneenn sscchhaaddee
vveerroooorrzzaakkeenn ooff hheett ssyysstteeeemm vveerrssttooppppeenn.. MMaaaakk
ddaaaarroomm hheett bbeettrreeffffeennddee ggeebbiieedd sscchhoooonn
vvoooorraaffggaaaannddee aaaann hheett uuiittvvooeerreenn vvaann
wweerrkkzzaaaammhheeddeenn..

Het hydraulisch systeem inclusief de
drukregelventielen is af fabriek ingesteld op de
juiste druk.
Bij alle werkzaamheden aan het hydraulisch
systeem en de drukregelventielen moeten de
waarden en toleranties uit hetWerkplaatshandboek
van Volvo worden gehanteerd. Anders vervalt de
fabrieksgarantie.
Werkzaamheden aan het hydraulisch systeem zijn
voorbehouden aan een erkende servicemonteur.
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HHyyddrraauulliieekkoolliiee

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Hydrauliekolie is schadelijk voor het milieu. Dam de
verspreiding van gemorste hydrauliekolie
onmiddellijk in en neem de plaatselijke
voorschriften voor gevaarlijke stoffen in acht.

LET OP
GGeebbrruuiikk aalllleeeenn hhyyddrraauulliieekkoolliiee ddiiee VVoollvvoo
ggooeeddggeekkeeuurrdd hheeeefftt..

LET OP
GGeebbrruuiikk ddeezzeellffddee hhyyddrraauulliieekkoolliiee ddiiee iinn hheett ssyysstteeeemm
zziitt.. BBiijj hheett mmeennggeenn vvaann vveerrsscchhiilllleennddee ssoooorrtteenn
hhyyddrraauulliieekkoolliiee kkaann hheett hhyyddrraauulliisscchhee ssyysstteeeemm
bbeesscchhaaddiiggdd rraakkeenn..

BBiioollooggiisscchhee hhyyddrraauulliieekkoolliiee
1 Wanneer u van een minerale hydrauliekolie op

een biologische oliesoort overstapt, dient u
zoveel mogelijk van de oude oliesoort te laten
aflopen en het hydraulische systeem vervolgens
schoon te spoelen.

2 Neem contact op met een door Volvo CE
erkende werkplaats voor de aftapopeningen en
de methode van verversen.
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BBeettrreeddeenn,, vveerrllaatteenn eenn
bbeekklliimmmmeenn vvaann ddee mmaacchhiinnee

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Neem voor de veiligheid de volgende regels in acht.

Spring nooit op of van eenmachine en stap vooral
niet in of uit als de machine beweegt.
Pak bij het in- en uitstappen nooit de joystick beet.
Gebruik de handgrepen en de opstapjes als u de
machine in- of uitstapt of in- of uitklimt.
Ga altijd uit van het driepuntsprincipe: dat wil
zeggen twee handen en één voet of één hand en
twee voeten.
Stap altijd in of uit met uw gezicht naar de
machine toe.
Houd alle treden, handgrepen en uw schoenen
vrij van modder en olie. Let er in het bijzonder op
dat u de ruiten, de buitenspiegels en de
verlichting schoonhoudt.
Veeg uw schoenen/laarzen af en droog uw
handen af voordat u in de machine stapt.
Maak geen gebruik van de handgreep (A) van de
deur bij het in- en uitstappen. De handgreep is
daarvoor niet sterk genoeg en is alleen bedoeld
voor het sluiten van de deur.
Houd u bij het in- en uitstappen niet vast aan het
stuurwiel in de cabine. Door de grote
dwarskrachten kunnen de stuuronderdelen
beschadigd raken.
Stap niet via de baksteun in en uit de machine.

A
V1080335

V1080336
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BBrraannddpprreevveennttiiee
OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als demachine in een brand- of explosiegevaarlijke
omgeving wordt gebruikt, is speciale training en
apparatuur vereist.

Er bestaat altijd gevaar voor brand. Zoek uit welk
type brandblusser op uw werkplek wordt gebruikt
en hoe deze werkt. Als de machine is uitgerust met
een brandblusser, dient deze in de cabine, links van
de machinist te worden bewaard.

Als u de machine uitrust met een brandblusser,
moet u erop letten dat deze van het type ABE (in
Noord-Amerika ABC) is. De aanduiding ABE houdt
in dat u de blusser kunt gebruiken voor het blussen
van zowel vaste, organische materialen als
vloeistoffen en dat de werkzame stof in de
brandblusser geen elektriciteit geleidt.
Effectiviteitsklasse I houdt in dat u minstens 8
seconden effectief met de brandblusser moet
kunnen blussen. Bij klasse II is dat 11 seconden en
bij klasse III minstens 15 seconden.
Een handbrandblusser van het type ABE I komt
normaal gesproken overeenmet een poederinhoud
van 4 kg (8.8 lb) (EN-klasse 13A89BC), norm EN
3-1995, onderdelen 1, 2, 4 en 5.

MMaaaattrreeggeelleenn bbrraannddpprreevveennttiiee
Wanneer u brandstof tankt of wanneer u het
brandstofsysteem hebt geopend zodat de
brandstof in contact staat met de buitenlucht, is
roken of open vuur in de onmiddellijke omgeving
van de machine niet toegestaan.
Dieselolie is brandgevaarlijk en u mag deze
daarom niet gebruiken als reinigingsmiddel.
Gebruik in plaats daarvan conventionele
autoreinigingsmiddelen voor schoonmaken of
ontvetten. Houd er bovendien rekening mee dat
sommige oplosmiddelen huiduitslag kunnen
veroorzaken, de lak kunnen beschadigen of
brandgevaarlijk kunnen zijn.
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Houd de plaats waar het onderhoud wordt
uitgevoerd schoon. Olie en water kunnen de vloer
glad maken, en leveren tevens risico’s op bij het
gebruik van elektrische apparaten of elektrisch
gereedschap. Kleding waar olie en vet opzit, is
zeer brandgevaarlijk.
Controleer dagelijks of de machine en de
uitrusting, zoals bodemplaten, vrij zijn van stof en
olie. Behalve dat u op deze manier het risico van
brand reduceert, maakt dit het ook gemakkelijker
om fouten en losse onderdelen op te sporen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Wanneer u voor het schoonmaken gebruik maakt
van een hogedrukreiniger, moet u uitermate
voorzichtig te werk gaan. Elektrische onderdelen en
bedrading kunnen al bij een matige druk en
temperatuur van het water beschadigd raken. Zorg
daarom voor een passende bescherming van de
elektrische bedrading.

Wees extra voorzichtig als u een machine
schoonmaakt die werkt in een brandgevaarlijke
omgeving, zoals een houtzagerij of een
vuilnisbelt. U kunt het risico van zelfontbranding
verminderen door de uitlaatbeschermkap te
isoleren.
U dient de brandblusser goed te onderhouden,
zodat hij het doet op het moment dat u hem nodig
hebt.
Controleer of brandstofleidingen, hydraulische en
remslangen en elektrische bedrading geen
schuurschade hebben opgelopen of kunnen
oplopen doordat ze op onjuiste wijze zijn
aangebracht of vastgeklemd. Dat geldt in het
bijzonder voor ongezekerde draden (rood,
gemerkt met R (B+)), die lopen tussen:
- de accu’s
- de accu en de startmotor
- de dynamo en de startmotor
Zorg ervoor dat ongezekerde draden niet tegen
brandstof- of olieleidingen aan liggen.

U mag onderdelen die gevuld zijn met brandbare
vloeistoffen, zoals tanks en
hydrauliekolieleidingen, niet lassen of schuren.
Wees ook voorzichtig als u last of schuurt in de
buurt van deze onderdelen. Zorg dat u een
brandblusser onder handbereik hebt.
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WWaatt ttee ddooeenn bbiijj bbrraanndd

AAllss ddee oommssttaannddiigghheeddeenn hheett ttooeellaatteenn eenn uuww eeiiggeenn
vveeiilliigghheeiidd nniieett iinn ggeevvaaaarr iiss,, kkuunntt uu bbiijj hheett ggeerriinnggssttee
tteekkeenn vvaann bbrraanndd ddee vvoollggeennddee ssttaappppeenn nneemmeenn::
1 Breng de machine tot stilstand als deze

beweegt.
2 Laat de aanbouwdelen op de grond neer.
3 Duw de veiligheidsblokkeringshendel (indien

aanwezig) in de vergrendelde stand.
4 Draai de contactsleutel naar de blokkeerstand.
5 Verlaat de cabine.
6 Waarschuw de brandweer.
7 Zet de hoofdstroomschakelaar of de

noodstopschakelaar in de uitgeschakelde stand,
als dat op een veilige wijze mogelijk is.

8 Probeer de brand te blussen. Ga als dat niet
mogelijk is buiten de gevarenzone uit de buurt
van de machine staan.

WWaatt ddee ddooeenn nnaa bbrraanndd

BBiijj hheett hhaanntteerreenn vvaann eeeenn mmaacchhiinnee ddiiee ddoooorr bbrraanndd
bbeesscchhaaddiiggdd iiss ooff aaaann ggrroottee hhiittttee hheeeefftt bblloooottggeessttaaaann,,
ddiieenntt uu ddee vvoollggeennddee vveeiilliigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn ttee
vvoollggeenn::
Gebruik dikke, beschermende, rubberen
handschoenen en draag een veiligheidsbril.
Raak verbrande onderdelen nooit met blote
handen aan om contact met gesmolten polymeer
te vermijden. Was deze eerst grondig met een
ruime hoeveelheid kalkwater (een oplossing
bestaande uit calciumhydroxide, dat wil zeggen
gebluste kalk in water).
Voor het werken met heet fluorcarbonrubber, zie
bladzijde 287.
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OOmmggaaaann mmeett ggeevvaaaarrlliijjkkee
mmaatteerriiaalleenn

VVeerrhhiittttee llaakk

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van giftige stoffen.
Bij het verbranden van gelakte, kunststoffen of
rubber onderdelen komen gassen vrij die schadelijk
zijn voor de ademhalingswegen.
VVeerrbbrraanndd nnooooiitt ggeellaakkttee ooff rruubbbbeerr oonnddeerrddeelleenn eenn
ggeeeenn kkuunnssttssttooffffeenn..

Als lak wordt verhit, komen er giftige gassen vrij. Bij
het lassen, schuren of snijbranden moet u daarom
de lak binnen een straal van minstens 10 cm (4 in)
rond de plaats van ingreep verwijderen. Behalve
schadelijke gevolgen voor de gezondheid, levert
lassen aan gelakte onderdelen een minder goede
en minder sterke lasverbinding op, zodat op den
duur breuk kan optreden.

MMeetthhooddeenn eenn vvoooorrzzoorrggssmmaaaattrreeggeelleenn bbiijj hheett
vveerrwwiijjddeerreenn vvaann llaakk
Stralen
- maak gebruik van ademhalingsbescherming
en een veiligheidsbril

Lakafbijtmiddel en andere chemicaliën
- gebruik een mobiele afzuiginstallatie,
ademhalingsbescherming en beschermende
handschoenen

Slijptol
- gebruik een mobiele afzuiginstallatie,
ademhalingsbescherming, beschermende
handschoenen en een veiligheidsbril

Afgedankte, gelakte onderdelen mag u nooit
verbranden. Deze dienen te worden verwerkt door
een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

VVeerrhhiitt rruubbbbeerr eenn kkuunnssttssttooff

Polymeren kunnen, wanneer ze worden verhit,
verbindingen vormen die schadelijk zijn voor de
gezondheid en het milieu. Zij mogen daarom nooit
worden verbrand tijdens het verschroten.

AAllss uu iinn ddee nnaabbiijjhheeiidd vvaann ddeezzee mmaatteerriiaalleenn ggaaaatt
ssnniijjbbrraannddeenn ooff llaasssseenn,, ddiieenntt uu ddee oonnddeerrssttaaaannddee
vveeiilliigghheeiiddssvvoooorrsscchhrriifftteenn ttee vvoollggeenn::
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- Bescherm het materiaal tegen hitte.
- Gebruik beschermende handschoenen, een
veiligheidsbril en ademhalingsbescherming.

VVeerrhhiittttee fflluuoorrrruubbbbeerr

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Bij sterke verhitting van fluorrubber komen stoffen
vrij die uitermate bijtend zijn voor huid en
luchtwegen.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn..

BBiijj wweerrkkzzaaaammhheeddeenn aaaann eeeenn mmaacchhiinnee ddiiee
bbrraannddsscchhaaddee hheeeefftt ooppggeellooppeenn ooff hheeeefftt
bblloooottggeessttaaaann aaaann eexxttrreemmee hhiittttee,, mmooeett uu ddee
vvoollggeennddee mmaaaattrreeggeelleenn ttrreeffffeenn::
Gebruik dikke, rubberen handschoenen en draag
een veiligheidsbril.
Gooi handschoenen, lappen en andere
voorwerpen die in aanraking zijn geweest met
verhit fluorrubber pas weg nadat u deze heeft
gewassen met kalkwater (een oplossing van
calciumhydroxide, dat wil zeggen gebluste kalk in
water).
Het gebied rondom een onderdeel dat aan
extreme hitte heeft blootgestaan en mogelijk van
fluorrubber is gemaakt, dient grondig te worden
gereinigd met een ruime hoeveelheid kalkwater.
Behandel keerringen (O-ringen en andere
oliekeerringen) uit voorzorg altijd alsof ze van
fluorrubber gemaakt zijn.
Fluorwaterstofzuur kan enkele jaren na een
brand nog steeds op onderdelen van de machine
zitten.
Wanneer de huid opzwelt, rood wordt of gaat
schrijnen en u het vermoeden hebt dat dit door
contact met verhit fluorrubber komt, moet u
onmiddellijk contact opnemen met een arts. Het
kan echter enkele uren duren, voordat de eerste
symptomen optreden: het lichaam geeft niet
meteen waarschuwingssignalen af.
Het zuur kan niet van de huid worden gespoeld
of gewassen. Behandel de huid daarom met
“Hydrofluoric Acid Burn Jelly” of een vergelijkbaar
product, voordat u een arts raadpleegt.
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SSttooff mmeett kkrriissttaalllliijjnn ssiilliicciiuumm ((kkwwaarrttss))

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Werkzaamheden in gebieden met gevaarlijke
stofconcentraties kan aanleiding geven tot ernstige
problemen met de gezondheid.
DDrraaaagg ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn bbiijj
wweerrkkzzaaaammhheeddeenn iinn ssttooffffiiggee ggeebbiieeddeenn..

Omdat kristallijn silicium een van de
hoofdbestanddelen is van zand en graniet, komt er
bij veel werkzaamheden op bouw- en
winningslocaties zoals graven, zagen en boren stof
vrij dat kristallijn silicium bevat. Dit kan stoflongen
veroorzaken.
De werkgever of uitvoerder van het bouwproject
dient de machinist van de nodige informatie te
voorzien over de aanwezigheid van kristallijn
silicium op het bouwterrein alsmede de te volgen
specifieke werkinstructies en -voorschriften c.q. de
te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.
Raadpleeg eveneens de regionale/landelijke
regelgeving inzake silicium (stoflongen).

VVeeiilliigghheeiidd ttiijjddeennss hheett oonnddeerrhhoouudd

OOmmggaaaann mmeett ggeevvaaaarrlliijjkkee mmaatteerriiaalleenn 228899



AAccccuu''ss

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor chemische brandwonden.
De elektrolyt in de accu bevat bijtend zwavelzuur
dat ernstige chemische brandwonden kan
veroorzaken.
WWaannnneeeerr uu eelleekkttrroollyytt oopp oonnbbeesscchheerrmmddee hhuuiidd mmoorrsstt,,
mmooeett uu hheett oonnmmiiddddeelllliijjkk vveerrwwiijjddeerreenn mmeett zzeeeepp eenn
eeeenn rruuiimmee hhooeevveeeellhheeiidd wwaatteerr.. AAllss uu eelleekkttrroollyytt iinn ddee
ooggeenn kkrriijjggtt ooff oopp aannddeerree ggeevvooeelliiggee lliicchhaaaammssddeelleenn,,
ddiieenntt uu hheett ggeettrrooffffeenn ggeebbiieedd oonnmmiiddddeelllliijjkk sscchhoooonn ttee
ssppooeelleenn mmeett eeeenn rruuiimmee hhooeevveeeellhheeiidd wwaatteerr eenn zziicchh
oonnmmiiddddeelllliijjkk oonnddeerr mmeeddiisscchhee bbeehhaannddeelliinngg ttee
sstteelllleenn..

Accu’s geven explosieve gassen af. Rook
daarom nooit in de buurt van accu’s.
Zorg ervoor dat metalen voorwerpen (zoals
bijvoorbeeld gereedschap, ringen,
horlogebandjes e.d.) niet in aanraking komenmet
de accupolen.
Zorg ervoor dat de polen van de accu’s altijd zijn
afgedekt.
Houd een accu nooit schuin. Er kan elektrolyt
naar buiten lekken.
Schakel een ontladen accu niet in serie met een
volledig opgeladen accu. De accu’s kunnen
exploderen.
Koppel altijd eerst de massakabel los bij het
verwijderen van een accu en sluit bij het
monteren van een accu de massakabel altijd als
laatste aan, om de kans op vonken te beperken.
Afgedankte accu’s dienen te worden behandeld
overeenkomstig nationale milieuvoorschriften.
Zie bladzijde 342 voor het opladen van accu’s.
Zie bladzijde 169 voor het startenmet hulpaccu’s.

229900
VVeeiilliigghheeiidd ttiijjddeennss hheett oonnddeerrhhoouudd

OOmmggaaaann mmeett ggeevvaaaarrlliijjkkee mmaatteerriiaalleenn



KKoouuddeemmiiddddeell

MMiilliieeuutteecchhnniisscchhee vvoooorrzzoorrggssmmaaaattrreeggeelleenn

Het aircosysteem van de machine is af fabriek
gevuld met het koudemiddel R134a. Het
koudemiddel R134a is een fluorhoudend
broeikasgas en draagt bij aan de opwarming van de
aarde.

Laat het koudemiddel niet ontsnappen. Zie
bladzijde 396 voor de hoeveelheid koudemiddel
R134a die in uw machine zit en de potentiële
bijdrage ervan aan de opwarming van de aarde.

VVoooorrzzoorrggssmmaaaattrreeggeelleenn

Laat werkzaamheden aan het aircosysteem over
aan een bevoegd onderhoudsmonteur. Probeer
niet zelf werk te verrichten aan het aircosysteem.

Gebruik een veiligheidsbril, chemicaliënbestendige
handschoenen (van bijvoorbeeld neopreen of
butylrubber) en passen persoonlijke
beschermingsmiddelen voor bescherming van
onbedekte stukken huid als de kans bestaat op
blootstelling aan koudemiddel.

WWaatt ttee ddooeenn bbiijj bblloooottsstteelllliinngg

OOooggccoonnttaacctt:: Spoelen met warm water en afdekken
met een dunne zwachtel. Onmiddellijk medische
hulp inroepen.

BBeeppeerrkktt hhuuiiddccoonnttaacctt:: Spoelen met warm water en
afdekken met een dunne zwachtel. Onmiddellijk
medische hulp inroepen.

OOmmvvaannggrriijjkk hhuuiiddccoonnttaacctt:: Spoelen met warm water
en het getroffen gebied voorzichtig opwarmen met
warm water of warme kleding. Onmiddellijk
medische hulp inroepen.

IInnaaddeemmiinngg:: Het gebied verlaten en de frisse lucht
opzoeken. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

VVeeiilliigghheeiidd ttiijjddeennss hheett oonnddeerrhhoouudd

OOmmggaaaann mmeett ggeevvaaaarrlliijjkkee mmaatteerriiaalleenn 229911



OOmmggaaaann mmeett lleeiiddiinngg,, bbuuiizzeenn eenn
ssllaannggeenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor injectie onder hoge druk.
Olie- of brandstoflekkage uit hogedrukslangen kan
aanleiding geven tot ernstig letsel door 'injectie'
onder hoge druk.
SSttaaaakk bbiijj ccoonnssttaatteerriinngg vvaann wweegglleekkkkeennddee oolliiee ooff
bbrraannddssttooff uuiitt hhooggeeddrruukklleeiiddiinnggeenn ooff llaannggss lloosszziitttteennddee
bboouutteenn oonnmmiiddddeelllliijjkk ddee wweerrkkzzaaaammhheeddeenn eenn nneeeemm
ccoonnttaacctt oopp mmeett eeeenn pprrooffeessssiioonneellee
oonnddeerrhhoouuddssmmoonntteeuurr..

Hogedrukleidingen niet verbuigen.
Niet tegen hogedrukleidingen tikken.
Geen verbogen of beschadigde leidingen
monteren.
Leidingen, buizen en slangen voorzichtig
controleren. (lekkage, schade, vervorming en
veroudering)
Gebruikte leidingen, slangen en koppelingen niet
hergebruiken.
Controleer niet met blote handen op lekkage.
Haal alle koppelingen aan. Raadpleeg uw Volvo
Construction Equipment-dealer voor het
aanbevolen aanhaalmoment.

Vervang de onderdelen bij constatering van een of
meer van de onderstaande zaken. Neem voor
advies contact op met uw Volvo Construction
Equipment-dealer.
Verbindingen en aansluitingen vertonen schade,
lekkage, vervorming of veroudering.
Buitenmantels vertonen schuurplekken of
sneeën.
Wapeningsdraden liggen bloot.
Buitenmantels vertonen zwellingen.
Flexibele delen van buizen vertonen knikken.
Eindkoppelingen zijn verzet.
Er zitten vreemde materialen in de buitenmantels
vast.

229922
VVeeiilliigghheeiidd ttiijjddeennss hheett oonnddeerrhhoouudd

OOmmggaaaann mmeett lleeiiddiinngg,, bbuuiizzeenn eenn ssllaannggeenn



LLET OP
ZZoorrgg ddaatt aallllee kklleemmmmeenn,, bbeesscchheerrmmiinnggeenn eenn
hhiitttteesscchhiillddeenn ccoorrrreecctt zziijjnn ggeemmoonntteeeerrdd.. ZZee bbeeppeerrkkeenn
ddee mmaattee vvaann ttrriilllliinnggeenn,, vvoooorrkkoommeenn ddaatt oonnddeerrddeelleenn
llaannggss eellkkaaaarr kkuunnnneenn sscchhuurreenn eenn bbiieeddeenn
bbeesscchheerrmmiinngg tteeggeenn oovveerrmmaattiiggee hhiittttee..

VVeeiilliigghheeiidd ttiijjddeennss hheett oonnddeerrhhoouudd

OOmmggaaaann mmeett lleeiiddiinngg,, bbuuiizzeenn eenn ssllaannggeenn 229933



OOnnddeerrhhoouudd
Om ervoor te zorgen dat de machine naar
tevredenheid en tegen de laagste mogelijke kosten
functioneert, is zorgvuldig onderhoud vereist.
Zie voor de intervallen voor andere
onderhoudswerkzaamheden het
‘Onderhoudsprogramma’ of het ‘Doorsmeer- en
onderhoudsschema’ in dit hoofdstuk.

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa

Het hoofdstuk “Doorsmeer- en
onderhoudsschema” beschrijft de
onderhoudswerkzaamheden die de machinist zelf
kan uitvoeren. Als voor bepaalde werkzaamheden
opgeleid personeel en speciaal gereedschap is
vereist, staat dit aangegeven.

OOnnddeerrhhoouuddssllooggbbooeekk

Na elke onderhoudsbeurt door een bevoegd
onderhoudsmonteur moet de
onderhoudsgeschiedenis worden bijgewerkt, zie
pagina 436. De onderhoudsgeschiedenis is een
waardevol document dat bij verkoop van de
machine wordt aangehaald.

AAaannkkoommssttiinnssppeeccttiiee

Voordat de machine de fabriek verlaat, wordt deze
gecontroleerd en ingesteld. De dealer of de
importeur moet ook een aankomstinspectie
volgens het betreffende formulier uitvoeren.

AAfflleevveerriinnggssiinnssppeeccttiiee

Voordat de machine de fabriek verlaat, wordt deze
gecontroleerd en ingesteld. De dealer of de
importeur moet ook een uitleveringsinspectie
volgens het betreffende formulier uitvoeren.

V1068256

229944
OOnnddeerrhhoouudd



AAfflleevveerriinnggssiinnssttrruuccttiiee

Bij de overdracht van de machine moet de dealer
de koper de “Afleveringsinstructie” overhandigen,
in de vorm van een speciaal formulier. Ten behoeve
van de geldigheid van de garantie, moet dit
formulier ondertekend worden.

OOnnddeerrhhoouuddsspprrooggrraammmmaa

De fabrieksgarantie geldt alleen, wanneer de
machine wordt onderhoud volgens het door Volvo
bepaalde onderhoudsschema. Het betreft hier een
doorlopend onderhoudsschema met vaste
intervallen. De gespecificeerde draaiuren tussen de
beurten gelden alleen, als de machine wordt
ingezet in normale omstandigheden wat milieu en
werkzaamheden aangaat. Informeer bij uw Volvo-
dealer naar de behoeften van uw machine.

OOnnddeerrhhoouudd

229955



DDoooorrssmmeeeerr-- eenn
oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa

SSmmeerriinngg

SSmmeerreenn vvoorrmmtt eeeenn bbeellaannggrriijjkk oonnddeerrddeeeell vvaann hheett
pprreevveennttiieeff oonnddeerrhhoouudd.. UU kkuunntt ddee lleevveennssdduuuurr vvaann
bbuusssseenn,, llaaggeerrss eenn oopphhaannggppeennnneenn aaaannzziieennlliijjkk
vveerrlleennggeenn,, aallss uu ddee mmaacchhiinnee oopp ddee jjuuiissttee wwiijjzzee
ssmmeeeerrtt.. EEeenn ddoooorrssmmeeeerrsscchheemmaa vveerreeeennvvoouuddiiggtt ddee
ssmmeeeerrwweerrkkzzaaaammhheeddeenn eenn vveerrkklleeiinntt ddee kkaannss ddaatt uu
bbeeppaaaallddee ssmmeeeerrppuunntteenn vveerrggeeeett..

DDoooorrssmmeerreenn hheeeefftt eeeenn ttwweeeelleeddiigg ddooeell::
- Het aanbrengen van vet op de ophanging om de
wrijving tussen de pennen en bussen te
verminderen.

- Het verversen van oud en vervuild vet. De
vetvoorraad in de buitenste afdichting verzamelt
vuildeeltjes en vocht en voorkomt dat vuil en
water in de ophanging kunnen dringen.

LET OP
VVeeeegg ddee ssmmeeeerrnniippppeellss eenn ddee vveettssppuuiitt vvoooorr ggeebbrruuiikk
sscchhoooonn,, zzooddaatt uu ggeeeenn vvuuiillddeeeellttjjeess ooff zzaanndd ddee llaaggeerrss
iinnppeerrsstt..

229966
OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa



VVeerrkkllaarriinngg vvaann ddee ssyymmbboolleenn

De volgende standaardsymbolen worden
toegepast in het doorsmeer- en
onderhoudsschema (zie nevenstaande tabel).

Motorolie
Smeerpunt
smeren

SS

Olie in
zwenkreductie
verversen

SS

Olie
zwenkreductie
controleren

TT
Olie rijwerk
controleren

TT
Olie rijwerk
verversen

Hydrauliekolie
Hydrauliekolienive
au

Filter
hydrauliekolie

Hydrauliekolieres
ervoir,
beluchtingsfilter

Brandstoffilter Waterafscheider

Koelvloeistof,
motor

Koelvloeistoffilter,
motor

Koelvloeistofpeil,
motor

Motorolieniveau Motoroliefilter Instructieboek

Luchtfilter

OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa 229977



DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

V1159889

1 4

5

6

7

8

10

11

12

17

18

13

13

14

192014 1515 15

16

16

16

16

16

9

2 3

229988
OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa



ZZoo nnooddiigg OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Waterafscheider controleren en laten aflopen (1) - 341

Primair filter luchtfilter reinigen (1) - 349

Bezinksel in brandstoftank aftappen Werkplaatsklus (2) -

Zeeffilter hydrauliekoliereservoir vervangen Werkplaatsklus (2) 338

Radiateur, oliekoeler en koelribben condensor reinigen

Ladingstoestand accu controleren. Werkplaatsklus (2) 342

Roetfilter reinigen (1)

DDAAGGEELLIIJJKKSS ((oomm ddee 1100 ddrraaaaiiuurreenn)) OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Hydrauliekoliepeil controleren 3 311

controleer het koelvloeistofpeil; 5 310

Motoroliepeil controleren, of (1) 8 311

Aanbouwdelen en schuifblad smeren
- Giek
- Knikarm
- Bak inclusief verbinding
- Dozerbladeenheid
- Smeerpunten giekverstelling, indien aanwezig.

16 315

Bandenspanning en -slijtage controleren - 317

Sproeiervloeistofpeil controleren - 313

Riemspanning airconditioning controleren Werkplaatsklus (2) -

1. Controleren bij aanduiding op I-ECU

2. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa 229999



OOmm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn hheett oonnddeerrhhoouudd nnaa 5500 ddrraaaaii--uurreenn

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Oliepeil rijwerk controleren 20 319

Oliepeil assen en naafreducties controleren 13 320

Draaikranslager smeren 17 323

Filter airconditioning reinigen - 323

Luchtfilter compressor reinigen - 324

Onderwagen smeren
- Pendelpen
- Fuseepen voor besturing van vooras
- Trekstang
- Kruiskoppeling

15 325

OOmm ddee 550000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500-- eenn 225500--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Radiateur, oliekoeler en condensorribben reinigen (1) - 329

Draaikranshuis smeren 18 331

Motorolie verversen en oliefilter vervangen 7, 9

Werkplaatsklus (2)
-

Brandstoffilter vervangen 11

Werkplaatsklus (2)
-

Filterelement van waterafscheider vervangen 10

Werkplaatsklus (2)
-

Spanning dynamoriem controleren Werkplaatsklus (2) -

Retourfilter hydrauliekolie vervangen (3)

- Als een hydraulische hamer is gemonteerd, zie bladzijde 386.

4

Werkplaatsklus (2)
-

Brandstofslangen en klembanden controleren Werkplaatsklus (2) -

Radiateurslangen en klembanden controleren Werkplaatsklus (2) -

Aircofilter vervangen - 330

Remleidingfilter vervangen (3) 12

Werkplaatsklus (2)
-

1. Zo nodig vaker

2. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

3. Eerste keer: na 250 draai-uren

330000
OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa



OOmm ddee 11000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500-- eenn 550000--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Scharnieren van cabinedeur smeren - 332

Primair filter luchtfilter vervangen (1) - 349

Filter airconditioning vervangen - 323

Parkeerremcilinder smeren - 333

Controleer het waarschuwingssysteem voor
overbelasting

- 334

Klepspeling motor controleren Werkplaatsklus (2) -

Ontluchtingsfilter op hydrauliekoliereservoir reinigen 1

Werkplaatsklus (2)
-

EGR-leidingen controleren Werkplaatsklus (2) -

Uitlaatspruitstuk controleren Werkplaatsklus (2) -

Inlaatluchtleiding controleren Werkplaatsklus (2) -

Verschildrukleidingen en -slangen roetfilter (DPF)
controleren

Werkplaatsklus (2) -

Rubberslang olieafscheider controleren Werkplaatsklus (2) -

Drukdetectieslang van laaddruksensor controleren Werkplaatsklus (2) -

Slang EGR-koeler, waterslang en smeermiddelslang
controleren

Werkplaatsklus (2) -

1. Minimaal eenmaal per jaar

2. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa 330011



OOmm ddee 11550000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000-- eenn 11000000--uurreennbbeeuurrttnn

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

EGR-koeler controleren Werkplaatsklus (3) -

Carterventilatie controleren Werkplaatsklus (3) -

Brandstofverstuivers controleren Werkplaatsklus (3) -

Ontluchtingsfilter carter vervangen Werkplaatsklus (3) -

OOmm ddee 22000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000-- eenn 11550000--
uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Iedere 3e vervangingsbeurt van het primaire filter het

secundaire filter vervangen (1)

- 352

Koelvloeistofconcentratie controleren (2) - 336

Ontluchtingsfilter brandstoftank vervangen Werkplaatsklus (3) -

Hydrauliekolie verversen
- Bij een hydrauliekolie van het minerale type.
- Als een hydraulische hamer is gemonteerd, zie bladzijde 386.

2

Werkplaatsklus (3)
-

Olie in rijwerk verversen (4) 19

Werkplaatsklus (3)
-

Zuigkorf hydrauliekoliereservoir reinigen Werkplaatsklus (3) -

Olie in assen en asnaven verversen 14

Werkplaatsklus (3)
-

1. Of minstens eenmaal per 2 jaar

2. Of eenmaal per jaar

3. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

4. Eerste keer: na 250 draai-uren

330022
OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa



OOmm ddee 33000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000--,, 11550000-- eenn 22000000--
uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Turbocompressor motor controleren Werkplaatsklus (1) -

EGR-systeem controleren Werkplaatsklus (1) -

Controleer de brandstofinspuitpomp. Werkplaatsklus (1) -

OOmm ddee 44000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000--,, 11550000--,, 22000000-- eenn
33000000--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Reservebatterij CareTrack vervangen (minstens eenmaal
per 3 jaar)

Werkplaatsklus (1) -

OOmm ddee 55000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000--,, 11550000--,, 22000000--,,
33000000-- eenn 44000000--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Hydrauliekolie (bio-olie en long life-hydrauliekolie)
verversen

Werkplaatsklus (1) -

OOmm ddee 66000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000--,, 11550000--,, 22000000--,,
33000000--,, 44000000-- eenn 55000000--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Koelvloeistof verversen (2) 6

Werkplaatsklus (1)
-

Roetfilter reinigen Werkplaatsklus (1) -

1. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

2. Of minstens eenmaal per 4 jaar

OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa 330033



DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

V1214655

1 4

5

6

7

8

10

11

12

17
18

13

13

14

192014 1515 15

16

16

16

16

16

9

2 3

330044
OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa



ZZoo nnooddiigg OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Waterafscheider controleren en laten aflopen (1) - 341

Primair filter luchtfilter reinigen (1) - 349

Bezinksel in brandstoftank aftappen Werkplaatsklus (2) -

Zeeffilter hydrauliekoliereservoir vervangen Werkplaatsklus (2) 338

Radiateur, oliekoeler en koelribben condensor reinigen

Ladingstoestand accu controleren. Werkplaatsklus (2) 342

Roetfilter reinigen (1)

DDAAGGEELLIIJJKKSS ((oomm ddee 1100 ddrraaaaiiuurreenn)) OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Hydrauliekoliepeil controleren 3 311

controleer het koelvloeistofpeil; 5 310

Motoroliepeil controleren, of (1) 8 311

Aanbouwdelen en schuifblad smeren
- Giek
- Knikarm
- Bak inclusief verbinding
- Dozerbladeenheid
- Smeerpunten giekverstelling, indien aanwezig.

16 315

Bandenspanning en -slijtage controleren - 317

Sproeiervloeistofpeil controleren - 313

Riemspanning airconditioning controleren Werkplaatsklus (2) -

1. Controleren bij aanduiding op I-ECU

2. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa 330055



OOmm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn hheett oonnddeerrhhoouudd nnaa 5500 ddrraaaaii--uurreenn

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Oliepeil rijwerk controleren 20 319

Oliepeil assen en naafreducties controleren 13 320

Draaikranslager smeren 17 323

Filter airconditioning reinigen - 323

Luchtfilter compressor reinigen - 324

Onderwagen smeren
- Pendelpen
- Fuseepen voor besturing van vooras
- Kruiskoppeling

15 325

OOmm ddee 550000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500-- eenn 225500--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Radiateur, oliekoeler en condensorribben reinigen (1) - 329

Draaikranshuis smeren 18 331

Motorolie verversen en oliefilter vervangen 7, 9

Werkplaatsklus (2)
-

Brandstoffilter vervangen 11

Werkplaatsklus (2)
-

Filterelement van waterafscheider vervangen 10

Werkplaatsklus (2)
-

Spanning dynamoriem controleren Werkplaatsklus (2) -

Retourfilter hydrauliekolie vervangen (3)

- Als een hydraulische hamer is gemonteerd, zie bladzijde 386.

4

Werkplaatsklus (2)
-

Brandstofslangen en klembanden controleren Werkplaatsklus (2) -

Radiateurslangen en klembanden controleren Werkplaatsklus (2) -

Aircofilter vervangen - 330

Remleidingfilter vervangen (3) 12

Werkplaatsklus (2)
-

1. Zo nodig vaker

2. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

3. Eerste keer: na 250 draai-uren

330066
OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa



OOmm ddee 11000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500-- eenn 550000--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Scharnieren van cabinedeur smeren - 332

Primair filter luchtfilter vervangen (1) - 349

Filter airconditioning vervangen - 323

Controleer het waarschuwingssysteem voor
overbelasting

- 334

Klepspeling motor controleren Werkplaatsklus (2) -

Ontluchtingsfilter op hydrauliekoliereservoir reinigen 1

Werkplaatsklus (2)
-

EGR-leidingen controleren Werkplaatsklus (2) -

Uitlaatspruitstuk controleren Werkplaatsklus (2) -

Inlaatluchtleiding controleren Werkplaatsklus (2) -

Verschildrukleidingen en -slangen roetfilter (DPF)
controleren

Werkplaatsklus (2) -

Rubberslang olieafscheider controleren Werkplaatsklus (2) -

Drukdetectieslang van laaddruksensor controleren Werkplaatsklus (2) -

Slang EGR-koeler, waterslang en smeermiddelslang
controleren

Werkplaatsklus (2) -

Olie in rijwerk verversen (3) 19

Werkplaatsklus (2)
-

Olie in assen en asnaven verversen 14

Werkplaatsklus (2)
-

1. Minimaal eenmaal per jaar

2. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

3. Eerste keer: na 250 draai-uren

OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa 330077



OOmm ddee 11550000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000-- eenn 11000000--uurreennbbeeuurrttnn

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

EGR-koeler controleren Werkplaatsklus (3) -

Carterventilatie controleren Werkplaatsklus (3) -

Brandstofverstuivers controleren Werkplaatsklus (3) -

Ontluchtingsfilter carter vervangen Werkplaatsklus (3) -

OOmm ddee 22000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000-- eenn 11550000--
uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Iedere 3e vervangingsbeurt van het primaire filter het

secundaire filter vervangen (1)

- 352

Koelvloeistofconcentratie controleren (2) - 336

Ontluchtingsfilter brandstoftank vervangen Werkplaatsklus (3) -

Hydrauliekolie verversen
- Als de hydrauliekolie minerale olie (Volvo Extra oil) is.
- Als een hydraulische hamer is gemonteerd, zie bladzijde 386.

2

Werkplaatsklus (3)
-

Zuigkorf hydrauliekoliereservoir reinigen Werkplaatsklus (3) -

1. Of minstens eenmaal per 2 jaar

2. Of eenmaal per jaar

3. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

330088
OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa



OOmm ddee 33000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000--,, 11550000-- eenn 22000000--
uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Turbocompressor motor controleren Werkplaatsklus (1) -

EGR-systeem controleren Werkplaatsklus (1) -

Controleer de brandstofinspuitpomp. Werkplaatsklus (1) -

OOmm ddee 44000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000--,, 11550000--,, 22000000-- eenn
33000000--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Reservebatterij CareTrack vervangen (minstens eenmaal
per 3 jaar)

Werkplaatsklus (1) -

OOmm ddee 55000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000--,, 11550000--,, 22000000--,,
33000000-- eenn 44000000--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Hydrauliekolie verversen
- Als de hydrauliekolie bio-olie of long life hydrauliekolie (Volvo
Biodegradable oil of Volvo Ultra oil) is.

- Als een hydraulische hamer is gemonteerd, zie bladzijde 386.

Werkplaatsklus (1) -

OOmm ddee 66000000 ddrraaaaii--uurreenn,, nnaa aafflloooopp vvaann hheett ddaaggeelliijjkkssee
oonnddeerrhhoouudd eenn ddee 5500--,, 225500--,, 550000--,, 11000000--,, 11550000--,, 22000000--,,
33000000--,, 44000000-- eenn 55000000--uurreennbbeeuurrtt

OOnnddeerrddeeeell BBllaaddzziijjdd
ee

Koelvloeistof verversen (2) 6

Werkplaatsklus (1)
-

Roetfilter reinigen Werkplaatsklus (1) -

1. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

2. Of minstens eenmaal per 4 jaar

OOnnddeerrhhoouudd

DDoooorrssmmeeeerr-- eenn oonnddeerrhhoouuddsssscchheemmaa 330099



OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100
ddrraaaaii--uurreenn

KKooeellvvllooeeiissttooffppeeiill,, ccoonnttrroolleerreenn

CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill,, wwaannnneeeerr hheett
ccoonnttrroolleesscchheerrmm vvoooorr eeeenn llaaaagg kkooeellvvllooeeiissttooffppeeiill oopp
ddee II--EECCUU vveerrsscchhiijjnntt,, zziiee bbllaaddzziijjddee 45.. CCoonnttrroolleeeerr hheett
kkooeellvvllooeeiissttooffppeeiill vvoooorrttss oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
GGeevvaaaarr vvoooorr sscchhrrooeeii-- eenn eerrnnssttiiggee bbrraannddwwoonnddeenn oopp
oonnbbeesscchheerrmmddee hhuuiidd..
HHeettee kkooeellvvllooeeiissttooff kkaann oonnddeerr hhooggee ddrruukk uuiitt hheett
eexxppaannssiieerreesseerrvvooiirr ssppuuiitteenn eenn eerrnnssttiiggee
bbrraannddwwoonnddeenn vveerroooorrzzaakkeenn.. AAllvvoorreennss ddee ddrruukkddoopp
vvaann hheett eexxppaannssiieerreesseerrvvooiirr ttee hhaalleenn::
DDee mmoottoorr aaffzzeetttteenn..
DDee mmoottoorr llaatteenn aaffkkooeelleenn..
DDee ddrruukkddoopp llaannggzzaaaamm lloossddrraaaaiieenn oomm eevveennttuueellee
ddrruukk aaff ttee llaatteenn..

1 Parkeer de machine op een egaal, stevig en
horizontaal stuk ondergrond.

2 Open het achterste motorluik.
3 Controleer het koelvloeistofpeil in het

expansiereservoir (B).
Als de koelvloeistof lager dan het "MIN"-streepje
op het reservoir staat, vul dan koelvloeistof bij
via de radiateurdop (A) totdat de vloeistof tussen
"MIN" en "MAX" staat.

V1155533

B

A

A Radiateurdop
B Expansiereservoir

331100
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn



HHyyddrraauulliieekkoolliieeppeeiill,, ccoonnttrroolleerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn..
1 Parkeer de machine in onderhoudsstand B, zie

bladzijde 274.
2 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog

om het systeem te blokkeren en zet de motor af.
3 Controleer het oliepeil op het peilglas door de

opening in de behuizing van het
hydrauliekoliereservoir.

4 Als de olie tot halverwege het peilglas staat, is
het peil in orde.

5 Doe het volgende als het peil te laag is:
- Draai de bouten (A) los.
- Verwijder het deksel (B) en daarna de veer.
- Vul olie bij en controleer het peil.
- Maak de verwijderde onderdelen schoon, als
het peil in orde is en plaats de onderdelen terug.

LET OP
GGeebbrruuiikk ddeezzeellffddee hhyyddrraauulliieekkoolliiee ddiiee iinn hheett ssyysstteeeemm
zziitt.. BBiijj hheett mmeennggeenn vvaann vveerrsscchhiilllleennddee ssoooorrtteenn
hhyyddrraauulliieekkoolliiee kkaann hheett hhyyddrraauulliisscchhee ssyysstteeeemm
bbeesscchhaaddiiggdd rraakkeenn..

6 Als het peil hoog is:
- Plaats een passende opvangbak onder het
hydrauliekoliereservoir.

- Demonteer de beschermdop (C) en sluit de
aftapslang (D) aan.

- Laat de olie in de opvangbak aflopen.

LET OP
ZZaammeell ffiilltteerrss,, aaffggeewweerrkkttee oolliiëënn eenn aannddeerree
vvllooeeiissttooffffeenn oopp eeeenn mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkkee mmaanniieerr iinn..

- Koppel de aftapslang los en breng de
beschermdop weer aan.

A
B

V1203606

C

D

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn 331111



MMoottoorroolliieeppeeiill,, ccoonnttrroolleerreenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Draaiende onderdelen kunnen ernstig snij- of
beknellingsletsel veroorzaken.
OOppeenn ddee mmoottoorrkkaapp nnooooiitt,, tteerrwwiijjll ddee mmoottoorr lloooopptt..

CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill,, wwaannnneeeerr hheett
ccoonnttrroolleesscchheerrmm vvoooorr eeeenn llaaaagg mmoottoorroolliieeppeeiill oopp hheett
vvoooorrssttee iinnssttrruummeenntteennppaanneeeell vveerrsscchhiijjnntt,, zziiee
bbllaaddzziijjddee 45.. CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill vvoooorrttss oomm ddee
1100 ddrraaaaii--uurreenn..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Controleer het oliepeil, wanneer de machine is
afgekoeld (er dienen minstens 30 minuten te zijn
verstreken na het afzetten van de motor).

1 Parkeer de machine op een egaal, stevig en
horizontaal stuk ondergrond.

2 Open het motorluik.
3 Trek de peilstok (A) te voorschijn en veeg deze

aan een schone doek af.
4 Duw de peilstok naar binnen en haal deze

vervolgens weer naar buiten toe.
5 Als de olie tussen de merkstreepjes (C) en (D)

staat, is het oliepeil in orde. Als de olie onder het
streepje (D) staat, moet u olie bijvullen via de
vulopening (B). Zie bladzijde 368 voor de
aanbevolen motorolie.

V1155521

C

D

A

B

A Peilstok
B Vulopening
C Oliepeil, Hoog
D Oliepeil, laag

331122
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn



SSpprrooeeiieerrvvllooeeiissttooffrreesseerrvvooiirr

Controleer het vloeistofpeil dagelijks.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bij vorst dient u antivries aan de sproeiervloeistof
toe te voegen. Volg de aanbevelingen van de
fabrikant op die bij de heersende temperaturen
gelden.

V1159877

Sproeiervloeistofreservoir

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn 331133



CCoommpprreessssoorrrriieemm,, ccoonnttrroolleerreenn eenn
ssppaannnniinngg aaffsstteelllleenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

CCoonnttrroolleeeerr ddee rriieemmssppaannnniinngg oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn..
Als de riemspanning niet goed is afgesteld, werkt
de compressor minder goed waardoor de riem en
de compressor beschadigd kunnen raken.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Draaiende onderdelen kunnen ernstig beknellings-
of snijletsel veroorzaken.
ZZeett ddee mmoottoorr aaff aallvvoorreennss ddee rriieemmssppaannnniinngg ttee
ccoonnttrroolleerreenn..

1 Druk met uw duim het midden van de riem (C)
omlaag (ongeveer 98 Nm (10 kgf, 22 lbf)) om de
speling te controleren. De speling is correct als
deze 10 – 12 mm (0,39 – 0,47 inch) bedraagt.

2 Als deze moet worden bijgesteld:
Draai de bevestigingsbout (D) één slag los.
Draai de stelbouten (B) rechtsom om de riem
losser en linksom om de riem strakker te zetten.

3 Controleer op het oog of de riem niet gescheurd,
vettig of versleten is. Vervang de riem als dit het
geval is. Neem contact op met een door Volvo
CE erkende werkplaats.

A

D V1203607

B

C

A Compressor
B Stelbouten
C Riem
D Bevestigingsbout

331144
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn



GGrraaaaffaaggggrreeggaaaatt,, ssmmeerreenn

SSmmeeeerr hheett ggrraaaaffaaggggrreeggaaaatt oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn ooff ddaaggeelliijjkkss..

Wanneer u handmatig smeert, moet u het aanbouwdeel op de grond neerlaten zoals
aangegeven op de afbeelding en de motor afzetten.
Vul met een handvetspuit of een elektrische vetspuit vet bij via de smeernippels. Wanneer
u klaar bent met smeren, moet u het overtollige vet wegvegen.
Meteen na zware werkzaamheden waarbij modder, water en schurende materialen de
lagers kunnen binnendringen, moet u er, buiten de smeerintervallen om, voor zorgen dat
u de vetlaag op de onderdelen die met water in contact zijn geweest, zoals de bakpennen,
ververst. Zie bladzijde 368 voor de vetspecificaties.

1

V1212903

2,34

4

5

1 5

6

7

2,3

8

9 10 11 12
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14 15
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9
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12

10

1816

17
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76

8

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn 331155



1 Verbindingspen tussen bak en verbindingsstang (1 punt)

2 Verbindingspen tussen verbindingsstang en gewricht (2 punten)

3 Zuigerkopbout bakcilinder (1 punt)

4 Bevestigingspen tussen knikarm en bak (1 punt)

5 Verbindingspen tussen knikarm en gewricht (1 punt)

6 Bevestigingspen bakcilinder (1 punt)

7 Zuigerkopbout knikarmcilinder (1 punt)

8 Verbindingspen tussen giek en knikarm (1 punt)

9 Bevestigingspen knikarmcilinder (1 punt)

10 Zuigerkopbout giekcilinder (1 punt)

11 Bevestigingspen giekcilinder (1 punt)

12 Bevestigingspen giek (1 punt)

13 Bevestigingspen schuifblad (2 punten)

14 Zuigerkopbout schuifbladcilinder (1 punt)

15 Bevestigingspen schuifbladcilinder (1 punt)

16 Zuigerkopbout giekzwenkcilinder (1 punt) (optionele uitrusting)

17 Bevestigingspen gieksteun (2 punten) (optionele uitrusting)

18 Bevestigingspen giekzwenkcilinder (1 punt) (optionele uitrusting)

19 Pen tussen eerste giek en tweede giek (1 punt) (optionele uitrusting)

20 Bevestigingspen tweede giekcilinder (2 punten) (optionele uitrusting)

21 Zuigerkopbout tweede giekcilinder (2 punten) (optionele uitrusting)

331166
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn



BBaannddeenn,, sslliijjttaaggee eenn bbaannddeennssppaannnniinngg,,
ccoonnttrroolleerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

CCoonnttrroolleeeerr ddee bbaannddeenn ((sslliijjttaaggee eenn ssppaannnniinngg))
ddaaggeelliijjkkss..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
BBaannddeenn ddiiee oopp eeeenn ggeeddeeeellddee vveellgg zziitttteenn kkuunnnneenn
eexxppllooddeerreenn eenn zzeeeerr eerrnnssttiigg lleettsseell vveerroooorrzzaakkeenn..

1 Parkeer de machine op een vlakke ondergrond
en zorg dat het bandventiel van het wiel op 12
uur staat.

2 Verwijder de dop op het bandventiel.
3 Controleer met een geschikte manometer de

bandenspanning in elk van de banden. De
spanning moet 0,52 MPa (5,2 bar, 75 psi) zijn.

4 Plaats na controle van de bandenspanning de
ventieldoppen terug om te voorkomen dat er vuil,
vocht of vreemde voorwerpen in de ventielsteel
kunnen dringen.

5 Controleer de band op zichtbare gebreken zoals
sneetjes, gaatjes, uitstulpingen, lekken,
overmatige slijtage of barsten.

6 Controleer de velg op overmatige roest, barsten,
ontbrekende of losse wielbouten of andere
gebreken die voortijdige slijtage of uitval van de
band kunnen veroorzaken.

7 Meld defecten aan banden en velgen aan een
bevoegd medewerker die is uitgerust en
geschoold voor het uitvoeren van
bandenreparaties.

V1080354

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn 331177



BBaannddeenn,, sslliijjttaaggee eenn bbaannddeennssppaannnniinngg,,
ccoonnttrroolleerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

CCoonnttrroolleeeerr ddee bbaannddeenn ((sslliijjttaaggee eenn ssppaannnniinngg))
ddaaggeelliijjkkss..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
BBaannddeenn ddiiee oopp eeeenn ggeeddeeeellddee vveellgg zziitttteenn kkuunnnneenn
eexxppllooddeerreenn eenn zzeeeerr eerrnnssttiigg lleettsseell vveerroooorrzzaakkeenn..

1 Parkeer de machine op een vlakke ondergrond
en zorg dat het bandventiel van het wiel op 12
uur staat.

2 Verwijder de dop op het bandventiel.
3 Meetmet een geschikte bandenspanningsmeter

de spanning in elke band.
Zie pagina 394 voor de spanningswaarde.

4 Plaats na controle van de bandenspanning de
ventieldoppen terug om te voorkomen dat er vuil,
vocht of vreemde voorwerpen in de ventielsteel
kunnen dringen.

5 Controleer de band op zichtbare gebreken zoals
sneetjes, gaatjes, uitstulpingen, lekken,
overmatige slijtage of barsten.

6 Controleer de velg op overmatige roest, barsten,
ontbrekende of losse wielbouten of andere
gebreken die voortijdige slijtage of uitval van de
band kunnen veroorzaken.

7 Meld defecten aan banden en velgen aan een
bevoegd medewerker die is uitgerust en
geschoold voor het uitvoeren van
bandenreparaties.

V1214656

331188
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn



OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500
ddrraaaaii--uurreenn

RRiijj vveerrssnneelllliinnggssbbaakk

Het rijwerk zit onder de machine. Controleer tijdens
de dagelijkse inspectie of er tekenen van lekkage
zijn.

EEiinnddrreedduuccttiiee rriijjwweerrkk,, oolliieeppeeiill
ccoonnttrroolleerreenn

CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brandwonden!
Hete vloeistoffen en machineonderdelen kunnen
aanleiding geven tot brandwonden.
MMaacchhiinnee llaatteenn aaffkkooeelleenn aallvvoorreennss mmeett
oonnddeerrhhoouuddsswweerrkk ttee bbeeggiinnnneenn..

1 Verwijder de olieniveauplug (1). Als de olie tot
aan de rand van de opening staat, is het oliepeil
normaal.

2 Vul bij een laag oliepeil bij tot aan het juiste
niveau. Plaats vervolgens de plug terug en
verwijder gemorste olie met een doek.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zie bladzijde 368 voor de oliespecificatie.

V1080355

1
2

1 Olieniveauplug en -vulplug
2 Aftapplug

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn 331199



AAsssseenn,, oolliieeppeeiill ccoonnttrroolleerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brandwonden!
Hete vloeistoffen en machineonderdelen kunnen
aanleiding geven tot brandwonden.
MMaacchhiinnee llaatteenn aaffkkooeelleenn aallvvoorreennss mmeett
oonnddeerrhhoouuddsswweerrkk ttee bbeeggiinnnneenn..

1 Verwijder de olieniveaupluggen (1, 2). Als de olie
tot aan de rand van de openingen staat, is het
oliepeil normaal.

2 Vul bij een laag oliepeil bij tot aan het juiste
niveau. Plaats vervolgens de pluggen terug en
verwijder gemorste olie met een doek.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zie bladzijde 368 voor de oliespecificatie.

NNaaaaffrreedduuccttiieess,, oolliieeppeeiill ccoonnttrroolleerreenn

CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn..
1 Zorg dat de olieniveauplug (1) horizontaal staat

(op "3 uur") en verwijder de plug.
2 Als de olie tot aan de rand van de opening staat,

is het oliepeil normaal.
3 Vul bij een laag oliepeil bij tot aan het juiste

niveau. Plaats vervolgens de plug terug en
verwijder gemorste olie met een doek.

2 1

4 3 V1080356

1 Olieniveauplug en -vulplug
(vooras)

2 Olieniveauplug en -vulplug
(achteras)

3 Aftapplug (vooras)
4 Aftapplug (achteras)

V1080357

1

1 Olie controleren, vul- en aftapplug

332200
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn



AAsssseenn,, oolliieeppeeiill ccoonnttrroolleerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brandwonden!
Hete vloeistoffen en machineonderdelen kunnen
aanleiding geven tot brandwonden.
MMaacchhiinnee llaatteenn aaffkkooeelleenn aallvvoorreennss mmeett
oonnddeerrhhoouuddsswweerrkk ttee bbeeggiinnnneenn..

1 Verwijder de olieniveaupluggen (1, 2). Als de olie
tot aan de rand van de openingen staat, is het
oliepeil normaal.

2 Vul bij een laag oliepeil bij tot aan het juiste
niveau. Plaats vervolgens de pluggen terug en
verwijder gemorste olie met een doek.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Zie bladzijde 368 voor de oliespecificatie.

V1212904

3

1
2

4

1 Olieniveauplug en -vulplug
(vooras)

2 Olieniveauplug en -vulplug
(achteras)

3 Aftapplug (vooras)
4 Aftapplug (achteras)

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn 332211



NNaaaaffrreedduuccttiieess,, oolliieeppeeiill ccoonnttrroolleerreenn

CCoonnttrroolleeeerr hheett oolliieeppeeiill oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn..
1 Zorg dat de olieniveauplug horizontaal staat (op

"3 uur") en verwijder de plug.
2 Als de olie tot aan de rand van de opening staat,

is het oliepeil normaal.
3 Vul bij een laag oliepeil bij tot aan het juiste

niveau. Plaats vervolgens de plug terug en
verwijder gemorste olie met een doek.

V1212905

OOlliiee ccoonnttrroolleerreenn,, vvuull-- eenn aaffttaapppplluugg

332222
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn



DDrraaaaiikkrraannssllaaggeerr,, ssmmeerreenn

SSmmeeeerr ddee ddrraaaaiikkrraannss oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn..
1 Parkeer de machine op een egaal stuk

ondergrond en laat de bak op de grond neer.
2 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog

om het systeem te blokkeren en zet de motor af.
Zie bladzijde 128.

3 Reinig de smeernippels.
4 Vul met een handvetspuit of een elektrische

vetspuit vet bij via het smeernippel (A).
5 Smeer het draaikranslager viermaal. Zwenk de

bovenwagen na iedere keer smeren 90°.
6 Zorg dat u niet overmatig veel vet bijvult.
7 Wanneer u klaar bent met smeren, moet u het

overtollige vet wegvegen.

Voor de vetspecificatie, zie 377.

FFiilltteerr aaiirrccoonnddiittiioonniinngg,, rreeiinniiggeenn eenn
vveerrvvaannggeenn

Als het filter van de airconditioning verstopt raakt,
nemen de luchtstroom alsmede het koel- en
verwarmingsvermogen af. Maak het filter daarom
regelmatig schoon.

LET OP
KKooeellmmiiddddeell RR113344aa ddrraaaaggtt bbiijj aaaann hheett bbrrooeeiikkaasseeffffeecctt
eenn mmaagg nniieett wwoorrddeenn vvrriijjggeellaatteenn..

RReeiinniigg hheett aaiirrccooffiilltteerr oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn..
VVeerrvvaanngg hheett aaiirrccooffiilltteerr oomm ddee 11000000 ddrraaaaii--uurreenn..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als de machine wordt bediend in bijzonder stoffige
milieus of in lucht met voor mens en milieu
schadelijke stoffen als asbest, dient een speciaal
filter te worden gebruikt. Neem voor meer
informatie contact op met de Volvo Construction
Equipment-dealer.

V1159878

A

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn 332233



WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Gevaarlijke stofdeeltjes kunnen aanleiding geven
tot ernstige gezondheidsklachten.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn,,
iinncclluussiieeff ffiilltteerrmmaasskkeerr,, ooooggbbeesscchheerrmmiinngg eenn
ppaasssseennddee wweerrkkhhaannddsscchhooeenneenn bbiijj hheett hhaanntteerreenn eenn
rreeiinniiggeenn vvaann ddee mmoottoorrrruuiimmttee,, kkooeelleerrss eenn lluucchhttffiilltteerrss..

1 Open de cabinedeur.
2 Verwijder het aircofilter en spuit het met

perslucht schoon.
3 Plaats het aircofilter in de sleuf en zorg dat het

filter volledig vergrendeld is.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Reinig het filter met perslucht met een
maximumdruk van 0,2 MPa (30 psi).

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als het filter beschadigd of sterk vervuild is, moet u
het vervangen.

LLuucchhttccoommpprreessssoorr,, lluucchhttffiilltteerr,, rreeiinniiggeenn

RReeiinniigg hheett lluucchhttffiilltteerr vvaann ddee ccoommpprreessssoorr oomm ddee 225500
ddrraaaaiiuurreenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Gevaarlijke stofdeeltjes kunnen aanleiding geven
tot ernstige gezondheidsklachten.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn,,
iinncclluussiieeff ffiilltteerrmmaasskkeerr,, ooooggbbeesscchheerrmmiinngg eenn
ppaasssseennddee wweerrkkhhaannddsscchhooeenneenn bbiijj hheett hhaanntteerreenn eenn
rreeiinniiggeenn vvaann ddee mmoottoorrrruuiimmttee,, kkooeelleerrss eenn lluucchhttffiilltteerrss..

1 Open het frontluik aan de rechterzijde van de
machine.

2 Demonteer het luchtfilterdeksel (A).
3 Maak het luchtfilter in het deksel met perslucht

schoon.
4 Plaats het deksel terug.

V1155542

V1204410

A

A Luchtfilterdeksel

332244
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn



OOnnddeerrwwaaggeenn,, ssmmeerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

SSmmeeeerr ddee oonnddeerrwwaaggeenn oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn zzooaallss
hhiieerroonnddeerr aaffggeebbeeeelldd..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Een op hol geslagen machine kan ernstige of
dodelijke ongelukken veroorzaken.
Bij het smeren van de nippel voor het mechanisch
lossen van de parkeerrem kan de machine
onvoorziene bewegingen maken met
beknellingsletsel of de dood als mogelijk gevolg.
SSmmeeeerr ddee ssmmeeeerrnniippppeell vvoooorr hheett mmeecchhaanniisscchh lloosssseenn
vvaann ddee ppaarrkkeeeerrrreemm nnooooiitt ttiijjddeennss
oonnddeerrhhoouuddsswweerrkkzzaaaammhheeddeenn aaaann ddee mmaacchhiinnee..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
In zware bedrijfsomstandigheden waar modder,
water en schurende materialen de lagers kunnen
binnendringen, moet om de 10 draai-uren of
eenmaal per dag gesmeerd worden.

NNaa wweerrkkzzaaaammhheeddeenn iinn wwaatteerr mmooeett hheett vveett oopp
oonnddeerrddeelleenn ddiiee oonnddeerr ddee wwaatteerrssppiieeggeell zziijjnn ggeewweeeesstt
mmeetteeeenn vveerrvveerrsseenn,, oonnggeeaacchhtt hheett ssmmeeeerriinntteerrvvaall..
1 Parkeer de machine horizontaal op een stevige

en egale ondergrond.
2 Veeg de smeernippels en de vetspuit schoon om

te voorkomen dat er vuil en zand in het
smeersysteem dringen.

3 Pers zoveel vet naar binnen dat er vers en
schoon vet bij de buitenste afdichtingen naar
buiten komt.

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn 332255



A

A

1

2 2

3

V1159879

B

4

4

AA :: VVoooorraass

1 Pendelaspen (2 punten) 3 Spoorstang (4 punten)

2 Fuseepen vooras (4 punten) 4 Cardankoppeling (3 punten)

BB :: AAcchhtteerraass

4 Cardankoppeling (3 punten)

332266
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn



OOnnddeerrwwaaggeenn,, ssmmeerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

SSmmeeeerr ddee oonnddeerrwwaaggeenn oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn zzooaallss
hhiieerroonnddeerr aaffggeebbeeeelldd..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Een op hol geslagen machine kan ernstige of
dodelijke ongelukken veroorzaken.
Bij het smeren van de nippel voor het mechanisch
lossen van de parkeerrem kan de machine
onvoorziene bewegingen maken met
beknellingsletsel of de dood als mogelijk gevolg.
SSmmeeeerr ddee ssmmeeeerrnniippppeell vvoooorr hheett mmeecchhaanniisscchh lloosssseenn
vvaann ddee ppaarrkkeeeerrrreemm nnooooiitt ttiijjddeennss
oonnddeerrhhoouuddsswweerrkkzzaaaammhheeddeenn aaaann ddee mmaacchhiinnee..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
In zware bedrijfsomstandigheden waar modder,
water en schurende materialen de lagers kunnen
binnendringen, moet om de 10 draai-uren of
eenmaal per dag gesmeerd worden.

NNaa wweerrkkzzaaaammhheeddeenn iinn wwaatteerr mmooeett hheett vveett oopp
oonnddeerrddeelleenn ddiiee oonnddeerr ddee wwaatteerrssppiieeggeell zziijjnn ggeewweeeesstt
mmeetteeeenn vveerrvveerrsseenn,, oonnggeeaacchhtt hheett ssmmeeeerriinntteerrvvaall..
1 Parkeer de machine horizontaal op een stevige

en egale ondergrond.
2 Veeg de smeernippels en de vetspuit schoon om

te voorkomen dat er vuil en zand in het
smeersysteem dringen.

3 Pers zoveel vet naar binnen dat er vers en
schoon vet bij de buitenste afdichtingen naar
buiten komt.

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn 332277



A

A

1

V1213316

B

3

2 2

1

AA :: AAaannzziicchhtt vvoooorraass

1 Pendelaspen (3 punten) 3 Cardankoppeling (3 punten)

2 Fuseepen vooras (4 punten)

BB :: AAaannzziicchhtt aacchhtteerraass

3 Cardankoppeling (3 punten)

332288
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 225500 ddrraaaaii--uurreenn



OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 550000
ddrraaaaii--uurreenn

RRiieemm vveennttiillaattoorr//ddyynnaammoo,, ccoonnttrroolleerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

CCoonnttrroolleeeerr ddee ssppaannnniinngg vvaann ddee vveennttiillaattoorrrriieemmoommddee
550000 ddrraaaaii--uurreenn eenn ppaass ddeezzee zzoo nnooddiigg aaaann..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Draaiende onderdelen kunnen ernstig beknellings-
of snijletsel veroorzaken.
ZZeett ddee mmoottoorr aaff aallvvoorreennss ddee rriieemmssppaannnniinngg ttee
ccoonnttrroolleerreenn..

Als de riem (C) niet strak genoeg gespannen is, zal
hij gaan slippen. De dynamo (B) kan in dat geval
geen spanning leveren. Controleer en wijzig de
riemspeling als volgt:
1 Druk met uw duim het midden van de riem (C)

omlaag (ongeveer 98 Nm (10 kgf, 22 lbf)) om de
speling te controleren. Verricht deze meting aan
de dynamozijde. De speling is correct als deze
10 – 12 mm bedraagt.

2 Pas indien nodig de riemspeling aan. Draai
hiervoor de bevestigingsbout (D) één slag los.
Draai de stelschroef (A) los en verstel de
dynamo om de riem aan te spannen.

3 Controleer op het oog of de riem niet gescheurd,
vettig of versleten is. Vervang de riem als dit het
geval is. Neem contact op met een door Volvo
CE erkende werkplaats.

RRaaddiiaattoorr eenn kkooeelleerrss,, rreeiinniiggeenn

HHeett rreeiinniiggiinnggssiinntteerrvvaall hhaannggtt aaff vvaann ddee
oommssttaannddiigghheeddeenn wwaaaarriinn ddee mmaacchhiinnee ddiieennsstt ddooeett..
MMaaaakk aallllee fflleennzzeenn ddaaaarroomm mmiinnsstteennss oomm ddee 550000
ddrraaaaiiuurreenn sscchhoooonn eenn zzoo nnooddiigg vvaakkeerr..

Als de motortemperatuur te hoog oploopt terwijl het
koelvloeistofpeil in orde is, moet u de radiateur
reinigen.

A

D

V1204411

B

C

A Stelschroef
B Dynamo
C Riem
D Bevestigingsbout

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 550000 ddrraaaaii--uurreenn 332299



WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Lucht, water en stoom onder hoge druk kunnen
onbedekte huid en onbeschermde ogen
beschadigen.
AAllttiijjdd eeeenn vveeiilliigghheeiiddssbbrriill,, bbeesscchheerrmmeennddee
hhaannddsscchhooeenneenn eenn kklleeddiinngg ddrraaggeenn bbiijj hheett ggeebbrruuiikk
vvaann lluucchhtt,, wwaatteerr ooff ssttoooomm oonnddeerr hhooggee ddrruukk..

LET OP
GGeebbrruuiikk GGEEEENN ssttoooommrreeiinniiggeerr oomm hheett
ccoonnddeennssoorrbbllookk ttee rreeiinniiggeenn.. HHeett kkooeellmmiiddddeell kkaann
oovveerrvveerrhhiitt rraakkeenn!! BBeesscchheerrmm ddee eelleekkttrriisscchhee
oonnddeerrddeelleenn bbiijj rreeiinniiggiinngg mmeett wwaatteerr..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Gevaarlijke stofdeeltjes kunnen aanleiding geven
tot ernstige gezondheidsklachten.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn,,
iinncclluussiieeff ffiilltteerrmmaasskkeerr,, ooooggbbeesscchheerrmmiinngg eenn
ppaasssseennddee wweerrkkhhaannddsscchhooeenneenn bbiijj hheett hhaanntteerreenn eenn
rreeiinniiggeenn vvaann ddee mmoottoorrrruuiimmttee,, kkooeelleerrss eenn lluucchhttffiilltteerrss..

1 Parkeer de machine op een egaal, stevig en
horizontaal stuk ondergrond.

2 Open het achterste motorluik.
3 Ontdoe de radiateurribben en de

oliekoelerribben met perslucht of stoom van
modder, stof en eventuele bladeren

4 Controleer de rubber leiding op slijtage en
barstvorming. Als de leiding beschadigd is, moet
u deze vervangen. Controleer of de leidingklem
goed vastzit.

LET OP
BBiijj ggeebbrruuiikk vvaann ppeerrsslluucchhtt mmooeett uu oomm sscchhaaddee ttee
vvoooorrkkoommeenn eenniiggee aaffssttaanndd ttuusssseenn ddee ssppuuiittkkoopp eenn ddee
rriibbbbeenn hhoouuddeenn.. AAllss ddee rriibbbbeenn bbeesscchhaaddiiggdd rraakkeenn,,
kkaann lleekkkkaaggee ooff oovveerrvveerrhhiittttiinngg hheett ggeevvoollgg zziijjnn..

Als de temperatuur van de motor na het reinigen
van de radiateur hoog blijft, dient u contact op te
nemen met een door Volvo CE erkende werkplaats
om dit te herstellen.

V1155534

A

A Radiateur en hydrauliekoliekoeler

333300
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 550000 ddrraaaaii--uurreenn



LLuucchhttccoommpprreessssoorr,, lluucchhttffiilltteerr,,
vveerrvvaannggeenn

VVeerrvvaanngg hheett lluucchhttffiilltteerr vvaann ddee ccoommpprreessssoorr oomm ddee
550000 ddrraaaaii--uurreenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Gevaarlijke stofdeeltjes kunnen aanleiding geven
tot ernstige gezondheidsklachten.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn,,
iinncclluussiieeff ffiilltteerrmmaasskkeerr,, ooooggbbeesscchheerrmmiinngg eenn
ppaasssseennddee wweerrkkhhaannddsscchhooeenneenn bbiijj hheett hhaanntteerreenn eenn
rreeiinniiggeenn vvaann ddee mmoottoorrrruuiimmttee,, kkooeelleerrss eenn lluucchhttffiilltteerrss..

1 Open het frontluik aan de rechterzijde van de
machine.

2 Demonteer het luchtfilterdeksel (A).
3 Vervang het luchtfilter in het deksel door een

nieuw exemplaar.
4 Plaats het deksel terug.

DDrraaaaiikkrraannsshhuuiiss,, ssmmeerreenn

SSmmeeeerr hheett ddrraaaaiikkrraannsshhuuiiss oomm ddee 550000 ddrraaaaii--uurreenn..
1 Parkeer de machine op een egaal stuk

ondergrond en laat de bak op de grond neer.
2 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog

om het systeem te blokkeren en zet de motor af.
Zie bladzijde 128.

3 Reinig de smeernippels.
4 Vul met een handvetspuit of een elektrische

vetspuit vet bij via het smeernippel (A).
5 Zorg dat u niet overmatig veel vet bijvult.
6 Wanneer u klaar bent met smeren, moet u het

overtollige vet wegvegen.

Neem contact op met een erkende Volvo-
werkplaats om het vet te laten verversen, als het vet
verontreinigd is of verkleurd is onder invloed van
water.

V1204410

A

A Luchtfilterdeksel

V1204412

A

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 550000 ddrraaaaii--uurreenn 333311



OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 11000000
ddrraaaaii--uurreenn

SScchhaarrnniieerreenn ccaabbiinneeddeeuurr,, ssmmeerreenn

SSmmeeeerr ddee sscchhaarrnniieerreenn vvaann ddee ccaabbiinneeddeeuurr oomm ddee
11000000 ddrraaaaii--uurreenn..

HHooooffddffiilltteerr mmoottoorrlluucchhttffiilltteerr,, vveerrvvaannggeenn

Zie bladzijde 349.

FFiilltteerr aaiirrccoonnddiittiioonniinngg,, rreeiinniiggeenn eenn
vveerrvvaannggeenn

Zie bladzijde 323.

V1155524

A

A Smeerpunten

333322
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 11000000 ddrraaaaii--uurreenn



OOnnddeerrwwaaggeenn,, ssmmeerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

SSmmeeeerr ddee ppaarrkkeeeerrrreemmcciilliinnddeerrss oomm ddee 11000000 ddrraaaaii--
uurreenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Een op hol geslagen machine kan ernstige of
dodelijke ongelukken veroorzaken.
Bij het smeren van de nippel voor het mechanisch
lossen van de parkeerrem kan de machine
onvoorziene bewegingen maken met
beknellingsletsel of de dood als mogelijk gevolg.
SSmmeeeerr ddee ssmmeeeerrnniippppeell vvoooorr hheett mmeecchhaanniisscchh lloosssseenn
vvaann ddee ppaarrkkeeeerrrreemm nnooooiitt ttiijjddeennss
oonnddeerrhhoouuddsswweerrkkzzaaaammhheeddeenn aaaann ddee mmaacchhiinnee..

NNaa wweerrkkzzaaaammhheeddeenn iinn wwaatteerr mmooeett hheett vveett oopp
oonnddeerrddeelleenn ddiiee oonnddeerr ddee wwaatteerrssppiieeggeell zziijjnn ggeewweeeesstt
mmeetteeeenn vveerrvveerrsseenn,, oonnggeeaacchhtt hheett ssmmeeeerriinntteerrvvaall..
1 Parkeer de machine horizontaal op een stevige

en egale ondergrond.
2 Veeg de smeernippels en de vetspuit schoon om

te voorkomen dat er vuil en zand in het
smeersysteem dringen.

3 Pers zoveel vet naar binnen dat er vers en
schoon vet bij de buitenste afdichtingen naar
buiten komt.

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 11000000 ddrraaaaii--uurreenn 333333



A

V11559880

A : Parkeerremcilinders (4 punten)

OOvveerrllaassttssiiggnnaalleerriinngg

CCoonnttrroolleeeerr hheett ssyysstteeeemm vvoooorr oovveerrllaassttssiiggnnaalleerriinngg nnaa
eellkkee 11000000 uuuurr eenn hhaanntteeeerr ddaaaarrbbiijj ddee oonnddeerrssttaaaannddee
pprroocceedduurree..

1 Plaats de machine op een egaal en stevig stuk
ondergrond.

2 Zet de keuzeschakelaar voor de bedrijfsmodus
in stand W en schakel de overlastsignalering in
met de toets op het toetsenblok, zie bladzijde
93.

3 Bedien de giekcilinders en zet ze in hun
bovenste eindstanden.
Het waarschuwingssignaal voor overbelasting
moet afgaan en het symbool voor overbelasting
moet in het I-ECU verschijnen. Indien dit niet het
geval is, neem dan contact op met een
gekwalificeerde servicetechnicus.

333344
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 11000000 ddrraaaaii--uurreenn



OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 22000000
ddrraaaaii--uurreenn

SSeeccuunnddaaiirr ffiilltteerr mmoottoorrlluucchhttffiilltteerr,,
vveerrvvaannggeenn

Zie bladzijde 352.

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 22000000 ddrraaaaii--uurreenn 333355



KKooeellvvllooeeiissttooff

LET OP
AAllss ddee wwaaaarrsscchhuuwwiinngg vvoooorr eeeenn hhooggee
kkooeellvvllooeeiissttoofftteemmppeerraattuuuurr oopp hheett ddiissppllaayy vveerrsscchhiijjnntt,,
ddiieenntt uu ddee mmoottoorr oonnmmiiddddeelllliijjkk aaff ttee zzeetttteenn..

CCoonnttrroolleeeerr hheett ggeehhaallttee aaaann kkooeellvvllooeeiissttooff ((%%)) oomm ddee
22000000 ddrraaaaii--uurreenn ooff mmiinnsstteennss eeeennmmaaaall ppeerr jjaaaarr..

Het koelsysteem is gevuld met koelvloeistof van
Volvo (VCS) die voldoet aan de strengste normen
wat bestendigheid tegen vorst, corrosie en cavitatie
betreft. Om schade aan de motor te voorkomen, is
het van groot belang koelvloeistof van Volvo (VCS)
te gebruiken voor het bijvullen of verversen van
koelvloeistof.

Koelvloeistof van Volvo (VCS) is geel van kleur en
de sticker bij de vulopening (zie afbeelding) geeft
aan dat het systeem met een dergelijke
koelvloeistof gevuld is.

LET OP
VVoollvvoo kkooeellvvllooeeiissttooff VVCCSSmmaagg nniieett wwoorrddeenn ggeemmeennggdd
mmeett aannddeerree kkooeellvvllooeeiissttooff ooff ccoorrrroossiieebbeesscchheerrmmiinngg
oomm sscchhaaddee aaaann ddee mmoottoorr ttee vvoooorrkkoommeenn..

ZZiiee bbllaaddzziijjddee 385 vvoooorr ddee vveerrvveerrssiinnggsshhooeevveeeellhheeiidd
kkooeellvvllooeeiissttooff..

Bij gebruik van geconcentreerde koelvloeistof van
Volvo (VCS) en schoon water (zie bladzijde 375)
dient u voor afdoende vorstbestendigheid het
gehalte aan koelvloeistof te hanteren dat in de
onderstaande tabel staat. Zorg dat het mengsel
altijd voor minstens 40% uit koelvloeistof van Volvo
(VCS) bestaat.

V1066019

333366
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 22000000 ddrraaaaii--uurreenn



Gebruik bij twijfel over de waterkwaliteit de kant-en-
klare koelvloeistof van Volvo (VCS) die voor 40 %
uit geconcentreerde koelvloeistof bestaat.

LLET OP
OOmm sscchhaaddee aaaann ddee mmoottoorr ttee vvoooorrkkoommeenn iiss hheett nniieett
ttooeeggeessttaaaann vveerrsscchhiilllleennddee ssoooorrtteenn kkooeellvvllooeeiissttooff ooff
ccoorrrroossiieewweerreennddee ttooeevvooeeggiinnggeenn ddoooorr eellkkaaaarr ttee
ggeebbrruuiikkeenn..

Vorstbestendigheid
tot

Gehalte aan
geconcentreerde
koelvloeistof

–25 °C (–13 °F) 40 %

–35 °C (–31 °F) 50 %

–46 °C (–51 °F) 60 %

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, oomm ddee 22000000 ddrraaaaii--uurreenn 333377



OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr
nnooddiigg

MMoottoorroolliieeppeeiill,, ccoonnttrroolleerreenn

Zie bladzijde 311.

BBrraannddssttooff,, ttaannkkeenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brand.
Brandende brandstof kan dodelijke verwondingen
veroorzaken.
ZZeett ddee mmoottoorr aaff,, vvoooorrddaatt uu bbrraannddssttooff ttaannkktt..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brand en explosie.
Een werkende hulpverwarming tijdens het tanken
van brandstof kan aanleiding geven tot brand en
een explosie.
SScchhaakkeell ddee hhuullppvveerrwwaarrmmiinngg uuiitt aallvvoorreennss bbrraannddssttooff
ttee ttaannkkeenn..

1 Maak het gebied rondom de vuldop van de
brandstoftank zorgvuldig schoon voordat u deze
verwijdert.

2 Open de brandstofvuldop (A) en giet de
brandstof in de tank.

3 Controleer het brandstofpeil op de I-ECU. Zie
bladzijde 39.

Zorg dat u geen brandstof morst tijdens het tanken,
omdat dit vuil aantrekt. Veeg gemorste brandstof
meteen op.
Houd de brandstoftank tijdens de wintermaanden
goed gevuld om condens in de tank te voorkomen.
ZZiiee bbllaaddzziijjddee vvoooorr ddee iinnhhoouudd vvaann ddee bbrraannddssttooffttaannkk
385..

V1204417

A

A Brandstofvuldop

333388
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr nnooddiigg



TTaannkkeennmmeett aauuttoommaattiisscchhee ttaannkkaaffssllaaggrreeggeelliinngg
((eexxttrraa))

De brandstofvulpomp zit op het frontluik aan de
rechterzijde van de machine. Gebruik de pomp om
de tank met brandstof te vullen.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Deze pomp is voorzien van een elektronische
overvulbeveiliging.

1 Open de vuldop (A) op de brandstoftank.
2 Open het frontluik aan de rechterzijde van de

machine.
3 Verwijder de zeefdop (F) die aangebracht werd

om de zeef aan de uiteinde van de slang (B)
tegen vuil te beschermen.

4 Steek de pompslang met de zeef in het
brandstofvat.

5 Druk op de groene startknop (C). De pomp blijft
lopen zolang de tank niet vol is.
- U kunt op ieder gewenst moment tijdens het
tanken of wanneer het vat leeg is, de vulpomp
stopzetten door op de rode knop (D) te drukken.

- De pomp valt automatisch stil, wanneer de
brandstofpeilsensor aangeeft dat de tank vol is.
De pomp kan daarna pas weer worden gestart,
wanneer er een bepaalde hoeveelheid
brandstof uit de tank is verbruikt.

6 Rol de slang op en plaats de zeefdop terug.
7 Sluit het frontluik.
8 Draai de vuldop op de brandstoftank vast.

LET OP
LLaaaatt ddee bbrraannddssttooffvvuullppoommpp nnooooiitt ddrrooooggppoommppeenn.. DDee
ppoommpp kkaann ddaaaarrbbiijj bbeesscchhaaddiiggdd rraakkeenn..

C

F
B

D

E

A

V1204419

A Brandstofvuldop
B Vulslang brandstofvulpomp
C Startknop (groen)
D Stopknop (rood)
E Handbediende regelklep
F Filterdeksel

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr nnooddiigg 333399



BBrraannddssttooffttaannkk,, aaffttaappppeenn

LLaaaatt eevveennttuueeeell bbeezziinnkksseell aaffllooppeenn.. AAllss ddee mmaacchhiinnee
oopp eeeenn mmiinnddeerr ggooeeddee bbrraannddssttooffssoooorrtt lloooopptt,, mmooeett uu
vvaakkeerr bbeezziinnkksseell uuiitt ddee bbrraannddssttooffttaannkk llaatteenn aaffllooppeenn..

LET OP
ZZaammeell ffiilltteerrss,, aaffggeewweerrkkttee oolliiëënn eenn aannddeerree
vvllooeeiissttooffffeenn oopp eeeenn mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkkee mmaanniieerr iinn..

1 Plaats een passende opvangbak onder de
aftapslang.

2 Draai de dop op de aftapkraan (A) aan de
onderkant van de tank open.

3 Draai de vuldop open.
4 Sluit de aftapslang (B) aan en tap eventueel

bezinksel af.

V1204964

A
B

334400
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr nnooddiigg



WWaatteerraaffsscchheeiiddeerr,, aaffttaappppeenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

De waterafscheider haalt het water uit de brandstof
die naar de motor wordt gevoerd.

CCoonnttrroolleeeerr hheett ffiilltteerreelleemmeenntt vvaann ddee wwaatteerraaffsscchheeiiddeerr
eenn llaaaatt eevveennttuueeeell wwaatteerr aaffllooppeenn,, wwaannnneeeerr hheett
ccoonnttrroolleesscchheerrmm vvoooorr wwaatteerr iinn ddee bbrraannddssttooff oopp ddee II--
EECCUU vveerrsscchhiijjnntt..
1 Plaats een passende opvangbak onder de

aftapslang (C).
2 Draai aan de aftapkraan (B) en laat het bezinksel

in een opvangbak aflopen.

LET OP
ZZaammeell ffiilltteerrss,, aaffggeewweerrkkttee oolliiëënn eenn aannddeerree
vvllooeeiissttooffffeenn oopp eeeenn mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkkee mmaanniieerr iinn..

3 Draai de aftapklep (B) dicht.
V1204418

A

B

C

A Waterafscheider
B Aftapkraan
C Aftapslang

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr nnooddiigg 334411



AAccccuu’’ss,, ooppllaaddeenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Kortsluiting, open vuur of vonkvorming in de buurt
van de accu kan aanleiding geven tot een explosie.
SScchhaakkeell ddee llaaaaddssttrroooomm uuiitt,, vvoooorrddaatt uu ddee
llaaaaddkklleemmmmeenn lloosskkooppppeelltt.. LLaaaadd eeeenn aaccccuu nnooooiitt oopp iinn
ddee bbuuuurrtt vvaann ooppeenn vvuuuurr ooff vvoonnkkeenn.. LLaaaadd eeeenn aaccccuu
aallttiijjdd oopp iinn ggooeedd ggeevveennttiilleeeerrddee rruuiimmtteenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor chemische brandwonden.
De elektrolyt in de accu bevat bijtend zwavelzuur
dat ernstige chemische brandwonden kan
veroorzaken.
WWaannnneeeerr uu eelleekkttrroollyytt oopp oonnbbeesscchheerrmmddee hhuuiidd mmoorrsstt,,
mmooeett uu hheett oonnmmiiddddeelllliijjkk vveerrwwiijjddeerreenn mmeett zzeeeepp eenn
eeeenn rruuiimmee hhooeevveeeellhheeiidd wwaatteerr.. AAllss uu eelleekkttrroollyytt iinn ddee
ooggeenn kkrriijjggtt ooff oopp aannddeerree ggeevvooeelliiggee lliicchhaaaammssddeelleenn,,
ddiieenntt uu hheett ggeettrrooffffeenn ggeebbiieedd oonnmmiiddddeelllliijjkk sscchhoooonn ttee
ssppooeelleenn mmeett eeeenn rruuiimmee hhooeevveeeellhheeiidd wwaatteerr eenn zziicchh
oonnmmiiddddeelllliijjkk oonnddeerr mmeeddiisscchhee bbeehhaannddeelliinngg ttee
sstteelllleenn..

- Onderbreek altijd eerst de laadstroom, voordat u
de klemmen van de acculader verwijdert.

- Zorg voor een goede ventilatie, vooral als u de
accu in een afgesloten ruimte oplaadt.

CCoonnddiittiiee aaccccuu,, ccoonnttrroolleerreenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

V1066032

334422
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr nnooddiigg



OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Deze accu is van het onderhoudsvrije type (MF).
Als er een probleem is met het starten van de
machine, neem dan contact op met een
gekwalificeerde monteur.

IInnddiiccaattiieekklleeuurr

Groen Normaal

Zwart Bijladen

Wit Controleren

V1204965
A B

C

A Accusticker
B Indicatie
C Zijafdekking

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr nnooddiigg 334433



LLaasssseenn

Tref de volgende voorbereidingen voordat u
elektrisch laswerk uitvoert aan de machine of de
aanbouwdelen daarvan.
1 Verbreek de stroom met de massaschakelaar.
2 Koppel de accu's los, d.w.z. zowel de plus- als

de minklemmen.
3 Koppel de elektronische regeleenheden zoals

de V-ECU, E-ECU, I-ECU, CCM en dergelijke
los. Neem voor meer informatie contact op met
een door Volvo CE erkende werkplaats.

4 Sluit de massakabel van het lasapparaat zo
dicht mogelijk aan bij het gebied waarin u gaat
lassen en zorg dat de stroom niet door lagers
vloeit.

5 Zorg voor een goede ventilatie, in het bijzonder
als de laswerkzaamheden in een afgesloten
ruimte plaatsvinden.

6 Verwijder alle laklagen in een straal van
minstens 10 cm (4 in) rond het punt waar u gaat
lassen.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van giftige stoffen.
Bij het verbranden van gelakte, kunststoffen of
rubber onderdelen komen gassen vrij die schadelijk
zijn voor de ademhalingswegen.
VVeerrbbrraanndd nnooooiitt ggeellaakkttee ooff rruubbbbeerr oonnddeerrddeelleenn eenn
ggeeeenn kkuunnssttssttooffffeenn..

LET OP
EEeenn bbrraannddbblluusssseerr mmooeett bbiijj ddee hhaanndd zziijjnn ttiijjddeennss
llaasswweerrkkzzaaaammhheeddeenn..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Breng lasnaden nooit direct op gelakte vlakken aan,
aangezien de verkregen lasverbindingen een
minder goede kwaliteit en sterkte hebben.

334444
OOnnddeerrhhoouudd
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MMaacchhiinnee rreeiinniiggeenn

De machine dient regelmatig schoongemaakt te
worden met conventionele autoreinigingsmiddelen,
om het risico van schade aan de lak en andere
oppervlakken van de machine uit te sluiten.

LET OP
VVeerrmmiijjdd sstteerrkkee rreeiinniiggiinnggssmmiiddddeelleenn ooff cchheemmiiccaalliiëënn
oomm sscchhaaddee aaaann ddee ttooppllaaaagg vvaann hheett llaakkwweerrkk ttee
vvoooorrkkoommeenn..

LET OP
MMooddddeerr eenn kklleeii kkuunnnneenn aaaannlleeiiddiinngg ggeevveenn ttoott sscchhaaddee
aaaann ooff sslliijjttaaggee vvaann ddee bbeewweeggeennddee oonnddeerrddeelleenn vvaann
ddee oonnddeerrwwaaggeenn.. OOnnttddooee aallllee oonnddeerrddeelleenn ddaaaarroomm
rreeggeellmmaattiigg vvaann mmooddddeerr eenn kklleeii..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Om brandgevaar tot het minimum te beperken,
dient u dagelijks die delen van de machine te
reinigen waar zich vuil, brokstukken en dergelijke
kunnen ophopen, zie bladzijde 284.

- Plaats de machine op een plek die voor
schoonmaakwerkzaamheden bedoeld is.

- Volg de aanwijzingen die bij het
autoreinigingsproduct worden geleverd.

- De temperatuur van het water mag niet hoger zijn
dan 80 °C (176 °F).

- Bij gebruik van een hogedrukreiniger moet u een
afstand van minimaal 40 cm (16 in) aanhouden
tussen de spuitkop en de afdichtingen. Houd een
afstand van 30 cm (12 in) aan tussen de spuitkop
en de overige oppervlakken van demachine. Een
te hoge druk en een te kleine afstand kunnen tot
beschadigingen leiden.

OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr nnooddiigg 334455



OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bescherm elektrische leidingen op afdoende wijze
en voorkom schade aan het voorfilter van de cabine
tijdens het reinigen van de machine.

LET OP
SSppuuiitt nniieett mmeett ddee hhooggeeddrruukkssppuuiitt iinn ddee rriicchhttiinngg vvaann
ddee ddrraaaaiikkrraannssaaffddiicchhttiinngg,, oommddaatt eerr wwaatteerr kkaann
bbiinnnneennddrriinnggeenn mmeett eeeenn nneeggaattiieeff eeffffeecctt oopp ddee
eeiiggeennsscchhaappppeenn vvaann hheett vveett..

- Gebruik een zachte spons.
- Spoel de machine na het schoonmaken af met
schoon water.

- Zorg ervoor dat u de machine na het
schoonmaken altijd smeert.

- Werk waar nodig de lak bij.

OOnnddeerrhhoouudd vvaann ddee llaakk
- Machines die worden ingezet in een omgeving
waar agressieve stoffen aanwezig zijn, hebben
meer te lijden van roest dan andere. Uit voorzorg
wordt aanbevolen om het lakwerk iedere zes
maanden te onderhouden.

- Maak de machine eerst schoon.
- Breng een laag Dinol 77B (of een vergelijkbaar,
transparant, op was gebaseerd antiroestmiddel)
aan met een dikte van 70–80 μ.

- Onder de schermen, waar mechanische slijtage
kan optreden, kunt u een beschermende laag
chassiscoating – Dinitrol 447 of een vergelijkbaar
middel – aanbrengen.

LLaakksscchhaaddee bbiijjwweerrkkeenn
- Controleer of er plaatsen zijn waar de lak
beschadigd is.

- Maak de machine eerst schoon.
- Werk schade aan de lakafwerking op vakkundige
wijze bij.

334466
OOnnddeerrhhoouudd

OOnnddeerrhhoouuddssbbeeuurrtt,, wwaannnneeeerr nnooddiigg



MMoottoorrrruuiimmttee rreeiinniiggeenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Draaiende onderdelen kunnen ernstig snij- of
beknellingsletsel veroorzaken.
OOppeenn ddee mmoottoorrkkaapp nnooooiitt,, tteerrwwiijjll ddee mmoottoorr lloooopptt..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor brandwonden.
Onderdelen van de motor en het uitlaatsysteem
worden zeer heet en kunnen ernstige brandwonden
veroorzaken.
VVeerrmmiijjdd ccoonnttaacctt mmeett aaffddeekkkkiinnggeenn iinn ddeemmoottoorrrruuiimmttee,,
mmoottoorroonnddeerrddeelleenn eenn hheett uuiittllaaaattssyysstteeeemm ttoottddaatt ddee
mmoottoorr iiss aaffggeekkooeelldd..

Bij machines die werkzaamheden uitvoeren in een
stoffige of een brandgevaarlijke omgeving,
bijvoorbeeld in een omgevingwaar hout, houtspaan
of graan wordt verwerkt en in de
diervoederbranche, dienen de motorruimte en de
onderdelen daaromheen dagelijks te worden
geïnspecteerd en schoongemaakt.
Machines die in andere omgevingen worden
gebruikt, dienen minimaal één maal per week te
worden geïnspecteerd en schoongemaakt.

Los materiaal kunt u bijvoorbeeld met perslucht
verwijderen.
Voer de schoonmaakwerkzaamheden bij voorkeur
uit aan het einde van de werktijd, voordat u de
machine parkeert.
Maak gebruik van beschermende uitrusting, zoals
een veiligheidsbril, werkhandschoenen en een
verseluchtmasker.
Controleer na het schoonmaken op lekken en
herstel deze. Sluit alle afdekplaten en de motorkap.

OOnnddeerrhhoouudd
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LLuucchhttffiilltteerr mmoottoorr

Het luchtfilter voorkomt dat stofdeeltjes en andere
verontreinigingen de motor in kunnen dringen. De
lucht passeert eerst het hoofdfilter en daarna het
secundaire filter.

De motorslijtage hangt voor een groot deel af van
de mate van vervuiling van de aangezogen lucht.
Het is daarom zeer belangrijk dat u het luchtfilter
regelmatig controleert en op de juiste wijze
onderhoudt. Houd het werkgebied schoon bij
werkzaamheden aan het luchtfilter en de
filterelementen.

LET OP
LLaaaatt ddee mmoottoorr oonnddeerr ggeeeenn bbeeddiinngg zzoonnddeerr ffiilltteerr ooff
mmeett eeeenn bbeesscchhaaddiiggdd ffiilltteerr llooppeenn.. ZZoorrgg ddaatt uu aallttiijjdd
eeeenn rreesseerrvveeffiilltteerr bbiijj ddee hhaanndd hheebbtt eenn bbeesscchheerrmm hheett
ffiilltteerr zzoorrggvvuullddiigg tteeggeenn vvuuiill..

Controleer of alle slang- en leidingkoppelingen
tussen het luchtfilter en de inlaatbuis van de motor
goed vastzitten.

334488
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HHooooffddffiilltteerr mmoottoorrlluucchhttffiilltteerr,, rreeiinniiggeenn eenn
vveerrvvaannggeenn

MMaaaakk hheett ffiilltteerr sscchhoooonn wwaannnneeeerr hheett ccoonnttrroolleesscchheerrmm
vvoooorr eeeenn vveerrssttoopptt lluucchhttffiilltteerr oopp ddee II--EECCUU vveerrsscchhiijjnntt..
UU mmaagg hheett ffiilltteerr ttoott vviijjffmmaaaall ttooee sscchhoooonnmmaakkeenn..
WWaannnneeeerr hheett ffiilltteerr ddee zzeessddee kkeeeerr mmooeett wwoorrddeenn
sscchhoooonnggeemmaaaakktt,, ddiieenntt uu hheett ttee vveerrvvaannggeenn.. DDooeett ddiitt
mmiinnsstteennss eeeennmmaaaall ppeerr jjaaaarr.. VVeerrvvaanngg hheett ffiilltteerr ooookk,,
aallss hheett bbeesscchhaaddiiggdd iiss..

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Verwijder of reinig het secundaire filter nooit! Laat
het filter, dat dienstdoet als veiligheidsfilter als het
primaire filter beschadigd mocht raken, door een
gekwalificeerde servicemonteur vervangen
volgens het voorgeschreven onderhoudsinterval.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Reinig het filter niet, als het desbetreffende
controlescherm niet op de I-ECU verschijnt.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Gebruik originele Volvo-luchtfilters. Volvo kan
motorproblemen anders niet uitsluiten.

Als de indicatie na reiniging of vervanging van het
hoofdfilter nog steeds brandt, moet u het
secundaire filter vervangen.

Omdat de levensduur van het filter volledig afhangt
van de omstandigheden waarin u met de machine
werkt, kan het zijn dat u het filter vaker moet
vervangen.

Noteer op het secundaire filter wanneer u het
hoofdfilter reinigt, zo weet u altijd wanneer het
hoofdfilter gereinigd is.

OOnnddeerrhhoouudd
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Gevaarlijke stofdeeltjes kunnen aanleiding geven
tot ernstige gezondheidsklachten.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn,,
iinncclluussiieeff ffiilltteerrmmaasskkeerr,, ooooggbbeesscchheerrmmiinngg eenn
ppaasssseennddee wweerrkkhhaannddsscchhooeenneenn bbiijj hheett hhaanntteerreenn eenn
rreeiinniiggeenn vvaann ddee mmoottoorrrruuiimmttee,, kkooeelleerrss eenn lluucchhttffiilltteerrss..

LET OP
RRiissiiccoo vvaann mmaacchhiinneesscchhaaddee!!
EErr kkaann ssttooff iinn hheett lluucchhttiinnllaaaattssyysstteeeemm ddrriinnggeenn aallss hheett
sseeccuunnddaaiirree ffiilltteerr lloossrraaaakktt..
AAllss hheett sseeccuunnddaaiirree ffiilltteerr lloossrraaaakktt mmooeett hheett
lluucchhttffiilltteerrhhuuiiss ggrroonnddiigg wwoorrddeenn ggeerreeiinniiggdd.. ZZiiee eerr vvóóóórr
tteerruuggppllaaaattssiinngg vvaann hheett sseeccuunnddaaiirree ffiilltteerr oopp ttooee ddaatt
eerr ggeeeenn ssttooff iinn ddee lluucchhttiinnllaaaatt iiss ggeeddrroonnggeenn..
-- GGeebbrruuiikk ggeeeenn ppeerrsslluucchhtt..
-- SSttooffzzuuiiggeenn iiss rraaaaddzzaaaamm oommddaatt ddiitt hheett ggeevvaaaarr
bbeeppeerrkktt ddaatt eerr ssttooff iinn hheett lluucchhttiinnllaaaattssyysstteeeemm
ddrriinnggtt..

-- UU mmaagg eeeenn nnaattttee ddooeekk ggeebbrruuiikkeenn,, mmaaaarr wweeeess
vvoooorrzziicchhttiigg oomm ttee vvoooorrkkoommeenn ddaatt uu ssttooff iinn hheett
lluucchhttiinnllaaaattssyysstteeeemm ddrruukktt..

335500
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MMeecchhaanniisscchh rreeiinniiggeenn
1 Open het deksel.
2 Druk met beide duimen op het hoofdfilter (C),

terwijl u het naar buiten trekt. Zo voorkomt u dat
het secundaire filter (D) met het hoofdfilter mee
naar buiten komt.

3 Tik het eindvlak van het hoofdfilter voorzichtig
tegen een zachte en schone ondergrond.

4 Monteer het hoofdfilter en het deksel.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Tik het filter niet tegen een hard voorwerp.

MMeett ppeerrsslluucchhtt rreeiinniiggeenn

1 Gebruik schone en droge persluchtmet een druk
van maximaal 500 kPa (5 bar) (73 psi). Houd de
spuitkop op een afstand van minimaal 3~5 cm
(1~2 in) van het filteroppervlak.

2 Spuit van binnenuit langs de vouwen lucht in het
filter.

3 Controleer het filter met behulp van een lamp.
4 Als u het minste of geringste gaatje, krasje of

een andere vorm van beschadiging aantreft,
moet u het filter vervangen.

5 Monteer het hoofdfilter en het deksel.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Om de beschadiging eenvoudiger te kunnen
opsporen, moet u de controle uitvoeren in een
verduisterde ruimte.

V1155525

A

D
C

B

V1066003
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SSeeccuunnddaaiirr ffiilltteerr mmoottoorrlluucchhttffiilltteerr,,
vveerrvvaannggeenn

VVeerrvvaanngg hheett sseeccuunnddaaiirree ffiilltteerr iieeddeerree 33ddee kkeeeerr ddaatt uu
hheett hhooooffddffiilltteerr vveerrvvaannggtt ooff tteenn mmiinnssttee eeeennmmaaaall ppeerr
22 jjaaaarr..

Als de indicatie na schoonmaak of vervanging van
het secundaire filter nog steeds brandt, moet u het
secundaire filter vervangen.

Het secundaire filter (D) doet dienst als
veiligheidsfilter voor als het hoofdfilter (C)
beschadigd mocht raken.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Verwijder of reinig het secundaire filter nooit! Laat
het filter, dat dienstdoet als veiligheidsfilter als het
primaire filter beschadigd mocht raken, door een
gekwalificeerde servicemonteur vervangen
volgens het voorgeschreven onderhoudsinterval of
zo vaak als nodig is.

V1066004

C
D

C Hoofdfilter

D Secundair filter
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Gevaarlijke stofdeeltjes kunnen aanleiding geven
tot ernstige gezondheidsklachten.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn,,
iinncclluussiieeff ffiilltteerrmmaasskkeerr,, ooooggbbeesscchheerrmmiinngg eenn
ppaasssseennddee wweerrkkhhaannddsscchhooeenneenn bbiijj hheett hhaanntteerreenn eenn
rreeiinniiggeenn vvaann ddee mmoottoorrrruuiimmttee,, kkooeelleerrss eenn lluucchhttffiilltteerrss..

LET OP
RRiissiiccoo vvaann mmaacchhiinneesscchhaaddee!!
EErr kkaann ssttooff iinn hheett lluucchhttiinnllaaaattssyysstteeeemm ddrriinnggeenn aallss hheett
sseeccuunnddaaiirree ffiilltteerr lloossrraaaakktt..
AAllss hheett sseeccuunnddaaiirree ffiilltteerr lloossrraaaakktt mmooeett hheett
lluucchhttffiilltteerrhhuuiiss ggrroonnddiigg wwoorrddeenn ggeerreeiinniiggdd.. ZZiiee eerr vvóóóórr
tteerruuggppllaaaattssiinngg vvaann hheett sseeccuunnddaaiirree ffiilltteerr oopp ttooee ddaatt
eerr ggeeeenn ssttooff iinn ddee lluucchhttiinnllaaaatt iiss ggeeddrroonnggeenn..
-- GGeebbrruuiikk ggeeeenn ppeerrsslluucchhtt..
-- SSttooffzzuuiiggeenn iiss rraaaaddzzaaaamm oommddaatt ddiitt hheett ggeevvaaaarr
bbeeppeerrkktt ddaatt eerr ssttooff iinn hheett lluucchhttiinnllaaaattssyysstteeeemm
ddrriinnggtt..

-- UU mmaagg eeeenn nnaattttee ddooeekk ggeebbrruuiikkeenn,, mmaaaarr wweeeess
vvoooorrzziicchhttiigg oomm ttee vvoooorrkkoommeenn ddaatt uu ssttooff iinn hheett
lluucchhttiinnllaaaattssyysstteeeemm ddrruukktt..

LET OP
ZZaammeell ffiilltteerrss,, aaffggeewweerrkkttee oolliiëënn eenn aannddeerree
vvllooeeiissttooffffeenn oopp eeeenn mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkkee mmaanniieerr iinn..

DDeekksseell mmoottoorrlluucchhttffiilltteerr,, rreeiinniiggeenn

Bij het reinigen van het hoofdfilter dient u ook het
deksel van het luchtfilter schoon te maken.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor inademing van gevaarlijke stoffen.
Gevaarlijke stofdeeltjes kunnen aanleiding geven
tot ernstige gezondheidsklachten.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn,,
iinncclluussiieeff ffiilltteerrmmaasskkeerr,, ooooggbbeesscchheerrmmiinngg eenn
ppaasssseennddee wweerrkkhhaannddsscchhooeenneenn bbiijj hheett hhaanntteerreenn eenn
rreeiinniiggeenn vvaann ddee mmoottoorrrruuiimmttee,, kkooeelleerrss eenn lluucchhttffiilltteerrss..

1 Verwijder het deksel (B) en de klep (A) van het
luchtfilter.

2 Leeg het deksel en de klep en maak ze schoon.

V1201819

Reinig de afvoer van het luchtfilter met
een stofzuiger.

V1066005
A

B

A Afvoerklep
B Afdekking
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3 Breng ze weer op het luchtfilter aan.

RRaaddiiaattoorr eenn kkooeelleerrss,, rreeiinniiggeenn

Zie bladzijde 329.

335544
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BBaakkttaannddeenn,, vveerrvvaannggeenn

VVeerrvvaanngg ddee bbaakkttaannddeenn,, vvoooorrddaatt ddee aaddaapptteerrss zziijjnn
vveerrsslleetteenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor letsel door rondvliegende
brokstukken.
Wanneer u met hamer tegen metalen voorwerpen
slaat, kunnen rondvliegende metaaldeeltjes ernstig
letsel aan ogen en andere lichaamsdelen
veroorzaken.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn eenn
eeeenn vveeiilliigghheeiiddssbbrriill bbiijj vveerrvvaannggiinngg vvaann ddee bbaakkttaannddeenn..

- Laat de bak op de grond neer en zet hem in een
stand, waarin u het prettigst kunt werken.

- Zet voordat u de baktanden vervangt de motor af.

VVoooorr vveerrggrreennddeelliinnggssssyysstteeeemm mmeett ppeennnneenn iinn
ddee zziijjkkaanntt
1 Laat de bak horizontaal zakken en plaats hem

op een blok.
2 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog

om het systeem te blokkeren en zet de motor af.
3 Tik de pen (B) naar buitenmet een hamer en een

drevel, maar let erop dat u de borgring (C) niet
beschadigt. Gebruik als drevel een ronde staaf
met een kleinere diameter dan die van de pen.

4 Maak het oppervlak van de adapter (D) schoon,
breng op de juiste plek een nieuwe borgring (C)
aan en monteer dan de nieuwe tand (A).

5 Tik de pen (B) zo ver in de pengroef, dat de
bovenkant van de pen even hoog ligt als de
tanden.

V1066076

V1066077

B,C

A

D
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VVoooorr VVoollvvoo ttaannddssyysstteeeemm ((VVTTSS))

VVeerrvvaanngg ddee bbaakkttaannddeenn,, vvoooorrddaatt ddee aaddaapptteerrss zziijjnn
vveerrsslleetteenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor letsel door rondvliegende
brokstukken.
Wanneer u met een hamer op de bakpen slaat,
kunnen er stukjes metaal wegschieten en ernstig
letsels veroorzaken.
DDrraaaagg aallttiijjdd eeeenn ggeezziicchhttssmmaasskkeerr eenn
ooooggbbeesscchheerrmmiinngg,, eeeenn vveeiilliigghheeiiddsshheellmm eenn
hhaannddsscchhrrooeevveenn bbiijj hheett ddeemmoonntteerreenn eenn mmoonntteerreenn
vvaann ddee bbaakkppeennnneenn..

U kunt een speciaal gereedschap bestellen
waarmee de baktanden gemakkelijker te
vervangen zijn. Het gereedschap is verkrijgbaar in
meerdere maten afhankelijk van de
tandafmetingen. Neem voor meer informatie
contact op met de dealer.

TTaanndd vveerrwwiijjddeerreenn
1 Laat de bak horizontaal op een blok neer en

kantel de bak iets omhoog.
2 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog

om het systeem te blokkeren en zet de motor af.
3 Maak de opening voor de borginrichting van de

tandhouder schoon.
4 Tik de borginrichting met een hamer en het

speciale gereedschap of een andere passende
doorn naar buiten.

5 Verwijder de tand.

V1066078

Speciaal gereedschap

V1066079

Tik de borginrichting naar buiten
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TTaanndd aaaannbbrreennggeenn
1 Maak het voorste gedeelte van de tandhouder

en de opening voor de borginrichting schoon.
2 Breng de tand dusdanig aan dat de pasnokken

in de uitsparingen van de tandhouder vallen.
3 Vervang de palhouder (B) door een nieuw

exemplaar.
4 Breng de borginrichting dusdanig in dat de

afgeschuinde kant omlaagwijst en de palhouder
naar voren.

5 Tik de borginrichting met een hamer zo ver
omlaag dat deze gelijk komt te liggen met de
bovenkant van de tandhouder.

6 Tik de borginrichting vervolgens met een hamer
en het speciale gereedschap of een andere
passende doorn zo veel verder omlaag, dat de
bovenkant net onder het merkstreepje in de
opening komt te zitten.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Vervang bij het vervangen van een tandhouder ook
de stalen pen.

BBaakkttaannddeenn,, vveerrvvaannggeenn

VVoooorr VVoollvvoo ttaannddssyysstteeeemm IIII ((VVTTSS))

U kunt een speciaal gereedschap bestellen
waarmee de baktanden makkelijker te vervangen
zijn. Het gereedschap is verkrijgbaar in meerdere
maten afhankelijk van de tandafmetingen. Neem
voor meer informatie contact op met de dealer.

V1066080

A

B

Borginrichting

A Stalen pen

B Palhouder

V1066081

De borginrichting moet net onder het
merkstreepje zitten

V1205123

Speciaal gereedschap
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WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
GGeevvaaaarr vvoooorr bbeekknneelllliinngg ddoooorr vvaalllleennddee
aaaannbboouuwwddeelleenn..
DDoooorr hhyyddrraauulliisscchhee ooff mmeecchhaanniisscchhee ddeeffeecctteenn
kkuunnnneenn ddee aaaannbboouuwwddeelleenn vvaann ddee ggrraaddeerr vvaalllleenn eenn
eerrnnssttiigg lleettsseell mmeett mmooggeelliijjkk ddooddeelliijjkk aafflloooopp
vveerroooorrzzaakkeenn..
AAaannbboouuwwddeelleenn aallttiijjdd oonnddeerrsstteeuunneenn aallvvoorreennss aaffsstteell--
ooff oonnddeerrhhoouuddsswweerrkk ttee pplleeggeenn..

TTaanndd vveerrwwiijjddeerreenn
1 Laat de bak op de grond neer en kantel de bak

iets omhoog.
2 Reinig het vierkante gat in de pen.
3 Installeer het gereedschap in de pen en draai het

90 graden om het te ontgrendelen.
4 Draai het gereedschap heen en weer, met een

naar buiten gerichte beweging, tot de pen is
verwijderd. Gebruik het uiteinde van de koevoet
van het gereedschap als de pen vast komt te
zitten.

5 Verwijder de tand.

TTaanndd aaaannbbrreennggeenn
1 Als u de positie van een tand verandert,

controleer dan of de houder niet gebogen of
beschadigd is.

2 Controleer of de pen niet gebogen of schade
vertoont.

3 Maak het voorste gedeelte van de adapter en de
openingen voor de pen schoon.

4 Plaats de tand op de adapter.

V1205076
1 32

1 Speciaal gereedschap
2 Pen
3 Tand
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5 Plaats de pen in de tand. Controleer of de
penflens is uitgelijnd met de tand.

6 Installeer het gereedschap in de pen en draai het
heen en weer, met een binnenwaartse
beweging, totdat de pen is geïnstalleerd. U hoort
een klikgeluid.

7 Controleer of de tand is bevestigd aan de
adapter.

V1205128

Tand met pen
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RRiippppeerrttaanndd,, vveerrvvaannggeenn

VVeerrvvaanngg ddee rriippppeerrttaanndd vvoooorrddaatt ddee ttaannddhhoouuddeerr iiss
wweeggggeesslleetteenn..

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor letsel door rondvliegende
brokstukken.
Wanneer u met hamer tegen metalen voorwerpen
slaat, kunnen rondvliegende metaaldeeltjes ernstig
letsel aan ogen en andere lichaamsdelen
veroorzaken.
DDrraaaagg aallttiijjdd ppeerrssoooonnlliijjkkee bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn eenn
eeeenn vveeiilliigghheeiiddssbbrriill bbiijj vveerrvvaannggiinngg vvaann ddee bbaakkttaannddeenn..

U kunt een speciaal gereedschap bestellen
waarmee de tand makkelijker te vervangen is. Het
gereedschap is verkrijgbaar in meerdere maten,
afhankelijk van de tandafmetingen. Neem voor
meer informatie contact op met de dealer.

RRiippppeerrttaannddeenn vveerrwwiijjddeerreenn

1 Laat de tand neer op een stabiele ondergrond,
zoals getoond.

2 Zet de motor af en duw de
veiligheidsblokkeringshendel omhoog om het
hydraulische systeem te blokkeren.

3 Maak de opening voor de borginrichting van de
tandhouder schoon.

4 Tik de borging met een hamer en het speciale
gereedschap of een andere passende drevel
naar buiten.

5 Verwijder de tand.

V1178783

Vereist gereedschap incl. speciaal
gereedschap

V1178784

Rippertanden verwijderen
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IInnssttaalllleerreenn vvaann rriippppeerrttaanndd

1 Maak het voorste gedeelte van de tandhouder
en de opening voor de borginrichting schoon.

2 Breng de tand dusdanig aan dat de pasnokken
in de uitsparingen van de tandhouder vallen.

3 Vervang de palhouder (B) door een nieuw
exemplaar.

4 Breng de borginrichting dusdanig in dat de
afgeschuinde kant omlaagwijst en de palhouder
naar voren.

5 Tik de borginrichting met een hamer dusdanig
ver omlaag dat deze gelijk komt te liggen met de
bovenkant van de tandhouder.

6 Tik de borginrichting vervolgens met een hamer
en het speciale gereedschap of een andere
passende drevel verder omlaag, zover totdat de
bovenkant net onder de aangegeven streep in
de opening komt te zitten en vastklikt.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Vervang bij het vervangen van een tandhouder ook
de stalen pen.

WWiieellbboouutteenn,, aaaannhhaaaallmmoommeenntt
ccoonnttrroolleerreenn

Wanneer een band is vervangen of als het wiel om
andere redenen werd verwijderd en teruggeplaatst,
moeten dewielbouten na acht bedrijfsuren opnieuw
worden aangehaald.
- Aanhaalmoment: 343 ± 39Nm (35 ± 4 kgfm) (253
± 29 lbf ft)

V1066080

A

B

Borginrichting
A Stalen pen
B Palhouder

V1178785

Borging in rippertand

OOnnddeerrhhoouudd
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HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm,, ddrruukk aaffllaatteenn

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor injectie onder hoge druk.
Door de restdruk in het hydraulische systeem kan
er onder hoge druk olie naar buiten spuiten en
daarbij ernstig letsel veroorzaken, ook al heeft de
motor enige tijd uitgestaan.
LLaaaatt aallttiijjdd ddee ddrruukk aaff aallvvoorreennss sseerrvviicceewweerrkk ttee
vveerrrriicchhtteenn aaaann hheett hhyyddrraauulliisscchhee ssyysstteeeemm..

Wees uiterst voorzichtig bij werkzaamheden aan
het hydraulische systeem. Haal als volgt de druk
van het hydraulische systeem:
1 Laat het aanbouwdeel op de grond neer en zet

de motor af.
2 Zet nadat de motor is stilgevallen het contactslot

in de bedieningsstand (motor niet starten).
3 Houd de veiligheidsblokkeringshendel omlaag

(ontgrendelde stand) en bedien alle joysticks en
pedalen om de systeemdruk van alle leidingen
te halen.

4 Zet het contactslot in de stopstand (OFF), neem
de sleutel uit en hang een waarschuwingsbordje
aan de machine waarop staat dat er aan de
machine gewerkt wordt.

5 Zet de veiligheidsblokkeringshendel in de
vergrendelde stand.

336622
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AAccccuummuullaattoorr,, ggeebbrruuiikk

((eexxttrraa))

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
Gevaar voor ernstig letsel.
Accumulatoren zijn gevuld met stikstof onder hoge
druk. Onjuiste hantering kan tot een explosie leiden
met ernstig letsel als gevolg.
WWeerrkkzzaaaammhheeddeenn aaaann eeeenn aaccccuummuullaattoorr mmooggeenn
uuiittsslluuiitteenndd wwoorrddeenn uuiittggeevvooeerrdd ddoooorr eeeenn ggeettrraaiinnddee
oonnddeerrhhoouuddssmmoonntteeuurr..

- U mag niet tegen de accumulator slaan, erin
boren of eraan lassen.

- Houd de accumulator uit de buurt van open vuur
of andere hittebronnen

- Als u de joystick omlaag duwt vlak nadat u de
motor hebt afgezet, kan het aanbouwdeel dankzij
de accumulator door middel van zijn eigen
gewicht bewegen.

- Nadat u de druk van de accumulator hebt
gehaald, duwt u de veiligheidsblokkeringshendel
omhoog om het hydraulische systeem te
blokkeren, zie bladzijde 128.

AAccccuummuullaattoorr,, bbeeddiieenniinngg iinn
nnooooddssiittuuaattiieess
1 Zet de motor af door het contactslot in de

stopstand te zetten.
2 Draai het contactslot naar de voorgloeistand.
3 Haal de veiligheidsblokkeringshendel omlaag

om het systeem te ontgrendelen, zie bladzijde
128.

4 Duw de joystick vervolgens in de stand voor het
neerlaten van de giek om het aanbouwdeel door
het eigengewicht neer te laten.

5 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog
om het systeem te blokkeren.

V1155530

Accumulator

OOnnddeerrhhoouudd
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AAccccuummuullaattoorr,, ddrruukk aaffbbllaazzeenn
1 Laat het aanbouwdeel helemaal op de grond

neer.
2 Houd alle aanbouwdelen zoals de hamer in de

vergrendelde stand.
3 Nadat u de motor hebt uitgezet, zet u het

contactslot in de bedieningsstand.
4 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omlaag

om het systeem te ontgrendelen.
5 Om de druk van het bedieningscircuit en de

accumulator te halen, moet u de joystick en -
pedalen voor het aanbouwdeel helemaal naar
voren/achteren en naar links/rechts halen.

6 Draai het contactslot naar de blokkeerstand.
7 Duw de veiligheidsblokkeringshendel omhoog

om het systeem te blokkeren.

336644
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AAaannbbeevvoolleenn iinntteerrvvaalllleenn vvoooorr
vveeiilliigghheeiiddsskkrriittiisscchhee oonnddeerrddeelleenn

Om de veiligheid te kunnen garanderen bij het bedienen of besturen van de machine,
dient altijd het aangegeven periodieke onderhoud te worden uitgevoerd. Om de veiligheid
te blijven garanderen, wordt bovendien geadviseerd om de onderdelen in de
onderstaande tabel periodiek te controleren en/of te vervangen.
Deze onderdelen hangen nauw samen met veiligheid en brandpreventie. De onderdelen
zijn gemaakt van materialen die in de loop der tijd veranderingen ondergaan, gemakkelijk
slijten of aan kwaliteit inboeten. Als deze onderdelen afwijkingen vertonen voordat het
vervangingsinterval is verstreken, moeten ze direct worden hersteld of vervangen. Als de
slangklemmen achteruitgaan en bijvoorbeeld vervorming of scheuren vertonen, moet u
ze tegelijk met de slangen vervangen. Wanneer u de slangen vervangt, moet u altijd
tegelijkertijd de O-ringen, de pakkingen en andere bijbehorende onderdelen vervangen.
Laat het vervangen over aan getraind personeel in een werkplaats.

IInnssppeeccttiiee--iinntteerrvvaall OOnnddeerrddeeeell

Dagelijks
Brandstof-/hydrauliekslangen – lekkage van koppelingen en
eindaansluitingen

Maandelijks
Brandstof-/hydrauliekslangen – lekkage en/of beschadiging van
koppelingen en eindaansluitingen

Jaarlijks
Brandstof-/hydrauliekslangen – lekkage, beschadiging, vervorming
en/of veroudering van koppelingen en eindaansluitingen

LLiijjsstt mmeett ppeerriiooddiieekk ttee vveerrvvaannggeenn
vveeiilliigghheeiiddsskkrriittiisscchhee oonnddeerrddeelleenn

AAaannbbeevvoolleenn iinntteerrvvaall

Brandstofslangen Om de 2 jaar of eerder na 4000 draai-uren

Hydrauliekleidingen Om de 6 jaar of eerder na 6000 draai-uren

Veiligheidsgordel Om de 3 jaar

OOnnddeerrhhoouudd
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OOnnddeerrhhoouudd iinn bbiijjzzoonnddeerree
oommssttaannddiigghheeddeenn

OOmmssttaannddiigghheeddee
nn

OOnnddeerrhhoouudd
BBiijjbbeehhoorr
eennddee

bbllaaddzziijjddee

Water of in de
buurt van de zee

Alvorens te gaan werken controleren of alle pluggen,
afvoerslangen en kranen goed dichtstaan.

-

Na afloop van de werkzaamheden de laag vet herstellen op
de pennen van het aanbouwdeel of de gebieden die in
contact zijn gekomen met water.

223

Tijdens het bedienen van de machine regelmatig
controleren of de aanbouwdelen die in aanraking komen
met water nog steeds goed gesmeerd zijn en smeer zo
nodig.

315

De machine na werkzaamheden in de buurt van de zee
grondig afspuiten met zoet water en de elektrische
onderdelen reinigen om corrosie tegen te gaan. Het wordt
geadviseerd isolerend vet op alle aansluitpunten van de
kabelboom aan te brengen om de afdichting te verbeteren
en corrosie tegen te gaan.

-

Vriesweer

De brandstoftank na afloop van de werkzaamheden
helemaal volgieten om condens in de tank tegen te gaan.

338

De aanbevolen smeermiddelen gebruiken. 368

De accu's bijladen om de ladingstoestand maximaal te
houden, aangezien elektrolyt kan bevriezen. Voor een
goede ventilatie zorgen, in het bijzonder wanneer de accu's
in een besloten ruimte worden opgeladen.

342

Bij stalling van machines bij extreme koude de accu's
verwijderen en deze bij kamertemperatuur opslaan.

189

Alvorens de machine te parkeren de rupskettingen ontdoen
van modder en ander vuil.

-

Sloopwerkzaam
heden

De cabine voorzien van een bescherming tegen vallende
voorwerpen (FOG).

227

336666
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Lage
brandstofkwalitei
t

Het bezinksel in de brandstoftank met kortere service-

intervallen laten aflopen. (1)
-

Motorolie / motoroliefilter / brandstoffilter / waterafscheider

met kortere service-intervallen verversen/vervangen. (1)
-

Stoffige
omgeving

Controleren of alle slang- en leidingkoppelingen tussen het
luchtfilter en de inlaatbuis van de motor goed vastzitten.

348

Kortere service-intervallen aanhouden voor het reinigen
van het luchtfilter.

349

Kortere service-intervallen aanhouden voor het reinigen
van de radiateur en de oliekoeler.

329

Om brandgevaar tot het minimum te beperken dagelijks de
gebieden van de machine reinigen waar zich vuil,
brokstukken en dergelijke kunnen ophopen.

345

De motorruimte en de omringende gebieden regelmatig
inspecteren en zo nodig reinigen.

347

Stenige grond
Een aanbouwdeel gebruiken dat zich leent voor de

bodemgesteldheid, zoals een HD-bak. (1)
-

Hamergebruik
Kortere service-intervallen aanhouden voor het verversen

van de hydrauliekolie. (1)
-

1. Contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats

OOnnddeerrhhoouudd
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SSppeecciiffiiccaattiieess
AAaannbbeevvoolleenn ssmmeeeerrmmiiddddeelleenn
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

De Volvo-smeermiddelen zijn speciaal ontwikkeld om aan de veeleisende
werkomstandigheden te voldoen waarin graafmachines van Volvo worden ingezet. De
oliën zijn getest conform de specificaties van de Volvo graafmachines en voldoen daarom
aan de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen. U mag andere minerale oliën gebruiken, als
deze voldoen aan de viscositeits- en kwaliteitseisen. Goedkeuring van Volvo is vereist
voor gebruik van een andere oliekwaliteit (zoals biologisch afbreekbare olie).

SSyysstteeeemm OOlliieettyyppee AAaannbbeevvoolleenn vviissccoossiitteeiitt bbiijj wwiisssseelleennddee
oommggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr

Motor Motorolie
Voor meer details, zie
bladzijde 374.
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SAE 10W-30***
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SAE 5W-40

Brandstof Dieselolie
Voor meer details, zie
bladzijde 378.
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OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De brandstof dient minimaal te voldoen aan de
wettelijke eisen en de nationale en
internationale normen voor brandstoffen die op
de markt worden gebracht, bijvoorbeeld: NEN-
EN 590 (met nationaal aangepaste
temperatuurvoorschriften), ASTM D975 No. 1-
D en No. 2-D alsmede JIS KK 2204.

Koelsysteem KKaanntt--eenn--kkllaarree VVoollvvoo
CCoooollaanntt VVCCSS
Voor meer details, zie
bladzijde 375.

Er mag uitsluitend VVoollvvoo kkooeellvvllooeeiissttooff CCoooollaanntt
VVCCSS RReeaaddyy MMiixxeedd worden gebruikt.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het mengsel moet voor minimaal 40 % uit
originele koelvloeistof van Volvo bestaan.

*: Af fabriek bijgevuld
***: Uitsluitend oliën die voldoen aan VDS-4 of VDS-4.5. Andere oliën mogen worden
gebruikt tot +30°C (86°F).

336688
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SSyysstteeeemm OOlliieettyyppee AAaannbbeevvoolleenn vviissccoossiitteeiitt bbiijj wwiisssseelleennddee
oommggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr

Hydraulisch
systeem

VVoollvvoo HHyyddrraauulliicc OOiill
VVoollvvoo 9988660099 EExxttrraa 4466 of
VVoollvvoo HHyyddrraauulliicc OOiill
VVoollvvoo 9988660099 EExxttrraa 6688
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ISO VG32 HV
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VVoollvvoo HHyyddrraauulliicc OOiill
VVoollvvoo 9988661100
BBiiooddeeggrraaddaabbllee 4466
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Bio oil VG46

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als er biologisch afbreekbare hydrauliekolie in
de machine zit, moet u dezelfde olie ook
gebruiken bij het bijvullen en verversen. Het
gehalte aanminerale olie van deze bio-olie mag
niet hoger zijn dan 2%. Neem contact op met
een door Volvo erkende werkplaats, wanneer u
overstapt van een minerale olie op bio-olie.

VVoollvvoo HHyyddrraauulliicc OOiill
VVoollvvoo 9988662200 UUllttrraa 4466
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SSyysstteeeemm OOlliieettyyppee AAaannbbeevvoolleenn vviissccoossiitteeiitt bbiijj wwiisssseelleennddee
oommggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr

Rijwerk Transmissieolie
API GL5
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*SAE 85W-90
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Assen (voor
en achter)

VVoollvvoo AAxxllee OOiill 8800WW--9900
GGLL--55
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*SAE 80W-90

Zwenkreducti
e (krans en
kogel)

VVoollvvoo LLiitthhiiuumm GGrreeaassee
EEPP22
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Multi purpose EP** grease NLGI 2

Of een vergelijkbaar smeervet op lithiumbasis
met EP**-additief en een consistentie conform
NLGI klasse 2.

Pennen en
bussen

UUllttrraa GGrreeaassee MMoollyy EEPP22
or
VVoollvvoo LLiitthhiiuumm GGrreeaassee

EEPP22((aa))

Voor meer details, zie
bladzijde 377.
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*ISO-L-XBCFB2

Of een vergelijkbaar smeervet op lithiumbasis
met EP**-additief en een consistentie conform

NLGI klasse 2.

Airconditionin
g

Koudemiddel HFC R134a

a)Volvo Lithium Grease EP2 wordt niet aanbevolen wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan
40°C.

*: Af fabriek bijgevuld
**: 'Extreme Pressure' (extreme druk)

337700
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AAaannbbeevvoolleenn ssmmeeeerrmmiiddddeelleenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

De Volvo-smeermiddelen zijn speciaal ontwikkeld om aan de veeleisende
werkomstandigheden te voldoen waarin graafmachines van Volvo worden ingezet. De
oliën zijn getest conform de specificaties van de Volvo graafmachines en voldoen daarom
aan de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen. U mag andere minerale oliën gebruiken, als
deze voldoen aan de viscositeits- en kwaliteitseisen. Goedkeuring van Volvo is vereist
voor gebruik van een andere oliekwaliteit (zoals biologisch afbreekbare olie).

SSyysstteeeemm OOlliieettyyppee AAaannbbeevvoolleenn vviissccoossiitteeiitt bbiijj wwiisssseelleennddee
oommggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr

Motor Motorolie
Voor meer details, zie
bladzijde 374.
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SAE 10W-30***

*SAE 15W-40

SAE 10W-40

SAE 5W-30***

SAE 5W-40

Brandstof Dieselolie
Voor meer details, zie
bladzijde 378.
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*ASTM D975 No.2

ASTM D975 No.1

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De brandstof dient minimaal te voldoen aan de
wettelijke eisen en de nationale en
internationale normen voor brandstoffen die op
de markt worden gebracht, bijvoorbeeld: NEN-
EN 590 (met nationaal aangepaste
temperatuurvoorschriften), ASTM D975 No. 1-
D en No. 2-D alsmede JIS KK 2204.

Koelsysteem KKaanntt--eenn--kkllaarree VVoollvvoo
CCoooollaanntt VVCCSS
Voor meer details, zie
bladzijde 375.

Er mag uitsluitend VVoollvvoo kkooeellvvllooeeiissttooff CCoooollaanntt
VVCCSS RReeaaddyy MMiixxeedd worden gebruikt.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het mengsel moet voor minimaal 40 % uit
originele koelvloeistof van Volvo bestaan.

*: Af fabriek bijgevuld
***: Uitsluitend oliën die voldoen aan VDS-4 of VDS-4.5. Andere oliën mogen worden
gebruikt tot +30°C (86°F).
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SSyysstteeeemm OOlliieettyyppee AAaannbbeevvoolleenn vviissccoossiitteeiitt bbiijj wwiisssseelleennddee
oommggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr

Hydraulisch
systeem

VVoollvvoo HHyyddrraauulliicc OOiill
VVoollvvoo 9988660099 EExxttrraa 4466 of
VVoollvvoo HHyyddrraauulliicc OOiill
VVoollvvoo 9988660099 EExxttrraa 6688
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ISO VG32 HV

ISO VG46 HV

ISO VG68 HV

VVoollvvoo HHyyddrraauulliicc OOiill
VVoollvvoo 9988661100
BBiiooddeeggrraaddaabbllee 4466

°C

°F

-30

-22

-10

-14

0

+32

+10

+50

+20

+68

+30

+86

+40

+104

+50

+122

-20

-4

Bio oil VG46

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Als er biologisch afbreekbare hydrauliekolie in
de machine zit, moet u dezelfde olie ook
gebruiken bij het bijvullen en verversen. Het
gehalte aanminerale olie van deze bio-olie mag
niet hoger zijn dan 2%. Neem contact op met
een door Volvo erkende werkplaats, wanneer u
overstapt van een minerale olie op bio-olie.

VVoollvvoo HHyyddrraauulliicc OOiill
VVoollvvoo 9988662200 UUllttrraa 4466
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ISO VG46
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SSyysstteeeemm OOlliieettyyppee AAaannbbeevvoolleenn vviissccoossiitteeiitt bbiijj wwiisssseelleennddee
oommggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr

Rijwerk Transmissieolie
API GL5
of
VVoollvvoo AAxxllee OOiill 8800WW--9900
GGLL--55
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SAE 85W-90
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*SAE 80W-90

Assen (voor
en achter)

VVoollvvoo AAxxllee OOiill 8800WW--9900
GGLL--55
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+68

+30

+86

+40

+104

+50

+122

-20

-4

*SAE 80W-90

Zwenkreducti
e (krans en
kogel)

VVoollvvoo LLiitthhiiuumm GGrreeaassee
EEPP22

°C

°F

-30

-22

-10

-14

0

+32

+10

+50

+20

+68

+30

+86

+40

+104

+50

+122

-20

-4

Multi purpose EP** grease NLGI 2

Of een vergelijkbaar smeervet op lithiumbasis
met EP**-additief en een consistentie conform
NLGI klasse 2.

Pennen en
bussen

UUllttrraa GGrreeaassee MMoollyy EEPP22
or
VVoollvvoo LLiitthhiiuumm GGrreeaassee

EEPP22((aa))

Voor meer details, zie
bladzijde 377.

°C

°F

-30

-22

-10

-14

0

+32

+10

+50

+20

+68

+30

+86

+40

+104

+50

+122

-20

-4

*ISO-L-XBCFB2

Of een vergelijkbaar smeervet op lithiumbasis
met EP**-additief en een consistentie conform

NLGI klasse 2.

Airconditionin
g

Koudemiddel HFC R134a

a)Volvo Lithium Grease EP2 wordt niet aanbevolen wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan
40°C.

*: Af fabriek bijgevuld
**: 'Extreme Pressure' (extreme druk)

SSppeecciiffiiccaattiieess
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MMoottoorroolliiee

Neem de geadviseerde verversingsintervallen in
acht op basis van de oliekwaliteit en van het
zwavelgehalte van de brandstof.

OOlliieettyyppee

ZZwwaavveellggeehhaallttee iinn ddee bbrraannddssttooff,, ppppmm ((1100000000 ppppmm == 11 %%))

< 15 15 - 500 500 - 3000 3000 - 5000 >5000

OOlliieevveerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaall

VVoollvvoo EEnnggiinnee OOiill VVDDSS--44..55
1100WW--3300 of
VVoollvvoo EEnnggiinnee OOiill VVDDSS--44..55
1155WW--4400 of
Andere oliesoort die voldoet
aan VDS-4.5

500 uur NNiieett vvaann ttooeeppaassssiinngg
VVoollvvoo EEnnggiinnee OOiill VVDDSS--44
1100WW--3300 of
VVoollvvoo EEnnggiinnee OOiill VVDDSS--44
1155WW--4400 of
Andere oliesoort die voldoet
aan VDS-4

ACEA: E9 250
draaiure

n
NNiieett vvaann ttooeeppaassssiinnggAPI: CJ-4 of CK-4

ACEA: Association des Constructeurs
Européens d’Automobiles
API: American Petroleum Institute

337744
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KKooeellvvllooeeiissttooff

Gebruik alleen Volvo Coolant VCS voor het bijvullen en verversen van koelvloeistof. Om
schade aan de motor en het koelsysteem te voorkomen is het niet toegestaan om
verschillende koelvloeistoffen of corrosiewerende toevoegingen door elkaar te gebruiken.
Bij gebruik van geconcentreerde koelvloeistof van Volvo (Volvo Coolant VCS) en schoon
water, dient het mengsel voor 40–60 % te bestaan uit geconcentreerde koelvloeistof en
voor 60–40 % uit schoon water. Het gehalte aan geconcentreerde koelvloeistof mag
echter nooit lager zijn dan 40 % (zie onderstaande tabel).

Vorstbestendigheid tot Gehalte aan geconcentreerde koelvloeistof

–25 °C (–13 °F) 40 %

–35 °C (–31 °F) 50 %

–46 °C (–51 °F) 60 %

Meng de geconcentreerde koelvloeistof niet met water dat rijk is aan kalk (hard water),
zouten of mineralen.

HHeett kkrraaaannwwaatteerr ddaatt uu vvoooorr hheett kkooeellssyysstteeeemm ggeebbrruuiikktt ddiieenntt tteevveennss aaaann ddee oonnddeerrssttaaaannddee
nnoorrmmeenn ttee vvoollddooeenn::

BBeesscchhrriijjvviinngg WWaaaarrddee

Totale aantal vaste deeltjes < 340 ppm

Totale hardheid < 9,5° dH

Chloride < 40 ppm

Sulfaat < 100 ppm

pH-waarde 5,5-9

Siliciumdioxide < 20 mg SiO2/liter

IJzer < 0,10 mg Fe/liter

Mangaan < 0,05 mg Mn/liter

Elektrisch geleidingsvermogen < 500 μS/cm

Organisch materiaal, COD-Mn < 15 mg/liter

Gebruik bij twijfel over de waterkwaliteit de kant-en-klare koelvloeistof van Volvo (VCS)
met een koelvloeistofgehalte van 40%.Meng het middel niet met andere koelvloeistoffen,
aangezien motorschade daarbij niet kan worden uitgesloten.

SSppeecciiffiiccaattiieess
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HHyyddrraauulliieekkoolliiee

Gebruik uitsluitende originele hydrauliekolie van Volvo die door Volvo CE goedgekeurd
is. Meng geen verschillende merkende hydrauliekolie, aangezien schade aan het
hydraulische systeem daarbij niet kan worden uitgesloten.

VVoooorr ddee ssppeecciiffiiccaattiieess vvaann ddee hhyyddrraauulliieekkoolliiee,, zziiee bbllaaddzziijjddee 368..

OOmmggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr

°°
CC
°°FF

––4400
––4400

––3300
––2222

––2200
––44

––1100
++1144

00
++3322

++1100
++5500

++2200
++6688

++3300
++8866

++4400
++110044

++5500
++112222

++6600
++114400

OOlliieettyyppee

((BB)) ((AA)) ((CC))

((BB)) ((AA)) ((CC))

((BB)) ((AA))

(A) : Aanbevolen omgevingstemperatuur voor normaal gebruik van hydraulisch systeem
en onderdelen.
(B) : Richtlijn omgevingstemperatuur voor machinegebruik als het puur om de
hydrauliekolie gaat. Het is geen garantie voor de machine als het gaat om andere
omstandigheden, zoals de startprestaties van de motor. Binnen dit bereik is een
opwarmperiode vereist voor de juiste prestaties.
(C) : Omgevingstemperatuurbereik voor het werken met de machine onder bijzondere
omstandigheden. Wordt niet aanbevolen voor normale gebruiksomstandigheden.

EExxttrraa aaaannbbeevveelliinngg vvoooorr zzeeeerr kkoouuddee ggeebbiieeddeenn
Een veldoplossing voor zeer koude omstandighedenmet omgevingstemperaturen tussen
–40 °C en +20 °C.
- Type : Hydrauliekolie van antislijtagetype
- Viscositeitseigenschappen

Viscositeitsindex : Meer dan 130
Kinematische viscositeit: minder dan 5000 cSt bij –40 °C, meer dan 5,6 cSt bij +90 °C

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Deze waarde is ongeveer gelijk aan ISO-viscositeitsgraad 22.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het is de minimale theoretische aanbeveling zonder de garantie m.b.t. de
machineconditie.

337766
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VVeett

AAaannbbeevvoolleenn vveett vvoooorr aallllee ssmmeeeerrppuunntteenn vvaann ddee ggrraaaaffuuiittrruussttiinngg

FFaabbrriikkaanntt MMeerrkknnaaaamm

AAaannbbeevveelliinnggeenn AAlltteerrnnaattiieevveenn**

VVOOLLVVOO Ultra Grease Moly EP2 Volvo Lithium Grease EP2

CCAALLTTEEXX Molytex EP2 Multifak EP2

GGUULLFF Gulflex Moly EP Gulfcrown EP2

EEXXXXOONNMMOOBBIILL Beacon EP2 Moly Beacon EP2

SSHHEELLLL Retinax HDX2/Alvania HDX2 Retinax EP2/Alvania EP2

TTOOTTAALL Multis MS2 Multis EP2

CCAASSTTRROOLL Pyro LM Pyroplex Red

* Alternatieven worden niet geadviseerd bij buitentemperaturen hoger dan 40 °C.

MMeennggbbaaaarrhheeiidd vvaann vveettssoooorrtteenn mmeett vveerrsscchhiilllleennddee aaddddiittiieevveenn

MMeennggbbaaaarrhheeiidd vvaann vveettssoooorrtteenn mmeett aaddddiittiieevveenn

LLiitthhiiuumm CCaallcciiuumm LLiitthhiiuummcc
oommpplleexx

CCaallcciiuumm
ccoommpplleexx

AAlluummiinniiuu
mmccoommppll
eexx

LLeeeemm

LLiitthhiiuumm √ √ √

CCaallcciiuumm √ √ √ √

LLiitthhiiuummccoommpplleexx √ √ √ √

CCaallcciiuummccoommpplleexx √ √

AAlluummiinniiuummccoommpplleexx √ √

LLeeeemm √ √ √

√ : Toegestaan

SSppeecciiffiiccaattiieess
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BBrraannddssttooffssyysstteeeemm

BBrraannddssttooff

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

BBrraannddssttooff,, kkwwaalliitteeiittsseeiisseenn

De brandstof moet minimaal voldoen aan de wettelijke vereisten en aan nationale en
internationale normen voor in de handel gebrachte brandstoffen, bijvoorbeeld: EN590
(met nationaal aangepaste temperatuureisen), ASTM D 975 Nr. 1D en 2D, JIS KK 2204.
De brandstofspecificatie hangt af van de werktemperatuur. Neem a.u.b. contact op met
uw erkende Volvo-dealer.

ZZwwaavveellggeehhaallttee

De huidige wetgeving in de VS/overige landen stelt dat het zwavelgehalte van de
dieselolie beperkt moet zijn tot maximaal 0,0015 massaprocent (15 ppm).
De huidige wetgeving in de EU stelt dat het zwavelgehalte van de dieselolie beperkt moet
zijn tot maximaal 0,001 massaprocent (10 ppm).

BBiiooddiieesseell

Plantaardige oliën en/of esters, ook wel "biodiesel" genoemd (bijvoorbeeld brandstof van
koolzaadmethylester RME), die op sommige markten te koop zijn als zuiver product en
als toevoeging aan dieselolie.
Volvo Construction Equipment staat het gebruik van max. 7 % biodiesel in de dieselolie
toe voor zover het mengsel kant-en-klaar van een van de oliemaatschappijen wordt
aangeleverd. Als er meer dan 7 % biodiesel in de dieselolie zit, bestaat er o.a. kans op:
- verhoogde uitstoot van stikstofoxide (voldoet daarmee niet aan de geldendewettelijke bepalingen);
- kortere levensduur van motor en inspuitsysteem;
- hoger brandstofgebruik;
- afwijkend motorvermogen,
- halvering van het verversingsinterval voor olie,
- verkorte levensduur van de rubberen onderdelen in het brandstofsysteem;
- verminderde tolerantie van de brandstof voor koude;
- beperkte houdbaarheid van de brandstof, waardoor het brandstofsysteem verstopt kan raken als
u de machine langere tijd niet gebruikt.

GGaarraannttiieevvoooorrwwaaaarrddeenn

De garantie geldt niet voor schade ten gevolge van een mengverhouding met meer dan
7 % biodiesel.

AAlltteerrnnaattiieevvee bbrraannddssttooffffeenn

DDeezzee bbeewweerriinngg ggeellddtt aalllleeeenn vvoooorr mmoottoorreenn vvaann hheett
mmeerrkk VVoollvvoo..

Gehydrogeneerde plantaardige oliën (HVO) – wat
wil zeggen met waterstof behandelde oliën – en
biodiesel (FAME) – veresterde methylvetzuren –

337788
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zijn beide vernieuwbare brandstoffen op basis van
plantaardige oliën of dierlijke vetten, maar ze zijn op
verschillende chemische manieren bewerkt.

GGeehhyyddrrooggeenneeeerrddee ppllaannttaaaarrddiiggee oolliiëënn ((HHVVOO))
HVO wordt gemaakt via een chemisch proces
genaamd hydrotreating (waterstofbehandeling).
Met hydrotreating wordt een zuurstofvrije
koolwaterstof gemaakt die in hoge mate
overeenkomt met door destillatie verkregen
dieselbrandstof en die zeer geschikt is voor gebruik
in dieselmotoren. HVO-brandstoffen die voldoen
aan de CEN-norm voor dieselbrandstof EN
590:2013 of aan de Europese richtlijn 98/70/EG
voor brandstofkwaliteit zijn goedgekeurd voor
gebruik in alle dieselmotoren van Volvo
Construction Equipment, zonder aanpassing van
het onderhoudsinterval. Paraffinische
dieselbrandstoffen conform CEN-norm EN 15940
mogen worden gebruikt in alle machines die buiten
de Europese Unie werken en voor EU-
gecertificeerde motoren tot en met emissieniveau
Stage IV. Deze brandstoffen mogen ook worden
gebruikt voor EU-gecertificeerde motoren type
D11, D13 en D16 die voldoen aan emissieniveau
Stage V.

BBiiooddiieesseell ((FFAAMMEE))
Biodiesel (FAME) is een product dat gemaakt wordt
van vernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige
oliën of dierlijke vetten. Biodiesel dat langs
chemische weg verwerkt is tot veresterde
methylvetzuren (FAME) is te mengen met
gedestilleerde dieselolie en wordt gebruikt in
bepaalde dieselmotoren. Pure biodiesel wordt ook
wel aangeduid als B100, omdat het voor 100% uit
biodiesel bestaat.
Biodiesel op basis van veresterde koolzaadolie
(RME) is in Europa het meest gebruikte type FAME.
In de Verenigde Staten zijn veresterde sojaolie
(SME) en veresterde zonnebloemolie (SOME) de
meest voorkomende soorten FAME.
Hoewel biodiesel (FAME) tegenwoordig wettelijk
toegestaan is op bepaalde markten, is biodiesel
minder geschikt voor gebruik in dieselmotoren dan
standaarddieselolie of HVO (gehydrogeneerde
plantaardige oliën).

SSppeecciiffiiccaattiieess
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VVeerreeiisstteenn bbiiooddiieesseell ((FFAAMMEE))
De in de onderstaande tabel gespecificeerde
mengsels biodiesel (FAME) zijn goedgekeurd voor
gebruik in de volgende gevallen:
- de biodiesel is voorvermengd door de
brandstofleverancier

- de gebruikte biodiesel voor het mengsel voldoet
aan EN14214 of ASTM D6751

- de gebruikte gedestilleerde brandstof van het
mengsel voldoet aan de eisen op het gebied van
het zwavelgehalte

- de gebruikte gedestilleerde brandstof van het
mengsel voldoet aan EN590 of ASTM D975

- de gebruikte B1-B5 biodiesel voldoet aan EN590
of ASTM D975

- de gebruikte B6-B7 biodiesel voldoet aan EN590
of ASTM D7467

- Biodieselmengsels B8-B20 conform
EN16709(B20) of ASTM D7467

EEmmiissssiieecceerrttiiffiiccaaaatt mmoottoorr MMoottoorrggrr
oooottttee

GGooeeddggee
kkeeuurrdd
mmeennggsseell

Stage II (EU) / Tier 2 (VS) *
Stage IIIA (EU) / Tier 3 (VS) *
Stage IIIB (EU) / Tier 4 interim
(VS)
Stage IV (EU) / Tier 4 final
(VS)
Europese Stage V

Kleiner
dan D4 /
4 liter

Tot B7

Stage II (EU) / Tier 2 (VS) *
Stage IIIA (EU) / Tier 3 (VS) *
Stage IIIB (EU) / Tier 4 interim
(VS)
Stage IV (EU) / Tier 4 final
(VS)

D4–D8 Tot B7

Stage II (EU) / Tier 2 (VS) *
Stage IIIA (EU) / Tier 3 (VS) *
US Tier 4 final; speciale
regeling voor Noord-Amerika
**

D9–D16 Tot B20

Stage IIIB (EU) / Tier 4 interim
(VS)
Stage IV (EU) / Tier 4 final
(VS)

D11–
D16

Tot B10

338800
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EEmmiissssiieecceerrttiiffiiccaaaatt mmoottoorr MMoottoorrggrr
oooottttee

GGooeeddggee
kkeeuurrdd
mmeennggsseell

Stage IIIB (EU) / Tier 4 interim
(VS), uitgerust met
ombouwset voor
hoogzwavelige brandstoffen
(alleen beschikbaar op niet-
gereglementeerde markten)
Stage IV (EU) / Tier 4 final
(VS), uitgerust met
ombouwset voor
hoogzwavelige brandstoffen
(alleen beschikbaar op niet-
gereglementeerde markten)

D4–D16 Tot B20

Europese Stage V D4–D16 Tot B7

* Aangezien de emissiecertificaten voor Tier 2 en
Tier 3 vanaf 2005 en 2010 niet meer worden
toegekend, hebben motoren van een later
bouwjaar doorgaans een eemmiissssiieecceerrttiiffiiccaaaatt
ccoonnffoorrmm SSttaaggee IIII // SSttaaggee IIIIIIAA, zodat deze verkocht
mogen worden op minder gereglementeerde
markten.
**Met aanvullende beperkingen en onder speciale
werkomstandigheden kan materieel gebruikt in
Noord-Amerika werken op B20-diesel.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Defecten die het directe gevolg zijn van het gebruik
van een ondermaatse kwaliteit biodiesel of een
willekeurige andere brandstofsoort die niet aan de
normen voldoet, vallen niet onder fabrieksfouten
zodat de fabrieksgarantie evenmin van toepassing
is.

VVeerreeiisstteenn oonnddeerrhhoouuddssiinntteerrvvaalllleenn
Aanvullend onderhoud en kortere
onderhoudsintervallen zijn verplicht bij een hogere
inmenging van biodiesel dan B10.

OOmm ddee 1100 ddrraaaaii--uurreenn

- Motorolie controleren en verversen als deze tot boven
de maximumaanduiding stijgt

- Componenten van het brandstofsysteem inspecteren
en indien nodig vervangen

HHaallvveerrwweeggee hheett ssttaannddaaaarrddiinntteerrvvaall

- Motorolie verversen en filter vervangen
- Brandstoffilter(s) vervangen

SSppeecciiffiiccaattiieess
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JJaaaarrlliijjkkss,, oonnggeeaacchhtt hheett aaaannttaall ddrraaaaii--uurreenn

- Motorolie verversen en filter vervangen
- Brandstoftank reinigen

EEffffeecctteenn vvaann hheett ggeebbrruuiikk vvaann bbiiooddiieesseell ((FFAAMMEE)) oopp
mmoottoorroolliiee
Het gebruik van biodiesel kan leiden tot een hogere
mate van verdunning van de motorolie. Maak
veelvuldig gebruik van instrumenten voor olie-
analyse om te controleren op verdunning met
brandstof en houd de staat van de motorolie in de
gaten. Controleer dagelijks het motoroliepeil.
Ververs altijd de motorolie, als het oliepeil tot boven
de maximumaanduiding stijgt.

EEffffeecctteenn vvaann hheett ggeebbrruuiikk vvaann bbiiooddiieesseell ((FFAAMMEE)) oopp
bbrraannddssttooffssyysstteemmeenn
Biodiesel lost bepaalde afzettingen in
brandstofsystemen op of weekt afzettingen los. De
eerste tijd na overschakeling op het gebruik van
biodiesel hopen losgeweekte afzettingen zich op in
de brandstoffilters, zodat de brandstoffilters vaker
moeten worden vervangen. Monteer daarom bij
overschakeling op biodiesel ook nieuwe
brandstoffilters.

Biodiesel tast bepaalde materialen aan die worden
gebruikt in de componenten voor
brandstofsystemen. Inspecteer afdichtingen,
slangen en rubber en kunststof componenten om
de 10 draai-uren. Repareer of vervang alle
beschadigde, verweekte of lekkende
componenten. Verwijder biodiesel onmiddellijk van
gelakte oppervlakken om lakschade tegen te gaan.

Biodiesel is gevoeliger voor bacteriën en
verontreiniging met water dan gedestilleerde
dieselolie.
- Gebruik zoveel mogelijk van de inhoud van de
brandstoftank op om bacteriegroei tegen te gaan
bij een machine die vaak wordt gebruikt, wat wil
zeggen dat de machine binnen een week de
inhoud verbruikt van één brandstoftank. Houd de
brandstoftank altijd vol in klimaten waar
condensvorming een risico is of wanneer de
machine slechts korte perioden wordt ingezet.

- Gebruik geen biodiesel in machines met een lage
benuttingsgraad of een gering aantal draai-uren.

- Stal machines niet langer dan 4 weken achtereen
zonder eerst alle biodieselresten uit het

338822
SSppeecciiffiiccaattiieess

BBrraannddssttooffssyysstteeeemm



brandstofsysteem te verwijderen door de
machine één volle tank met gedestilleerde
dieselolie te laten opmaken.

- Volg voor elke voorraad aan biodiesel altijd de
adviezen voor opslag op en neem de
gespecificeerde ‘houdbaarheidsdatum’ in acht.

EEffffeecctteenn vvaann hheett ggeebbrruuiikk vvaann bbiiooddiieesseell ((FFAAMMEE)) oopp
uuiittllaaaattggaassnnaabbeehhaannddeelliinnggssssyysstteemmeenn
Biodiesel zorgt voor een hogere asverzadiging van
roetfilters (DPF), zodat mogelijk vaker regeneratie
en reiniging van het DPF vereist is. Biodiesel kan
afwijkingen veroorzaken in de temperatuur en
werking van de DPF-brander en aanleiding geven
tot storingcodes of storingen.
De geproduceerde uitlaatgassen bij gebruik van
biodiesel tasten bepaalde materialen aan die
gebruikt worden voor SCR-systemen (Selective
Catalytic Reduction), zodat SCR-componenten
mogelijk vaker moeten worden gereinigd,
gerepareerd of vervangen.

EEffffeecctteenn vvaann hheett ggeebbrruuiikk vvaann bbiiooddiieesseell ((FFAAMMEE)) oopp
bbeeddiieenniinngg iinn kkoouudd wweeeerr
Biodiesel heeft een hoge viscositeit bij
temperaturen onder 0 ˚C (32 ˚F) en kan aanleiding
geven tot startproblemen. Gebruik een
brandstofverwarming of parkeer machines indien
mogelijk in een verwarmde ruimte.

EEffffeecctteenn vvaann hheett ggeebbrruuiikk vvaann bbiiooddiieesseell ((FFAAMMEE)) oopp
ddee mmoottoorrpprreessttaattiieess
Biodiesel B100 heeft een ca. 8% lagere
energiedichtheid dan conventionele
dieselbrandstof. Mengsels gelijk aan of lager dan
B20 hebben een geringe invloed op de
motorprestaties.

EEffffeecctteenn vvaann hheett ggeebbrruuiikk vvaann bbiiooddiieesseell ((FFAAMMEE)) oopp
ddee nnaalleevviinngg vvaann ddee eemmiissssiieewweettggeevviinngg
Motoren zijn gecertificeerd om te voldoen aan U.S.
EPA, California en EU-emissienormen op basis van
de toepassing van testbrandstoffen met
specificaties vastgesteld door genoemde
regulerende instanties. Alternatieve brandstoffen,
inclusief biodiesel, die niet substantieel
vergelijkbaar zijn met de gespecificeerde
testbrandstoffen kunnen het emissieniveau van de
motor negatief beïnvloeden. Volvo garandeert
daarom niet dat de motor voldoet aan de geldende
federale of voor Californië c.q. de EU geldende

SSppeecciiffiiccaattiieess
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emissielimieten als de motor werkt (of eerder heeft
gewerkt) op biodiesel of andere alternatieve
brandstoffen die niet substantieel vergelijkbaar zijn
met de gespecificeerde testbrandstoffen die voor
certificering werden gebruikt, en ook niet indien
biodiesel/conventionele diesel wordt gebruikt in
mengsels die niet voldoen aan de aanbevolen
waarden.
Het gebruik van biodiesel tot een maximum van
20% (B20) op zich zal geen invloed hebben op de
mechanische garantie van de fabrikant op het
gebied van motor of emissiesysteem, op
voorwaarde dat de in het mengsel gebruikte
biobrandstof voldoet aan de geldende normen, en
dat de hierin uiteengezette extra
voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd.

338844
SSppeecciiffiiccaattiieess

BBrraannddssttooffssyysstteeeemm



OOnnddeerrhhoouuddssccaappaacciitteeiitteenn eenn
vveerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaalllleenn

VVeerrvveerrssiinnggsshhooeevveeeellhheeddeenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

OOlliiee eenn aannddeerree vvllooeeiissttooffffeenn VVeerrvveerrssiinnggsshhooeevveeeellhheeddeenn

Motorolie, inclusief filter 11 liter (2,9 US gal)

Koelvloeistof 10 liter (2,6 US gal)

Hydrauliekoliereservoir 76 liter (20 US gal)

Hydraulisch systeem, totaal 120 liter (32 US gal)

Brandstoftank 105 liter (27.7 US gal)

Rijwerk 1,7 liter (0,4 US gal)

Voorashuis (elk) 2,75 liter (0,7 US gal)

Voorasnaaf (elk) 0,4 liter (0,1 US gal)

Achterashuis en -naaf (elk) 4 liter (1,1 US gal)

Zwenkreductie 6 liter (1,6 US gal)
5,4 kg (11,9 lb)

VVeerrvveerrssiinnggsshhooeevveeeellhheeddeenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

OOlliiee eenn aannddeerree vvllooeeiissttooffffeenn VVeerrvveerrssiinnggsshhooeevveeeellhheeddeenn

Motorolie, inclusief filter 11 liter (2,9 US gal)

Koelvloeistof 10 liter (2,6 US gal)

Hydrauliekoliereservoir 76 liter (20 US gal)

Hydraulisch systeem, totaal 120 liter (32 US gal)

Brandstoftank 105 liter (27,7 US gal)

Rijwerk 1,7 liter (0,4 US gal)

Behuizing voor- en achteras 5 liter (1,3 US gal)

Voor- en achterasnaaf (elk) 0,4 liter (0,1 US gal)

Zwenkreductie 6 liter (1,6 US gal)
5,4 kg (11.9 lb)

SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssccaappaacciitteeiitteenn eenn vveerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaalllleenn 338855



VVeerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaalllleenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

FFiilltteerrvveerrvvaannggiinnggeenn

FFiilltteerr UUrreenn

Motoroliefilter 500

Brandstoffilter 500

Retouroliefilter, hydraulisch systeem 500 (a)

Hoofdfilter airconditioning/verwarming 1000

Hoofdelement luchtfilterhuis Wanneer het hoofdfilter 5 keer is
gereinigd of om de 1000 draai-uren of
na maximaal 1 jaar

Secundair filter luchtfilterhuis Wanneer het hoofdfilter 3 keer is
vervangen of om de 2000 draai-uren of
na maximaal 2 jaar

Filterelement waterafscheider 500

Ontluchtingsfilter, brandstoftank 2000

Afscheiderelement carterventilatie 1500

Luchtfilter luchtcompressor 500

Filter bedrijfsrem 500 (a)

a)Eerste keer: na 250 draai-uren

338866
SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssccaappaacciitteeiitteenn eenn vveerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaalllleenn



OOlliiee-- eenn vvllooeeiissttooffvveerrvveerrssiinnggeenn

OOlliiee//vvllooeeiissttooff UUrreenn

Motorolie 500

Koelvloeistof 6000

Hydrauliekolie (minerale olie) 2000 *

Hydrauliekolie (bio-olie en long life-
hydrauliekolie)

5000 *

Olie rijwerk 2000 (a)

Olie ashuis 2000

Asnaafolie 2000

a)Eerste keer: na 250 draai-uren

* Bij gebruik van de hydraulische hamer:
- Frequentie hamergebruik (50 %): hydrauliekoliefilter om de 1000 draai-uren vervangen
- Frequentie hamergebruik (100 %): retouroliefilter om de 600 draai-uren vervangen

SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssccaappaacciitteeiitteenn eenn vveerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaalllleenn 338877



VVeerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaalllleenn

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

FFiilltteerrvveerrvvaannggiinnggeenn

FFiilltteerr UUrreenn

Motoroliefilter 500

Brandstoffilter 500

Retouroliefilter, hydraulisch systeem 500 (a)

Hoofdfilter airconditioning/verwarming 1000

Hoofdelement luchtfilterhuis Wanneer het hoofdfilter 5 keer is
gereinigd of om de 1000 draai-uren of
na maximaal 1 jaar

Secundair filter luchtfilterhuis Wanneer het hoofdfilter 3 keer is
vervangen of om de 2000 draai-uren of
na maximaal 2 jaar

Filterelement waterafscheider 500

Ontluchtingsfilter, brandstoftank 2000

Afscheiderelement carterventilatie 1500

Luchtfilter luchtcompressor 500

Filter bedrijfsrem 500 (a)

a)Eerste keer: na 250 draai-uren

338888
SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssccaappaacciitteeiitteenn eenn vveerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaalllleenn



OOlliiee-- eenn vvllooeeiissttooffvveerrvveerrssiinnggeenn

OOlliiee//vvllooeeiissttooff UUrreenn

Motorolie 500

Koelvloeistof 6000

Hydrauliekolie (Volvo Extra oil - minerale olie) 2000 *

Hydrauliekolie (Volvo Ultra oil - long life hydrauliekolie)
Hydrauliekolie (Volvo Biodegradable oil - bio-olie)

5000 *

Olie rijwerk 1000 (a)

Olie ashuis 1000 (a)

Asnaafolie 1000 (a)

a)Eerste keer: na 250 draai-uren

* Bij gebruik van de hydraulische hamer:
- Frequentie hamergebruik (50 %): hydrauliekoliefilter om de 1000 draai-uren vervangen
- Frequentie hamergebruik (100%): retouroliefilter om de 600 draai-uren vervangen

SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssccaappaacciitteeiitteenn eenn vveerrvveerrssiinnggssiinntteerrvvaalllleenn 338899



MMoottoorr

MMoottoorr,, ssppeecciiffiiccaattiieess

Model D2.6H

Type 4-cilinder, common rail, elektronische
motorregeling

Vermogen bij 2400 rpm
SAE J1995, bruto 47,3 kW (65 PS, 64 pk)

Vermogen bij 2400 rpm
ISO 9249 / SAE J1349, netto 45,2 kW (62 PS, 61 pk)

Maximaal aanhaalmoment 221,6 Nm (23 kgf m, 163,0 lbf ft) bij 1500 rpm

Cilinderboring 87 mm (3.43 inch)

Slag 110 mm (4.33 inch)

Cilinderinhoud 2,615 liter (160 cu in)

Compressieverhouding 16,8:1

Inspuitvolgorde 1-3-4-2

Stationair toerental, laag
(parkeermodus) 1000 rpm

Stationair toerental, laag (werkmodus) 1100 rpm

Stationair toerental, laag (rijmodus) 1200 rpm

Stationair toerental, hoog 2550 rpm

339900
SSppeecciiffiiccaattiieess

MMoottoorr



UUiittssttoooott vvaann kkoooollddiiooxxiiddee

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Geldt alleen voor motor(en) die zijn toegerust om te
voldoen aan de wettelijke emissie-eisen conform
EU Stage V.

In de onderstaande tabel staan de emissiewaarden
voor kooldioxide (CO2) zoals bepaald tijdens de

tests voor de Europese typegoedkeuring voor de
oudermotor(en) tijdens het warme deel van de
NRTC (Non-Road Transient Cycle / transiënte
cyclus, niet voor wegverkeer.

TTeessttccyycclluuss
NNRRTTCC

OOuuddeerrmmoottoorr
(52,2 kW/2700 rpm)

MMeett BB 00,,1177
ddiieesseell

D2.6H, CO2 (g/kWh) 817,5

SSppeecciiffiiccaattiieess

MMoottoorr 339911



EElleekkttrriisscchh ssyysstteeeemm

Systeemspanning 12 V

Startmotor 2,5 kW

Accu 12 V – 100 Ah

Dynamo 12 V - 90 A

V1194371

RReellaaiiss

NNrr.. AAmmppeerraaggee VVeerrbbrruuiikkeerr//SSttrroooommkkrriinngg

RE3101 Relais Hoofd

RE3611 Relais Claxon

RE2703 Relais Contactslot

RE3502 Relais Werklamp (contragewicht)

RE3516 Relais Grootlichtsignaal

RE3601 Relais Ruitenwisser

RE3602 Relais Ring

RE3505 Relais Groot licht koplampen

RE3508 Relais Werkverlichting (cabine)

RE9108 Relais Veiligheidsblokkeringshendel

RE3528 Relais Werkverlichting (giek)

RE3506 Relais Dimlicht koplampen

RE9119 Relais Veiligheidsrelais

339922
SSppeecciiffiiccaattiieess

EElleekkttrriisscchh ssyysstteeeemm



ZZeekkeerriinnggeenn

NNrr.. AAmmppeerraaggee VVeerrbbrruuiikkeerr//SSttrroooommkkrriinngg

FU01 10A Claxon

FU02 10A Zwaailicht

FU03 15A E-ECU (elektronische regeleenheid motor)

FU04 15A Werkverlichting (cabine), groot licht

FU05 10A Dimlicht (rechts)

FU06 10A Ruitenwisser, -sproeier

FU07 15A Positielicht, koplampen

FU08 15A Werkverlichting (giek), werkverlichting (achterzijde)

FU09 10A Dimlicht (links)

FU10 10A W-ECU (telematicamodule), toetsenblok, WIF

FU11 10A Reserve

FU12 20A Reserve

FU13 15A Groot licht

FU14 10A CCM (klimaatregeling)

FU15 20A Stoelverwarming, stroomaansluiting (12 V)

FU16 25A Brandstofvulpomp

FU17 10A Audio, microfoon

FU18 15A V-ECU (elektronische regeleenheid voertuig)

FU19 20A Airconditioning

FU20 10A Contactslot

FU21 10A Positielicht

FU22 20A Verwarming waterafscheider

FU23 10A Microfoon, interieurverlichting, audiosysteem

SSppeecciiffiiccaattiieess

EElleekkttrriisscchh ssyysstteeeemm 339933



WWiieell

BBaannddeennmmaatteenn eenn --ssppaannnniinnggsswwaaaarrddeenn

OOnnddeerrwwaaggeenn mmeett eennkkeellee bbaannddeenn

BBaannddeennmmaaaatt 12.00-16.5 12PR

BBaannddeennssppaannnniinngg
- Voor Korea
- Uitgezonderd Korea

- 0,52 MPa (5,25 kgf/cm2) (75 psi)
- 0,55 MPa (5,6 kgf/cm2) (79 psi)

MMaaxx.. ttrreekkkkrraacchhtt ((nneettttoo)) 3,0 ton (29 kN)

RRiijjssnneellhheeiidd,, oopp ddee wweegg 30 km/h

RRiijjssnneellhheeiidd,, oopp tteerrrreeiinn 10 km/h

MMiinn.. ddrraaaaiicciirrkkeell 5,1 m

OOnnddeerrwwaaggeenn mmeett dduubbbbeellee bbaannddeenn

BBaannddeennmmaaaatt 7,50-15 14PR

BBaannddeennssppaannnniinngg 0,925 MPa (9,43 kgf cm2) (134 psi)

MMaaxx.. ttrreekkkkrraacchhtt ((nneettttoo)) 3,3 ton (33 kN)

RRiijjssnneellhheeiidd,, oopp ddee wweegg 28 km/h

RRiijjssnneellhheeiidd,, oopp tteerrrreeiinn 10 km/h

MMiinn.. ddrraaaaiicciirrkkeell 5,365 m

WWiieellmmooeerreenn,, aaaannhhaaaallmmoommeenntt

EEnnkkeellee bbaannddeenn

Wielmoeren, aanhaalmoment 343 ±39 Nm (35 ±4 kgf m) (253 ±29 lbf ft)

DDuubbbbeellee bbaannddeenn

Wielmoeren, aanhaalmoment 343 ±39 Nm (35 ±4 kgf m) (253 ±29 lbf ft)

339944
SSppeecciiffiiccaattiieess

WWiieell



CCaabbiinnee

BBeessttuuuurrddeerrssssttooeell

Deze machine is uitgerust met een bestuurdersstoel die voldoet aan de criteria van de
norm NEN-EN-ISO 7096.

IInnffoorrmmaattiiee oovveerr ttrriilllliinnggeenn eenn ggeelluuiidd

HHaanndd--aarrmmttrriilllliinnggeenn
De (gewogen) intensiteit van de hand-armtrillingen (RMS, root mean square) die worden
veroorzaakt door een machine met een mechanisch geveerde stoel bij beoogd gebruik
gedurende een normale werkdag van 8 uur, is als volgt. Gemeten volgens NEN-EN-ISO
5349-1, NEN-EN-ISO 5349-2 en NEN-EN-ISO 8041:1990.
- Graafwerk, mijnbouw (dagbouw), rijden en sloopwerk met hydraulische breekhamer kleiner dan
2,5 m/s² A(8) (dagelijkse dosis)

LLiicchhaaaammssttrriilllliinnggeenn
De (gewogen) intensiteit van de lichaamstrillingen (RMS, root mean square) die worden
veroorzaakt door een machine met een mechanisch geveerde stoel bij beoogd gebruik
gedurende een normale werkdag van 8 uur, is als volgt. Gemeten volgens NEN-EN-ISO
2631-1:1997 en NEN-EN-ISO 8041:1990.
- Graafwerk, mijnbouw (dagbouw) en sloopwerk met hydraulische breekhamer kleiner dan 0,5
m/s² A(8) (dagelijkse dosis)

- Rijden (transport) 0,5–0,9 m/s² A(8) (dagelijkse dosis)

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Deze waarde voor de lichaamstrillingen werd vastgesteld bij specifieke
bedrijfsomstandigheden en terreincondities en is daarom niet representatief voor alle
verschillende omstandigheden waarin de machine, conform de toepassingen waarvoor
deze werd ontworpen, kan worden ingezet. De waarde zoals gespecificeerd door de
producent in overstemming met de Europese norm vormt daarom niet de enige factor
voor de lichaamstrillingen waaraan de machinist wordt blootgesteld bij bediening van de
machine.

Om ervoor te zorgen dat de emissie van lichaamstrillingen tijdens het gebruik van de
machine tot een minimum wordt beperkt, zie bladzijde 209.
IInnffoorrmmaattiiee oovveerr ggeelluuiidd

Geluidsdrukniveau (LpA) op bestuurdersstoel (gemeten
conform ISO 6396)

78 LpA dB(A)

Geluidsvermogensniveau (LwA) rondom de machine
(gemeten conform 2000/14/EG met de geldende
appendices en de meetprocedure die beschreven staat
in ISO 6395)

KOR: 96 LwA dB(A)
EU: 98 LwA dB(A)

SSppeecciiffiiccaattiieess

CCaabbiinnee 339955



KKoouuddeemmiiddddeell

TTyyppee AAaannttaall GGWWPP((aa))

R134a 0,65 kg (1,4 lb)
930 CO2-eq

1430

a) Het GWP is een getal dat de potentiële bijdrage aan de
opwarming van de aarde uitdrukt vergeleken met
kooldioxide (CO2). Het getal geeft het effect aan op de

opwarming van de aarde van 1 kg van een bepaald
broeikasgas vergeleken met dat van 1 kg CO2, gerekend

over een periode van 100 jaar.

339966
SSppeecciiffiiccaattiieess

CCaabbiinnee



HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

HHooooffddppoommpp ((PP11,, PP22))

Maximale flow 2 x 60 l/min (2 x 16 gpm)

Type Pomp met variabele opbrengst

PPoommpp ((PP33))

Maximale flow 38,9 l/min (10,3 gpm)

Type Tandwielpomp

SSeerrvvooppoommpp ((PP44))

Maximale flow 21,4 l/min (6 gpm)

Type Tandwielpomp

HHooooffddkklleeppppeennbbllookk

Werkdruk Giek / knikarm / bak / rijfunctie / X1 / giekzwenkfunctie: 22,5 ± 0,25
MPa (230 ± 2,6 kgf/cm²) (3263 ± 36,3 psi)
Giekzwenkfunctie / schuifblad: 20,6 + 0,5 MPa (210 + 5.1 kgf/cm²)
(2988 + 72.5 psi)
X3: 14,7 MPa (150 kgf/cm²) (2132 psi)

Poortontlastdruk Giek 1 / giek 2 / knikarm / bak / X1 / giekzwenkfunctie: 25,5 + 0,5
MPa (260 + 5.1 kgf/cm²) (3699 + 72.5 psi)
Boom 1: 26,0 + 0,5 MPa (265 + 5.1 kgf/cm²) (3771 + 72.5 psi)

JJooyyssttiicckkss

- type met één
knop
- type met één
knop en
proportionele
schakelaar

Hoekstuk Vooruit en achteruit: 25°
Links en rechts: 19°

Bedieningskracht Vooruit en achteruit: 1,67 Nm (0,17 kgf m) (1.24
lbf ft)
Links en rechts: 1,54 Nm (0,16 kgf m) (1.14 lbf
ft)

RRiijjmmoottoorr

Type Axiale plunjermotor van het type met een variabele
opbrengst

Ingestelde druk ontlastklep 22,5 MPa (230 kgf/cm²) (3270 psi)

RRiijjwweerrkk

Type 2-traps, met handmatig verschuifbare tandwielen

SSppeecciiffiiccaattiieess

HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm 339977



AAsssseenn

Overbrengingsverh
ouding

Planetaire naafreductie 4714

Kroonwiel en pignon 2846

Kroonwiel en pignon 13418

Type met flens DIN 120

ZZwweennkkmmoottoorr

Type Axiale zuigermotor met een vaste opbrengst en een
mechanische rem

Ingestelde druk ontlastklep 18,6 MPa (190 kgf/cm²) (2700 psi)

ZZwweennkkrreedduuccttiiee

Type Tweetraps planetair

BBeeddrriijjffssrreemm

Remtype Natte meervoudige lamellen

Werkhoek 21 ± 1,5°

Toevoerdruk 7,9 MPa (80 kgf/cm²) (1138 psi)

Geleverde druk 5,4 ±0,2 MPa (55 ±2 kgf/cm²) (782 ±29 psi)

PPaarrkkeeeerrrreemm

Type systeem Rijwerk met meervoudige lamellenkoppeling (met
veerkracht aangezet/hydraulisch gelost)

BBeessttuurriinnggssssyysstteeeemm

Maximale flow 22,7 l/min (6 gpm)

Ontlastdruk 19,6 MPa (200 kgf/cm²) (2845 psi)

Type Tandwielpomp

339988
SSppeecciiffiiccaattiieess

HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm



HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

HHooooffddppoommpp ((PP11,, PP22))

Maximale flow 2 x 60 l/min (2 x 16 gpm)

Type Pomp met variabele opbrengst

SSeerrvvooppoommpp

Maximale flow 21,4 l/min (6 gpm)

Type Tandwielpomp

RReemm-- eenn ssttuuuurrbbeekkrraacchhttiiggiinnggssppoommpp

Maximale flow 38,9 l/min (10,3 gpm)

Type Tandwielpomp

HHooooffddkklleeppppeennbbllookk

Werkdruk Giek / knikarm / bak / rijfunctie / X1 / giekzwenkfunctie / dubbele
giek : 22,5 ± 0,25 MPa (230 ±2,6 kgf/cm²) (3263 ±36,3 psi)
Giekzwenkfunctie / schuifblad: 20,6 + 0,5 MPa (210 + 5,1 kgf/cm²)
(2988 + 72,5 psi)
X3: 14,7 MPa (150 kgf/cm²) (2132 psi)

Poortontlastdruk Giek 1 / giek 2 / knikarm / bak / X1 : 26 MPa (265 kgf/cm², 3769 psi)

JJooyyssttiicckkss

- type met één
knop
- type met één
knop en
proportionele
schakelaar

Hoekstuk Vooruit en achteruit: 25°
Links en rechts: 19°

Bedieningskracht Vooruit en achteruit: 1,67 Nm (0,17 kgf m) (1.24
lbf ft)
Links en rechts: 1,54 Nm (0,16 kgf m) (1.14 lbf
ft)

RRiijjmmoottoorr

Type Axiale plunjermotor van het type met een variabele
opbrengst

Ingestelde druk ontlastklep 22,5 MPa (230 kgf/cm²) (3270 psi)

RRiijjwweerrkk

Type 2-traps, met handmatig verschuifbare tandwielen

SSppeecciiffiiccaattiieess

HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm 339999



AAsssseenn

Overbrengingsverh
ouding

Planetaire naafreductie 4,235

Kroonwiel en pignon 3,222

Kroonwiel en pignon 13,647

Type met flens DIN 120

ZZwweennkkmmoottoorr

Type Axiale zuigermotor met een vaste opbrengst en een
mechanische rem

Ingestelde druk ontlastklep 18,6 MPa (190 kgf/cm²) (2700 psi)

ZZwweennkkrreedduuccttiiee

Type Tweetraps planetair

BBeeddrriijjffssrreemm

Remtype Natte meervoudige lamellen

Werkhoek 21 ± 1,5°

Toevoerdruk 7,9 MPa (80 kgf/cm²) (1138 psi)

Geleverde druk 5,4 ±0,2 MPa (55 ±2 kgf/cm²) (782 ±29 psi)

PPaarrkkeeeerrrreemm

Type systeem Rijwerk met meervoudige lamellenkoppeling (met
veerkracht aangezet/hydraulisch gelost)

BBeessttuurriinnggssssyysstteeeemm

Maximale flow 22,7 l/min (6 gpm)

Ontlastdruk 19,6 MPa (200 kgf/cm²) (2845 psi)

Type Tandwielpomp

440000
SSppeecciiffiiccaattiieess

HHyyddrraauulliisscchh ssyysstteeeemm



MMaacchhiinneeggeewwiicchhtt
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 314332

Machinegewichten kunnen veranderen op grond
van variabele machine-opties. Onderstaande
specificatie betreft een van de veelvoorkomende
configuraties.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het machinegewicht op het productplaatje is het
maximale gewicht van de machine. Niet het
individuele machinegewicht.

VVoooorr KKoorreeaa
BBeeddrriijjffsskkllaaaarr ggeewwiicchhtt :: 66007700 kkgg ((1133,,338800 llbb))

BBeesscchhrriijjvviinngg

SSttaannddaaaarrdd
De meest voorkomende machineconfiguratie voor het
bedrijfsgewicht is als volgt.
- Bak: 176 l (0.23 yd3)
- Giek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,6 m (5' 3")
- Contragewicht: 350 kg(770 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: X1, snelkoppelingsleidingen
- Snelwissel aanbouwdelen
- Bandentype: Enkele montage 12,00-16,5 12PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

6070 kg (13,380 lb)

SSppeecciiffiiccaattiieess

MMaacchhiinneeggeewwiicchhtt 440011



VVoooorr AAmmeerriikkaa
BBeeddrriijjffsskkllaaaarr ggeewwiicchhtt ((mmiinn.. ~~ mmaaxx..)):: 55554400 ~~ 66226600 kkgg ((1122222200 ~~ 1133880000 llbb))

BBeesscchhrriijjvviinngg

SSttaannddaaaarrdd
De meest voorkomende machineconfiguratie voor het
bedrijfsgewicht is als volgt.
- Bak: 142 l (0.19 yd3)
- Giek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,6 m (5' 3")
- Contragewicht: 350 kg(770 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: X1
- Bandentype: Enkele montage 12,00-16,5 12PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

5890 kg (12,990 lb)

MMaaxxiimmaaaall mmaacchhiinneeggeewwiicchhtt
- Bak: 265 l (0.35 yd3)
- Giek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,9 m (6' 3"), duim
- Contragewicht: 350 kg(770 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: Grijperleidingen, X1, X3,
Snelkoppelingsleidingen, Leidingbreukventiel

- Snelwissel aanbouwdelen
- Bandentype: Enkele montage 12,00-16,5 12PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

6260 kg (13,800 lb)

440022
SSppeecciiffiiccaattiieess

MMaacchhiinneeggeewwiicchhtt



VVoooorr EEuurrooppaa
BBeeddrriijjffsskkllaaaarr ggeewwiicchhtt ((mmiinn.. ~~ mmaaxx..)):: 55555500 ~~ 66446600 kkgg ((1122224400 ~~ 1144224400 llbb))

BBeesscchhrriijjvviinngg

SSttaannddaaaarrdd
De meest voorkomende machineconfiguratie voor het
bedrijfsgewicht is als volgt.
- Bak: 142 l (0.19 yd3)
- Giek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,6 m (5' 3")
- Contragewicht: 350 kg(770 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: X1, Leidingbreukventiel
- Bandentype: Enkele montage 12,00-16,5 12PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

5920 kg (13,050 lb)

MMaaxxiimmaaaall mmaacchhiinneeggeewwiicchhtt
- Bak: 265 l (0.35 yd3)
- Giek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,9 m (6' 3")
- Contragewicht: 350 kg(770 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: Grijperleidingen, X1, X3,
Snelkoppelingsleidingen, Leidingbreukventiel

- Snelwissel aanbouwdelen, kantelrotator
- Bandentype: Enkele montage 12,00-16,5 12PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

6460 kg (14,240 lb)

BBeesscchhrriijjvviinngg EEeennhheeiidd GGeewwiicchhtt

GGiieekk((aa))

- 2,9 m (9' 6”)

kg (lb)

352 kg (780 lb)

KKnniikkaarrmm((bb))

- 1,6 m (5' 3”)
- 1,9 m (6' 3”)

206 kg (450 lb)
181 kg (400 lb)

Contragewicht 350 kg (770 lb)

a)Inclusief cilinder, leidingen en pen, exclusief giekcilinderpen

b)Inclusief cilinder, verbinding en pen

SSppeecciiffiiccaattiieess

MMaacchhiinneeggeewwiicchhtt 440033



MMaacchhiinneeggeewwiicchhtt

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314333 Changwon 410000

Machinegewichten kunnen veranderen op grond
van variabele machine-opties. Onderstaande
specificatie betreft een van de veelvoorkomende
configuraties.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Het machinegewicht op het productplaatje is het
maximale gewicht van de machine. Niet het
individuele machinegewicht.

VVoooorr KKoorreeaa
BBeeddrriijjffsskkllaaaarr ggeewwiicchhtt:: 55,,992200 kkgg ((1133,,005500 llbb))

BBeesscchhrriijjvviinngg

SSttaannddaaaarrdd
De meest voorkomende machineconfiguratie voor het
bedrijfsgewicht is als volgt.
- Bak: 176 l (0.23 yd3)
- Monogiek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,6 m (5' 3")
- Contragewicht: 350 kg(770 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: X1, snelkoppelingsleidingen
- Snelwissel aanbouwdelen
- Bandentype: Enkele montage 12,00-16,5 12PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

5920 kg (13,050 lb)

440044
SSppeecciiffiiccaattiieess

MMaacchhiinneeggeewwiicchhtt



VVoooorr AAmmeerriikkaa
BBeeddrriijjffsskkllaaaarr ggeewwiicchhtt ((mmiinn.. ~~ mmaaxx..)):: 55..554400 ~~ 66..778800 kkgg ((1122..222200 ~~ 1144..995500 llbb))

BBeesscchhrriijjvviinngg

SSttaannddaaaarrdd
De meest voorkomende machineconfiguratie voor het
bedrijfsgewicht is als volgt.
- Bak: 142 l (0.19 yd3)
- Monogiek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,6 m (5' 3")
- Contragewicht: 350 kg(770 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: X1
- Bandentype: Enkele montage 12,00-16,5 12PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

5.950 kg (13,120 lb)

MMaaxxiimmaaaall mmaacchhiinneeggeewwiicchhtt
- Bak: 265 l (0.35 yd3)
- Monogiek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,9 m (6' 3"), duim
- Zwaar contragewicht: 500 kg (1100 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: Grijperleidingen, X1, X3,
Snelkoppelingsleidingen, Leidingbreukventiel

- Snelwissel aanbouwdelen
- Bandentype: Dubbele montage 7,50-15 14PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

6.780 kg (14,950 lb)

SSppeecciiffiiccaattiieess

MMaacchhiinneeggeewwiicchhtt 440055



VVoooorr EEuurrooppaa
BBeeddrriijjffsskkllaaaarr ggeewwiicchhtt ((mmiinn.. ~~ mmaaxx..)):: 55..555500 ~~ 66..996600 kkgg ((1122..224400 ~~ 1155..335500 llbb))

BBeesscchhrriijjvviinngg

SSttaannddaaaarrdd
De meest voorkomende machineconfiguratie voor het
bedrijfsgewicht is als volgt.
- Bak: 142 l (0.19 yd3)
- Monogiek: 2,9 m (9' 6")
- Knikarm: 1,6 m (5' 3")
- Contragewicht: 350 kg(770 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: X1, Leidingbreukventiel
- Bandentype: Enkele montage 12,00-16,5 12PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

5.980 kg (13,190 lb)

MMaaxxiimmaaaall mmaacchhiinneeggeewwiicchhtt
- Bak: 265 l (0.35 yd3)
- Dubbele giek: 3,24 m (10' 6")
- Knikarm: 1,9 m (6' 3")
- Zwaar contragewicht: 500 kg (1100 lb)
- ROPS-cabine
- Verschoven bovenframe
- Hydraulische opties: Grijperleidingen, X1, X3,
Snelkoppelingsleidingen, Leidingbreukventiel

- Snelwissel aanbouwdelen, kantelrotator
- Bandentype: Dubbele montage 7,50-15 14PR
- Machinist en alle vloeistoffen (1/3 gevuld met brandstof)

6.960 kg (15,350 lb)

BBeesscchhrriijjvviinngg EEeennhheeiidd GGeewwiicchhtt

GGiieekk((aa))

- Monogiek: 2,9 m (9' 6")
- Dubbele giek: 3,24 m (10' 8")

kg (lb)

352 kg (780 lb)
489 kg (1080 lb)

KKnniikkaarrmm((bb))

- 1,6 m (5' 3”)
- 1,9 m (6' 3”)

206 kg (450 lb)
181 kg (400 lb)

CCoonnttrraaggeewwiicchhtt
- Standaardtype
- Zwaar type

350 kg (770 lb)
500 kg (1100 lb)

a)Inclusief cilinder, leidingen en pen, exclusief giekcilinderpen

b)Inclusief cilinder, verbinding en pen

440066
SSppeecciiffiiccaattiieess

MMaacchhiinneeggeewwiicchhtt



AAffmmeettiinnggeenn
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000
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V1155547

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

MMoonnooggiieekk 22,,99 mm ((99'' 66""))

KKnniikkaarrmm 11,,66 mm ((55'' 33""))

A. Totale breedte bovenwagen

mm
(ft-in)

1845 (6' 1")

B. Totale breedte 1930 (6' 4")

C. Totale hoogte cabine 2855 (9' 4")

D. Zwenkradius achtereind 1650 (5' 5")

E. Totale hoogte motorluik 1901 (6' 3")

F. Bodemspeling contragewicht 960 (3' 2")

G. Wielbasis 2100 (6' 11")

H. Maximale zwenkradius voorkant 2352 (7' 9")

H'. Maximale zwenkradius voorkant bij maximale
giekverstelling

1386 (4' 7")

I. Spoorbreedte 1595 (5' 3")

J. Bandbreedte 305 (1' 0")

K. Minimale bodemspeling 295 (1' 0")

SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn 440077
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V1155547

L. Totale lengte

mm
(ft-in)

5869 (19' 3")

M. Totale hoogte geheven giek 4599 (15' 1")

N. Schuifblad, breedte 1930 (6' 4")

O. Schuifblad, hoogte 465 (1' 6")

P. Schuifblad, hefhoogte 440 (1' 5")

Q. Schuifblad, graafdiepte 140 (0' 6")

R. Bereik giekzwenkfunctie, naar links 863 (2' 10")

S. Bereik giekzwenkfunctie, naar rechts 756 (2' 6")

T. Giekzwenkhoek, naar links grade
n (°)

50

U. Giekzwenkhoek, naar rechts 80

440088
SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn
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V1155547

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

MMoonnooggiieekk 22,,99 mm ((99'' 66""))

KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm ((66'' 33""))

A. Totale breedte bovenwagen

mm
(ft-in)

1845 (6' 1")

B. Totale breedte 1930 (6' 4")

C. Totale hoogte cabine 2855 (9' 4")

D. Zwenkradius achtereind 1650 (5' 5")

E. Totale hoogte motorluik 1901 (6' 3")

F. Bodemspeling contragewicht 960 (3' 2")

G. Wielbasis 2100 (6' 11")

H. Maximale zwenkradius voorkant 2368 (7' 9")

H'. Maximale zwenkradius voorkant bij maximale
giekverstelling

1395 (4' 7")

I. Spoorbreedte 1595 (5' 3")

J. Bandbreedte 305 (1' 0")

K. Minimale bodemspeling 295 (1' 0")

SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn 440099
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V1155547

L. Totale lengte

mm
(ft-in)

5895 (19' 4")

M. Totale hoogte geheven giek 4600 (15' 1")

N. Schuifblad, breedte 1930 (6' 4")

O. Schuifblad, hoogte 465 (1' 6")

P. Schuifblad, hefhoogte 440 (1' 5")

Q. Schuifblad, graafdiepte 140 (0' 6")

R. Bereik giekzwenkfunctie, naar links 863 (2' 10")

S. Bereik giekzwenkfunctie, naar rechts 756 (2' 6")

T. Giekzwenkhoek, naar links grade
n (°)

50

U. Giekzwenkhoek, naar rechts 80

441100
SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn
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V1213318

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm ((1100'' 88""))

KKnniikkaarrmm 11,,66 mm ((55'' 33""))

A. Totale breedte bovenwagen

mm
(ft-in)

1845 (6' 1")

B. Totale breedte 2200 (7' 3")

C. Totale hoogte cabine 2833 (9' 4")

D. Zwenkradius achtereind 1675 (5' 6")

E. Totale hoogte motorluik 1887 (6' 2")

F. Bodemspeling contragewicht 940 (3' 1")

G. Wielbasis 2100 (6' 11")

H. Maximale zwenkradius voorkant 2423 (7' 11")

H'. Maximale zwenkradius voorkant bij maximale
giekverstelling

1957 (6' 5")

I. Spoorbreedte 1714 (5' 7")

J. Bandbreedte 452 (1' 6")

K. Minimale bodemspeling 276 (0' 11")

SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn 441111
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V1213318

L. Totale lengte

mm
(ft-in)

6203 (20' 4")

M. Totale hoogte geheven giek 5150 (16' 11")

N. Schuifblad, breedte 2200 (7' 3")

O. Schuifblad, hoogte 465 (1' 6")

P. Schuifblad, hefhoogte 440 (1' 5")

Q. Schuifblad, graafdiepte 140 (0' 6")

R. Bereik giekzwenkfunctie, naar links 863 (2' 10")

S. Bereik giekzwenkfunctie, naar rechts 756 (2' 6")

T. Giekzwenkhoek, naar links grade
n (°)

50

U. Giekzwenkhoek, naar rechts 80

441122
SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn
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V1213318

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

22--ddeelliiggee ggiieekk:: 33,,2244 mm ((1100'' 88""))

KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm ((66'' 33""))

A. Totale breedte bovenwagen

mm
(ft-in)

1845 (6' 1")

B. Totale breedte 2200 (7' 3")

C. Totale hoogte cabine 2833 (9' 4")

D. Zwenkradius achtereind 1675 (5' 6")

E. Totale hoogte motorluik 1887 (6' 2")

F. Bodemspeling contragewicht 940 (3' 1")

G. Wielbasis 2100 (6' 11")

H. Maximale zwenkradius voorkant 2571 (8' 5")

H'. Maximale zwenkradius voorkant bij maximale
giekverstelling

1957 (6' 5")

I. Spoorbreedte 1714 (5' 7")

J. Bandbreedte 452 (1' 6")

K. Minimale bodemspeling 276 (1' 11")

SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn 441133
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V1213318

L. Totale lengte

mm
(ft-in)

6220 (20' 5")

M. Totale hoogte geheven giek 5150 (16' 11")

N. Schuifblad, breedte 2200 (7' 3")

O. Schuifblad, hoogte 465 (1' 6")

P. Schuifblad, hefhoogte 440 (1' 5")

Q. Schuifblad, graafdiepte 140 (0' 6")

R. Bereik giekzwenkfunctie, naar links 863 (2' 10")

S. Bereik giekzwenkfunctie, naar rechts 756 (2' 6")

T. Giekzwenkhoek, naar links grade
n (°)

50

U. Giekzwenkhoek, naar rechts 80

441144
SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn



GGiieekk aanndd lleeppeellsstteeeell

VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

GGiieekk,, aaffmmeettiinnggeenn

V1170143A

B

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

22,,99 mm ((99''66””)) 33,,2244 mm ((1100'' 88””))

Lengte (A)
mm
(ft in)

3008 (9' 10") 3362 (11' 0")

Hoogte (B) 1169 (3' 10") 865 (2' 10")

Breedte 336 (1' 1") 532 (1' 9")

** IInncclluussiieeff kknniikkaarrmmcciilliinnddeerr,, lleeiiddiinnggeenn eenn ppeenn ((eexxcclluussiieeff ggiieekkcciilliinnddeerrppeenn))

KKnniikkaarrmm,, aaffmmeettiinnggeenn

V1170144A

B

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

KKnniikkaarrmm

11,,66 mm ((55'' 33"")) 11,,99 mm ((66'' 33""))

Lengte (A)
mm
(ft in)

2102 (6' 11") 2402 (7' 11")

Hoogte (B) 488 (1' 7") 497 (1' 8")

Breedte 300 (1' 0") 300 (1' 0")

** IInncclluussiieeff bbaakkcciilliinnddeerr,, vveerrbbiinnddiinnggssssttaanngg eenn ppeenn

SSppeecciiffiiccaattiieess

AAffmmeettiinnggeenn 441155



WWeerrkkbbeerreeiikk
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

D

E

H
F

C

A
B

G

V1155546

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

MMoonnoobbllookkggiieekk

22,,99 mm ((99'' 66""))

KKnniikkaarrmm

11,,66 mm ((55'' 33""))

BBaakk

VVoooorr KKoorreeaa VVoooorr EEUU//NNAA

AA.. MMaaxx.. rreeiikkwwiijjddttee

mm
(ft in)

6090 (20' 0") 6024 (19' 9")

BB.. MMaaxx.. rreeiikkwwiijjddttee oopp mmaaaaiivveelldd 5880 (19' 3") 5810 (19' 1")

CC.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee 3360 (11' 0") 3292 (10' 10")

DD.. MMaaxx.. ssnniijjhhooooggttee 6070 (19' 11") 6007 (19' 8")

EE.. MMaaxx.. kkiieepphhooooggttee 4380 (14' 4") 4443 (14' 7")

FF.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee vveerrttiiccaallee mmuuuurr 2730 (8' 11") 2368 (7' 9")

GG.. MMiinn.. zzwweennkkrraaddiiuuss vvoooorrzziijjddee 2360 (7' 9") 2350 (7' 9")

HH.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee
((oopp 22,,4444 mm ((88'')) ddiieeppttee))

2990 (9' 10") 2905 (9' 6")

- Machine met direct gemonteerde bak

441166
SSppeecciiffiiccaattiieess

WWeerrkkbbeerreeiikk
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V1155546

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

MMoonnoobbllookkggiieekk

22,,99 mm ((99'' 66""))

KKnniikkaarrmm

11,,99 mm ((66'' 33""))

BBaakk

VVoooorr KKoorreeaa VVoooorr EEUU//NNAA

AA.. MMaaxx.. rreeiikkwwiijjddttee

mm
(ft in)

6381 (20' 11") 6313 (20' 9")

BB.. MMaaxx.. rreeiikkwwiijjddttee oopp mmaaaaiivveelldd 6182 (20' 3") 6111 (20' 1")

CC.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee 3660 (12' 0") 3592 (11' 9")

DD.. MMaaxx.. aaffsstteeeekkhhooooggttee 6278 (20' 7") 6210 (20' 4")

EE.. MMaaxx.. kkiieepphhooooggttee 4579 (15' 0") 4647 (15' 3")

FF.. MMaaxx.. vveerrttiiccaallee ggrraaaaffddiieeppttee 3009 (9' 10") 2642 (8' 8")

GG.. MMiinn.. ddrraaaaiicciirrkkeell vvoooorrkkaanntt 2370 (7' 9") 2367 (7' 9")

HH.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee
((oopp 22,,4444 mm ((88'')) ddiieeppttee))

3279 (10' 9") 3188 (10' 6")

- Machine met bak met penophanging

SSppeecciiffiiccaattiieess

WWeerrkkbbeerreeiikk 441177
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V1213317

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

22--ddeelliiggee ggiieekk

33,,2244 mm ((1100'' 88""))

KKnniikkaarrmm

11,,66 mm ((55'' 33""))

BBaakk

VVoooorr KKoorreeaa VVoooorr EEUU//NNAA

AA.. MMaaxx.. rreeiikkwwiijjddttee

mm
(ft in)

6500 (21' 4") 6431 (21' 1")

BB.. MMaaxx.. rreeiikkwwiijjddttee oopp mmaaaaiivveelldd 6310 (19' 3") 6239 (20' 6")

CC.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee 3370 (11' 0") 3304 (10' 10")

DD.. MMaaxx.. ssnniijjhhooooggttee 6986 (19' 11") 6924 (22' 9")

EE.. MMaaxx.. kkiieepphhooooggttee 5271 (14' 4") 5331 (17' 6")

FF.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee vveerrttiiccaallee mmuuuurr 2555 (8' 11") 2518 (8' 3")

GG.. MMiinn.. zzwweennkkrraaddiiuuss vvoooorrzziijjddee 2374 (7' 9") 2423 (7' 11")

HH.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee
((oopp 22,,4444 mm ((88'')) ddiieeppttee))

3160 (9' 10") 3083 (10' 1")

441188
SSppeecciiffiiccaattiieess

WWeerrkkbbeerreeiikk



D

E

H
F

C

A
B

G

V1213317

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

22--ddeelliiggee ggiieekk

33,,2244 mm ((1100'' 88""))

KKnniikkaarrmm

11,,99 mm ((66'' 33""))

BBaakk

VVoooorr KKoorreeaa VVoooorr EEUU//NNAA

AA.. MMaaxx.. rreeiikkwwiijjddttee

mm
(ft in)

6796 (22' 4") 6727 (22' 1")

BB.. MMaaxx.. rreeiikkwwiijjddttee oopp mmaaaaiivveelldd 6616 (21' 8") 6546 (21' 6")

CC.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee 3669 (12' 0") 3599 (11' 10")

DD.. MMaaxx.. ssnniijjhhooooggttee 7262 (23' 10") 7196 (23' 7")

EE.. MMaaxx.. kkiieepphhooooggttee 5548 (18' 2") 5628 (18' 6")

FF.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee vveerrttiiccaallee mmuuuurr 2797 (9' 2") 2720 (8' 11")

GG.. MMiinn.. zzwweennkkrraaddiiuuss vvoooorrzziijjddee 2512 (8' 3") 2572 (8' 5")

HH.. MMaaxx.. ggrraaaaffddiieeppttee
((oopp 22,,4444 mm ((88'')) ddiieeppttee))

3479 (11' 5") 3406 (11' 2")

SSppeecciiffiiccaattiieess

WWeerrkkbbeerreeiikk 441199



AAaannbbeevvoolleenn bbaakkaaffmmeettiinnggeenn

AAaannbbeevvoolleenn bbaakkaaffmmeettiinnggeenn

A B C
V1178801

Voor Korea

Breedte (A) Gewicht (B) Capaciteit (C)

mm ft in kg lb l cu.in

370 1' 3" 106 230 68 4149

350 1' 2" 113 250 68 4149

700 2' 4" 163 360 176 10740

735 2' 5" 141 310 176 10740

Voor de EU

Breedte (A) Gewicht (B) Capaciteit (C)

mm ft in kg lb l cu.in

350 1' 2" 97 210 70 4271

450 1' 6” 100 220 98 5980

600 2' 0" 129 280 142 8665

750 2' 6" 145 320 187 11411

900 2' 11" 164 360 235 14340

1500 4' 11" 176 390 265 16170

Voor Noord-Amerika

Breedte (A) Gewicht (B) Capaciteit (C)

mm ft in kg lb l cu.in

350 1' 2" 97 210 70 4271

450 1' 6” 100 220 98 5980

600 2' 0" 129 280 142 8665

750 2' 6" 145 320 187 11411

900 2' 11" 164 360 235 14340

1500 4' 11" 176 390 265 16170

442200
SSppeecciiffiiccaattiieess

AAaannbbeevvoolleenn bbaakkaaffmmeettiinnggeenn



MMaaxxiimmaaaall ttooeellaaaattbbaarree bbaakkkkeenn

VVoooorr ddiirreecctt ggeemmoonntteeeerrddee bbaakkkkeenn

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

GGiieekk 22,,99 mm ((99'' 66""))

KKnniikkaarrmm 11,,66 mm ((55'' 33""))

GP-bak 1,5 t/m³
l/kg

325 / 250

GP-bak 1,8 t/m³ 275 / 200

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
Bakinhoud gebaseerd op ISO 7451, niet afgestreken materiaal met een rusthoek van 45
graden (1:1).

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De "Aanbevolen maximuminhouden" zijn uitsluitend bedoeld als vingerwijzing en de
aangegeven bakken zijn niet per definitie af fabriek leverbaar.

OOPPMMEERRKKIINNGG!!
De breedte van de bakken is kleiner dan de kantelstraal.

SSppeecciiffiiccaattiieess

AAaannbbeevvoolleenn bbaakkaaffmmeettiinnggeenn 442211



GGrraaaaffkkrraacchhtteenn
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

MMoonnoobbllookkggiieekk

22,,99 mm ((99'' 66""))

KKnniikkaarrmm

11,,66 mm ((55'' 33""))

BBaakk

VVoooorr KKoorreeaa VVoooorr EEUU//NNAA

Opbreekkracht (bak)

SAE J1179
kN
kgf
lbf

39,5
4027
8880

37,7
3843
8470

ISO 6015
kN
kgf
lbf

43,4
4424
9760

43,3
4414
9730

Indringkracht (knikarm)

SAE J1179
kN
kgf
lbf

27,2
2773
6110

28,2
2875
6340

ISO 6015
kN
kgf
lbf

27,6
2813
6200

28,8
2936
6470

Rotatiehoek, bak
grade
n (°)

174,7 195,8

442222
SSppeecciiffiiccaattiieess

GGrraaaaffkkrraacchhtteenn



BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

MMoonnoobbllookkggiieekk

22,,99 mm ((99'' 66""))

KKnniikkaarrmm

11,,99 mm ((66'' 33""))

BBaakk

VVoooorr KKoorreeaa VVoooorr EEUU//NNAA

Opbreekkracht (bak)

SAE J1179
kN
kgf
lbf

39,5
4027
8880

37,7
3843
8470

ISO 6015
kN
kgf
lbf

43,4
4424
9760

43,3
4414
9730

Indringkracht (knikarm)

SAE J1179
kN
kgf
lbf

24,2
2471
5450

25,0
2548
5620

ISO 6015
kN
kgf
lbf

24,5
2497
5510

25,4
2590
5710

Kantelhoek, bak
grade
n (°)

174,7 195,8

SSppeecciiffiiccaattiieess

GGrraaaaffkkrraacchhtteenn 442233



BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

22--ddeelliiggee ggiieekk

33,,2244 mm ((1100'' 88""))

KKnniikkaarrmm

11,,66 mm ((55'' 33""))

BBaakk

VVoooorr KKoorreeaa VVoooorr EEUU//NNAA

Opbreekkracht (bak)

SAE J1179
kN
kgf
lbf

39,5
4027
8880

37,7
3843
8470

ISO 6015
kN
kgf
lbf

43,4
4424
9760

43,3
4414
9730

Indringkracht (knikarm)

SAE J1179
kN
kgf
lbf

27,2
2773
6110

28,2
2875
6340

ISO 6015
kN
kgf
lbf

27,6
2813
6200

28,8
2936
6470

Rotatiehoek, bak
grade
n (°)

174,7 195,8

442244
SSppeecciiffiiccaattiieess

GGrraaaaffkkrraacchhtteenn



BBeesscchhrriijjvviinngg
EEeennhh
eeiidd

22--ddeelliiggee ggiieekk

33,,2244 mm ((1100'' 88""))

KKnniikkaarrmm

11,,99 mm ((66'' 33""))

BBaakk

VVoooorr KKoorreeaa VVoooorr EEUU//NNAA

Opbreekkracht (bak)

SAE J1179
kN
kgf
lbf

39,5
4027
8880

37,7
3843
8470

ISO 6015
kN
kgf
lbf

43,4
4424
9760

43,3
4414
9730

Indringkracht (knikarm)

SAE J1179
kN
kgf
lbf

24,2
2471
5450

25,0
2548
5620

ISO 6015
kN
kgf
lbf

24,5
2497
5510

25,4
2590
5710

Kantelhoek, bak
grade
n (°)

174,7 195,8

SSppeecciiffiiccaattiieess

GGrraaaaffkkrraacchhtteenn 442255



HHeeffvveerrmmooggeenn
VVaalliidd ffoorr sseerriiaall nnuummbbeerrss

MMooddeell vveerrssiioonn SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttaarrtt SSeerriiaall nnuummbbeerr ssttoopp

EW60E Changwon 314001 Changwon 410000

VVoooorr KKoorreeaa

A 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m Max. reikwijdte

Max.

B kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,66 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

5 m - - - - - - - - - - *1520 1470 3,44

4 m - - - - - - *1520 1170 - - *1270 980 4,42

3 m - - - - - - *1610 1150 - - *1190 810 4,94

2 m - - - - *2540 1690 *1840 1100 *1530 780 *1200 740 5,19

1 m - - - - *3030 1580 *2040 1050 *1570 770 *1280 720 5,19

0 m - - *2110 *2110 *3040 1540 *2070 1030 - - *1470 760 4,96

–1 m *3000 *3000 *4060 3020 *2650 1540 *1800 1020 - - *1420 890 4,46

–2 m - – *2450 *2450 *1680 1590 - - - – *1180 *1180 3,53

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,66 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

5 m - - - - - - - - - - *1520 1380 3,44

4 m - - - - - - *1520 1100 - - *1270 920 4,42

3 m - - - - - - *1610 1080 - - *1190 760 4,94

2 m - - - - *2540 1580 *1840 1030 1410 740 *1200 690 5,19

1 m - - - - *3030 1480 1950 990 1390 720 *1280 680 5,19

0 m - - *2110 *2110 *3040 1440 1920 960 - - 1390 710 4,96

–1 m *3000 *3000 *4060 2770 *2650 1440 *1800 960 - - *1420 830 4,46

–2 m - – *2450 *2450 *1680 1480 - - - – *1180 1180 3,53

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,66 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

5 m - - - - - - - - - - *1520 1470 3,44

4 m - - - - - - *1520 1170 - - *1270 980 4,42

3 m - - - - - - *1610 1150 - - *1190 810 4,94

2 m - - - - *2540 1690 *1840 1100 *1530 780 *1200 740 5,19

1 m - - - - *3030 1580 *2040 1050 *1570 770 *1280 720 5,19

0 m - - *2110 *2110 *3040 1540 *2070 1030 - - *1470 760 4,96

–1 m *3000 *3000 *4060 3020 *2650 1540 *1800 1020 - - *1420 890 4,46

–2 m - – *2450 *2450 *1680 1590 - - - – *1180 *1180 3,53

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,66 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

5 m - - - - - - - - - - 1370 1380 3,44

4 m - - - - - - 1100 1100 - - 920 920 4,42

3 m - - - - - - 1080 1080 - - 760 760 4,94

2 m - - - - 1570 1580 1030 1030 740 740 690 690 5,19

1 m - - - - 1470 1480 990 990 720 720 680 680 5,19

0 m - - *2110 *2110 1430 1440 960 960 - - 720 710 4,96

–1 m *3000 *3000 2740 2770 1430 1440 960 960 - - 830 830 4,46

–2 m - – *2450 *2450 1470 1480 - - - - 1180 1180 3,53

A

B

V1205367

: Langs onderwagen, : Over bovenwagen

11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee
SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann
hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755 %% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn
sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

442266
SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn



A 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m Max. reikwijdte

Max.

B kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

5 m - - - - - - - - - - *1200 *1200 3,90

4 m - - - - - - *1350 1180 - – *1030 870 4,76

3 m - - - - - - *1470 1150 *1380 800 *970 730 5,25

2 m - - - - *2300 1710 *1720 1100 *1450 780 *980 670 5,48

1 m - - - - *2890 1580 *1970 1050 *1530 750 *1040 660 5,48

0 m *1330 *1330 *2060 *2060 *3050 1520 *2060 1010 *1520 740 *1170 690 5,27

–1 m *2520 *2520 *3610 2950 *2790 1510 *1900 1000 - - *1340 780 4,80

–2 m *4040 *4040 *3130 3010 *2040 1540 - - - - *1200 1040 3,97

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

5 m - - - - - - - - - - *1200 1130 3,90

4 m - - - - - - *1350 1110 - – *1030 820 4,76

3 m - - - - - - *1470 1090 1370 750 *970 690 5,25

2 m - - - - *2300 1600 *1720 1030 1350 730 *980 630 5,48

1 m - - - - *2890 1480 1870 980 1320 710 *1040 610 5,48

0 m *1330 *1330 *2060 *2060 2950 1420 1830 940 1300 690 *1170 640 5,27

–1 m *2520 *2520 *3610 2710 *2790 1410 1810 930 - - *1340 730 4,80

–2 m *4040 *4040 *3130 2770 *2040 1430 - - - - *1200 970 3,97

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

5 m - - - - - - - - - - *1200 *1200 3,90

4 m - - - - - - *1350 1180 - – *1030 870 4,76

3 m - - - - - - *1470 1150 *1380 800 *970 730 5,25

2 m - - - - *2300 1710 *1720 1100 *1450 780 *980 670 5,48

1 m - - - - *2890 1580 *1970 1050 *1530 750 *1040 660 5,48

0 m *1330 *1330 *2060 *2060 *3050 1520 *2060 1010 *1520 740 *1170 690 5,27

–1 m *2520 *2520 *3610 2950 *2790 1510 *1900 1000 - - *1340 780 4,80

–2 m *4040 *4040 *3130 3010 *2040 1540 - - - - *1200 1040 3,97

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

5 m - - - - - - - - - - *1200 1130 3,90

4 m - - - - - - *1350 1110 - – *1030 820 4,76

3 m - - - - - - *1470 1090 1370 750 *970 690 5,25

2 m - - - - *2300 1600 *1720 1030 1350 730 *980 630 5,48

1 m - - - - *2890 1480 1870 980 1320 710 *1040 610 5,48

0 m *1330 *1330 *2060 *2060 2950 1420 1830 940 1300 690 *1170 640 5,27

–1 m *2520 *2520 *3610 2710 *2790 1410 1810 930 - - *1340 730 4,80

–2 m *4040 *4040 *3130 2770 *2040 1430 - - - - *1200 970 3,97

A

B

V1205367

: Langs onderwagen, : Over bovenwagen

11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee
SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann
hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755 %% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn
sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn 442277



A 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m Max. reikwijdte

Max.

B kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,66 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 550000 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

6 m - - - - - - - - - - *2650 *2650 2,43

5 m - - - - *2000 *2000 *1770 1500 - - *1560 1440 4,08

4 m - - - – *2040 *2040 *1690 1520 - - *1310 1070 4,9

3 m - - - - *2400 2330 *1800 1480 *1480 1040 *1210 910 5,37

2 m - - - - *2860 2150 *1950 1410 *1510 1010 *1180 840 5,6

1 m - - - - *2600 2020 *2000 1340 *1480 980 *1160 830 5,6

0 m - - - - *2560 1990 *1850 1310 *1310 960 *1020 870 5,39

–1 m - - *2020 *2020 *1920 *1920 *1440 1310 - - *780 *780 4,94

–2 m - - - - *930 *930 *520 *520 - - *320 *320 4,15

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,66 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 550000 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

6 m - - - - - - - - - - *2650 *2650 2,43

5 m - - - - *2000 *2000 *1770 1320 - - *1560 1260 4,08

4 m - - - – *2040 *2040 *1690 1340 – - *1310 930 4,9

3 m - - - - *2400 2030 *1800 1290 *1480 910 *1210 800 5,37

2 m - - - - *2860 1850 *1950 1230 *1510 880 *1180 740 5,6

1 m - - - - *2600 1730 *2000 1160 *1480 850 *1160 720 5,6

0 m - - - - *2560 1700 *1850 1130 *1310 840 *1020 760 5,39

–1 m - - *2020 *2020 *1920 1710 *1440 1130 - - *780 *780 4,94

–2 m - - - - *930 *930 *520 *520 - - *320 *320 4,15

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,66 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 550000 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

6 m - - - - - - - - - - *2650 *2650 2,43

5 m - - - - *2000 *2000 *1770 1510 - - *1560 1450 4,08

4 m - - - – *2040 *2040 *1690 1530 - - *1310 1070 4,9

3 m - - - - *2400 2340 *1800 1480 *1480 1040 *1210 920 5,37

2 m - - - - *2860 2160 *1950 1410 *1510 1020 *1180 850 5,6

1 m - - - - *2600 2030 *2000 1350 *1480 990 *1160 840 5,6

0 m - - - - *2560 2000 *1850 1320 *1310 970 *1020 880 5,39

–1 m - - *2020 *2020 *1920 *1920 *1440 1320 - - *780 *780 4,94

–2 m - - - - *930 *930 *520 *520 - - *320 *320 4,15

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,66 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 550000 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

6 m - - - - - - - - - - *2650 *2650 2,43

5 m - - - - *2000 *2000 *1770 1320 - - *1560 1260 4,08

4 m - - - – *2040 *2040 *1690 1340 – - *1310 930 4,9

3 m - - - - *2400 2030 *1800 1290 *1480 910 *1210 800 5,37

2 m - - - - *2860 1850 *1950 1230 *1510 880 *1180 740 5,6

1 m - - - - *2600 1730 *2000 1160 *1480 850 *1160 720 5,6

0 m - - - - *2560 1700 *1850 1130 *1310 840 *1020 760 5,39

–1 m - - *2020 *2020 *1920 1710 *1440 1130 - - *780 *780 4,94

–2 m - - - - *930 *930 *520 *520 - - *320 *320 4,15

A

B

V1205367

: Langs onderwagen, : Over bovenwagen

11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee
SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann
hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755 %% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn
sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

442288
SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn



A 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m Max. reikwijdte

Max.

B kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 550000 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

6 m - - - – *2170 *2170 - - - – *1780 *1780 3,17

5 m - - - - - – *1600 1540 - - *1240 1230 4,5

4 m - - - - - - *1580 1540 *1410 1050 *1060 950 5,25

3 m - - - - *2010 *2010 *1710 1490 *1420 1040 *990 830 5,69

2 m - - - – *2720 2180 *1880 1410 *1470 1010 *980 770 5,6

1 m - - - – *2940 2020 *1980 1340 *1480 970 *1000 760 5,9

0 m - - - - *2700 1960 *1890 1290 *1370 950 *950 790 5,71

–1 m - - *2320 *2320 *2150 1960 *1570 1280 *1040 950 *770 *770 5,28

–2 m - - *1290 *1290 *1270 *1270 *890 *890 - - *420 *420 4,56

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 550000 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

6 m - - - – *2170 2100 – - - – *1780 *1780 3,17

5 m - - - - - – *1600 1350 - - *1240 1080 4,5

4 m - - - - - - *1580 1350 *1410 920 *1060 830 5,25

3 m - - - - *2010 *2010 *1710 1300 *1420 910 *990 720 5,69

2 m - - - – *2720 1880 *1880 1230 *1470 880 *980 670 5,6

1 m - - - – *2940 1730 *1980 1160 *1480 840 *1000 660 5,9

0 m - - - - *2700 1670 *1890 1120 *1370 820 *950 690 5,71

–1 m - - *2320 *2320 *2150 1670 *1570 1110 *1040 820 *770 *770 5,28

–2 m - - *1290 *1290 *1270 *1270 *890 *890 - - *420 *420 4,56

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 550000 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

6 m - - - – *2170 *2170 - - - – *1780 *1780 3,17

5 m - - - - - – *1600 1540 - - *1240 1240 4,5

4 m - - - - - - *1580 1550 *1410 1060 *1060 960 5,25

3 m - - - - *2010 *2010 *1710 1500 *1420 1050 *990 830 5,69

2 m - - - – *2720 2190 *1880 1420 *1470 1010 *980 780 5,6

1 m - - - – *2940 2030 *1980 1350 *1480 980 *1000 770 5,9

0 m - - - - *2700 1970 *1890 1300 *1370 950 *950 800 5,71

–1 m - - *2320 *2320 *2150 1970 *1570 1290 *1040 950 *770 *770 5,28

–2 m - - *1290 *1290 *1270 *1270 *890 *890 - - *420 *420 4,56

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 33,,2244 mm
KKnniikkaarrmm:: 11,,99 mm
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 550000 kkgg
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

6 m - - - – *2170 2100 – - - – *1780 *1780 3,17

5 m - - - - - – *1600 1350 - - *1240 1080 4,5

4 m - - - - - - *1580 1350 *1410 920 *1060 830 5,25

3 m - - - - *2010 *2010 *1710 1300 *1420 910 *990 720 5,69

2 m - - - – *2720 1880 *1880 1230 *1470 880 *980 670 5,6

1 m - - - – *2940 1730 *1980 1160 *1480 840 *1000 660 5,9

0 m - - - - *2700 1670 *1890 1120 *1370 820 *950 690 5,71

–1 m - - *2320 *2320 *2150 1670 *1570 1110 *1040 820 *770 *770 5,28

–2 m - - *1290 *1290 *1270 *1270 *890 *890 - - *420 *420 4,56

A

B

V1205367

: Langs onderwagen, : Over bovenwagen

11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee
SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann
hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755 %% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn
sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn 442299



VVoooorr EEuurrooppaa

V1155548

MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm,, kknniikkaarrmm:: 11,,66 mm,,
ccoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg H 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Max.
reikwijdte

kg kg kg kg kg kg

MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg

Z2 - - - 1150 - 810

Z1 *3000 *2110 1540 1020 770 720

Z3 - *2450 1590 - – *1180

MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg

Z2 - - - 1080 - 760

Z1 *3000 *2110 1440 960 720 680

Z3 - *2450 1480 - - 1180

MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg

Z2 - - - 1150 - 810

Z1 *3000 *2110 1540 1020 770 720

Z3 - *2450 1590 - – *1180

MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg

Z2 - - - 1080 - 760

Z1 *3000 *2110 1440 960 720 680

Z3 - *2450 1480 - - 1180

H: Bakscharnierpunt ten opzichte van maaiveld
11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee
hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755
%% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr
bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

443300
SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn



MMoonnooggiieekk:: 22,,99 mm,, kknniikkaarrmm:: 11,,99 mm,,
ccoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 335500 kkgg H 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Max.
reikwijdte

kg kg kg kg kg kg

MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg

Z2 - - - 1150 800 730

Z1 *1330 *2060 1510 1000 740 660

Z3 *4040 3010 1540 - - 1040

MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg

Z2 - - - 1090 750 690

Z1 *1330 *2060 1410 930 690 610

Z3 *4040 2770 1430 - - 970

MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg

Z2 - - - 1150 800 730

Z1 *1330 *2060 1510 1000 740 660

Z3 *4040 3010 1540 - - 1040

MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg

Z2 - - - 1090 750 690

Z1 *1330 *2060 1410 930 690 610

Z3 *4040 2770 1430 - - 970

H: Bakscharnierpunt ten opzichte van maaiveld
11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee
hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755
%% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. NNoommiinnaallee wwaaaarrddeenn ddiiee mmeett eeeenn sstteerr ((**)) zziijjnn aaaannggeeggeevveenn,, wwoorrddeenn bbeeppeerrkktt ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt iinn ppllaaaattss vvaann hheett kkaanntteellmmoommeenntt..

V1155548

SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn 443311



VVoooorr NNoooorrdd--AAmmeerriikkaa

A 3,3 ft 6,6 ft 9,9 ft 13,2 ft 16,5 ft Max. bereik

Max.

B lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb ft

MMoonnooggiieekk:: 99,,55 fftt
KKnniikkaarrmm:: 55,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 777722 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

16,5 ft - - - - - - - - - - *3390 3290 11,18

13,2 ft - - - - - - *3360 2550 – - *2800 2180 14,45

9,9 ft - - - - - – *3540 2510 – - *2620 1790 16,21

6,6 ft - - - - *5530 3690 *4030 2410 *3360 1720 *2640 1630 17,02

3,3 ft - - - - *6620 3460 *4470 2310 *3440 1680 *2820 1600 17,05

0 ft - - *4700 *4700 *6660 3370 *4540 2240 – – *3230 1690 16,30

-3,3 ft *6630 *6630 *8880 6570 *5790 3370 *3940 2240 – - *3130 1960 14,63

-6,6 ft - - *5330 *5330 *3630 3470 – - - - *2590 *2590 11,53

MMoonnooggiieekk:: 99,,55 fftt
KKnniikkaarrmm:: 55,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 777722 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

16,5 ft - - - - - - - - - - *3390 3100 11,18

13,2 ft - - - - - - *3360 2410 - - *2800 2060 14,45

9,9 ft - - - - - – *3540 2360 – - *2620 1690 16,21

6,6 ft - - - - *5530 3460 *4030 2270 2960 1610 *2640 1530 17,02

3,3 ft - - - - 6600 3240 4100 2160 2910 1570 2770 1500 17,05

0 ft - - *4700 *4700 6480 3140 4030 2100 – – 2940 1580 16,30

-3,3 ft *6630 *6630 *8880 6040 *5790 3140 *3940 2100 – - *3130 1840 14,63

-6,6 ft - - *5330 *5330 *3630 3240 – - - - *2590 *2590 11,53

MMoonnooggiieekk:: 99,,55 fftt
KKnniikkaarrmm:: 55,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 777722 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

16,5 ft - - - - - - - - - - *3390 3290 11,18

13,2 ft - - - - - - *3360 2550 – - *2800 2180 14,45

9,9 ft - - - - - – *3540 2510 – - *2620 1790 16,21

6,6 ft - - - - *5530 3690 *4030 2410 *3360 1720 *2640 1630 17,02

3,3 ft - - - - *6620 3460 *4470 2310 *3440 1680 *2820 1600 17,05

0 ft - - *4700 *4700 *6660 3370 *4540 2240 – – *3230 1690 16,30

-3,3 ft *6630 *6630 *8880 6570 *5790 3370 *3940 2240 – - *3130 1960 14,63

-6,6 ft - - *5330 *5330 *3630 3470 – - - - *2590 *2590 11,53

MMoonnooggiieekk:: 99,,55 fftt
KKnniikkaarrmm:: 55,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 777722 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

16,5 ft - - - - - - - - - - 3090 3100 11,18

13,2 ft - - - - - - 2410 2410 - – 2060 2060 14,45

9,9 ft - - - - - - 2360 2360 – - 1690 1690 16,21

6,6 ft - - - - 3450 3460 2270 2270 1620 1610 1540 1530 17,02

3,3 ft - - - - 3230 3240 2160 2160 1580 1570 1500 1500 17,05

0 ft - - *4700 *4700 3130 3140 2100 2100 – - 1580 1580 16,30

-3,3 ft *6630 *6630 5980 6040 3140 3140 2100 2100 – - 1840 1840 14,63

-6,6 ft - - *5330 *5330 3230 3240 – - - - *2590 *2590 11,53

A

B

V1205367

: In verlengde van onderwagen, : Dwars op

onderwagen, H: Bakscharnierpunt ten opzichte van
maaiveld
11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee
SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann
hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755 %% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn
sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

443322
SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn



A 3,3 ft 6,6 ft 9,9 ft 13,2 ft 16,5 ft Max. bereik

Max.

B lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb ft

MMoonnooggiieekk:: 99,,55 fftt
KKnniikkaarrmm:: 66,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 777722 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

16,5 ft - - - - - - - - - – *2670 *2670 12,71

13,2 ft - - - - - - *2990 2580 - – *2280 1930 15,59

9,9 ft - - - - - – *3230 2520 *3040 1750 *2150 1620 17,21

6,6 ft - - - – *5010 3740 *3770 2410 *3200 1710 *2170 1480 17,97

3,3 ft - - - – *6330 3470 *4310 2290 *3370 1660 *2300 1450 18

0 ft *2930 *2930 *4600 *4600 *6680 3330 *4520 2210 *3320 1620 *2580 1520 17,3

-3,3 ft *5570 *5570 *8040 6430 *6100 3300 *4160 2190 – - *2960 1730 15,76

-6,6 ft *8980 *8980 *6820 6580 *4450 3370 – - - - *2650 2300 13

MMoonnooggiieekk:: 99,,55 fftt
KKnniikkaarrmm:: 66,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 777722 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

16,5 ft - - - - - - - - - – *2670 2540 12,71

13,2 ft - - - - - - *2990 2430 – – *2280 1810 15,59

9,9 ft - - - - - – *3230 2380 3000 1650 *2150 1520 17,21

6,6 ft - - - – *5010 3500 *3770 2270 2950 1600 *2170 1390 17,97

3,3 ft - - - – *6330 3240 4090 2150 2890 1550 *2300 1360 18

0 ft *2930 *2930 *4600 *4600 6440 3100 3990 2070 2850 1520 *2580 1420 17,3

-3,3 ft *5570 *5570 *8040 5910 *6100 3080 3970 2050 – - *2960 1620 15,76

-6,6 ft *8980 *8980 *6820 6050 *4450 3140 – - - - *2650 2160 13

MMoonnooggiieekk:: 99,,55 fftt
KKnniikkaarrmm:: 66,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 777722 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

16,5 ft - - - - - - - - - – *2670 *2670 12,71

13,2 ft - - - - - - *2990 2580 - – *2280 1930 15,59

9,9 ft - - - - - – *3230 2520 *3040 1750 *2150 1620 17,21

6,6 ft - - - – *5010 3740 *3770 2410 *3200 1710 *2170 1480 17,97

3,3 ft - - - – *6330 3470 *4310 2290 *3370 1660 *2300 1450 18

0 ft *2930 *2930 *4600 *4600 *6680 3330 *4520 2210 *3320 1620 *2580 1520 17,3

-3,3 ft *5570 *5570 *8040 6430 *6100 3300 *4160 2190 – - *2960 1730 15,76

-6,6 ft *8980 *8980 *6820 6580 *4450 3370 – - - - *2650 2300 13

MMoonnooggiieekk:: 99,,55 fftt
KKnniikkaarrmm:: 66,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 777722 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
EEnnkkeellee bbaannddeenn

16,5 ft - - - - - - - - - – *2670 2540 12,71

13,2 ft - - - - - - *2990 2430 – – *2280 1810 15,59

9,9 ft - - - - - – *3230 2380 3000 1650 *2150 1520 17,21

6,6 ft - - - – *5010 3500 *3770 2270 2950 1600 *2170 1390 17,97

3,3 ft - - - – *6330 3240 4090 2150 2890 1550 *2300 1360 18

0 ft *2930 *2930 *4600 *4600 6440 3100 3990 2070 2850 1520 *2580 1420 17,3

-3,3 ft *5570 *5570 *8040 5910 *6100 3080 3970 2050 – - *2960 1620 15,76

-6,6 ft *8980 *8980 *6820 6050 *4450 3140 – - - - *2650 2160 13

A

B

V1205367

: Langs onderwagen, : Over bovenwagen

11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee
SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann
hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755 %% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn
sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn 443333



A 3,3 ft 6,6 ft 9,9 ft 13,2 ft 16,5 ft Max. bereik

Max.

B lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb ft

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 1100,,6633 fftt
KKnniikkaarrmm:: 55,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 11110022 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

19,8 ft - - - - - - - - - - *6120 *6120 7,64

16,5 ft - - - - *4410 *4410 *3890 3270 – - *3470 3220 14,7

13,2 ft - - - – *4480 *4480 *3720 3330 – - *2890 2370 16,06

9,9 ft - - - - *5240 5100 *3950 3230 *3250 2270 *2670 2020 17,62

6,6 ft - - - - *6260 4700 *4280 3080 *3300 2210 *2620 1870 18,36

3,3 ft - - - – *6020 4420 *4390 2940 *3240 2150 *2560 1840 18,39

0 ft - - - - *5620 4350 *4050 2870 *2860 2120 *2240 1930 17,71

-3,3 ft - - *4450 *4450 *4210 *4210 *3140 2870 – - *1730 *1730 16,22

-6,6 ft - - - - *2010 *2010 *1060 *1060 - - *690 *690 13,57

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 1100,,6633 fftt
KKnniikkaarrmm:: 55,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 11110022 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

19,8 ft - - - - - - - - - - *6120 *6120 7,64

16,5 ft - - - - *4410 *4410 *3890 2870 – - *3470 2820 14,7

13,2 ft - - - – *4480 *4480 *3720 2930 - - *2890 2070 16,06

9,9 ft - - - - *5240 4440 *3950 2840 *3250 1990 *2670 1760 17,62

6,6 ft - - - - *6260 4060 *4280 2690 *3300 1930 *2620 1630 18,36

3,3 ft - - - – *6020 3790 *4390 2550 *3240 1870 *2560 1600 18,39

0 ft - - - - *5620 3710 *4050 2480 *2860 1840 *2240 1680 17,71

-3,3 ft - - *4450 *4450 *4210 3740 *3140 2480 – - *1730 *1730 16,22

-6,6 ft - - - - *2010 *2010 *1060 *1060 - - *690 *690 13,57

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 1100,,6633 fftt
KKnniikkaarrmm:: 55,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 11110022 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

19,8 ft - - - - - - - - - - *6120 *6120 7,64

16,5 ft - - - - *4410 *4410 *3890 3290 - - *3470 3240 14,7

13,2 ft - - - – *4480 *4480 *3720 3350 – - *2890 2380 16,06

9,9 ft - - - - *5240 5130 *3950 3250 *3250 2280 *2670 2030 17,62

6,6 ft - - - - *6260 4730 *4280 3100 *3300 2220 *2620 1880 18,36

3,3 ft - - - – *6020 4450 *4390 2960 *3240 2160 *2560 1850 18,39

0 ft - - - - *5620 4370 *4050 2890 *2860 2130 *2240 1940 17,71

-3,3 ft - - *4450 *4450 *4210 *4210 *3140 2890 – - *1730 *1730 16,22

-6,6 ft - - - - *2010 *2010 *1060 *1060 - - *690 *690 13,57

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 1100,,6633 fftt
KKnniikkaarrmm:: 55,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 11110022 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

19,8 ft - - - - - - - - - - *6120 *6120 7,64

16,5 ft - - - - *4410 *4410 *3890 2870 – - *3470 2820 14,7

13,2 ft - - - – *4480 *4480 *3720 2930 - - *2890 2070 16,06

9,9 ft - - - - *5240 4440 *3950 2840 *3250 1990 *2670 1760 17,62

6,6 ft - - - - *6260 4060 *4280 2690 *3300 1930 *2620 1630 18,36

3,3 ft - - - – *6020 3790 *4390 2550 *3240 1870 *2560 1600 18,39

0 ft - - - - *5620 3710 *4050 2480 *2860 1840 *2240 1680 17,71

-3,3 ft - - *4450 *4450 *4210 3740 *3140 2480 – - *1730 *1730 16,22

-6,6 ft - - - - *2010 *2010 *1060 *1060 - - *690 *690 13,57

A

B

V1205367

: In verlengde van onderwagen, : Dwars op

onderwagen, H: Bakscharnierpunt ten opzichte van
maaiveld
11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee
SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann
hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755 %% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn
sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

443344
SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn



A 3,3 ft 6,6 ft 9,9 ft 13,2 ft 16,5 ft Max. bereik

Max.

B lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb ft

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 1100,,6633 fftt
KKnniikkaarrmm:: 66,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 11110022 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

19,8 ft - - - - *4630 *4630 - - - - *4010 *4010 10,19

16,5 ft - - - - - - *3550 3360 - - *2740 *2740 14,7

13,2 ft - - - - - – *3480 3360 *3100 2300 *2350 2120 17,19

9,9 ft - - - - *4410 *4410 *3740 3260 *3120 2280 *2190 1830 18,65

6,6 ft - - - - *5930 4770 *4130 3090 *3230 2210 *2150 1710 19,34

3,3 ft - - - - *6440 4430 *4340 2930 *3240 2130 *2200 1680 19,37

0 ft - - - - *5930 4290 *4150 2830 *3000 2080 *2110 1760 18,73

-3,3 ft - - *5170 *5170 *4710 4290 *3430 2810 *2240 2080 *1690 *1690 17,34

-6,6 ft - - *2820 *2820 *2760 *2760 *1910 *1910 - - *910 *910 14,94

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 1100,,6633 fftt
KKnniikkaarrmm:: 66,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 11110022 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
vvoooorrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

19,8 ft - - - - *4630 4570 - - - - *4010 *4010 10,19

16,5 ft - - - - - - *3550 2950 - - *2740 2410 14,7

13,2 ft - - - - - – *3480 2960 *3100 2020 *2350 1850 17,19

9,9 ft - - - - *4410 *4410 *3740 2860 *3120 1990 *2190 1600 18,65

6,6 ft - - - - *5930 4120 *4130 2700 *3230 1920 *2150 1480 19,34

3,3 ft - - - - *6440 3790 *4340 2540 *3240 1850 *2200 1460 19,37

0 ft - - - - *5930 3660 *4150 2450 *3000 1800 *2110 1520 18,73

-3,3 ft - - *5170 *5170 *4710 3660 *3430 2420 *2240 1800 *1690 *1690 17,34

-6,6 ft - - *2820 *2820 *2760 *2760 *1910 *1910 - - *910 *910 14,94

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 1100,,6633 fftt
KKnniikkaarrmm:: 66,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 11110022 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommllaaaagg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

19,8 ft - - - - *4630 *4630 - - - - *4010 *4010 10,19

16,5 ft - - - - - - *3550 3370 – - *2740 *2740 14,7

13,2 ft - - - - - – *3480 3380 *3100 2310 *2350 2130 17,19

9,9 ft - - - - *4410 *4410 *3740 3280 *3120 2290 *2190 1850 18,65

6,6 ft - - - - *5930 4800 *4130 3110 *3230 2220 *2150 1720 19,34

3,3 ft - - - - *6440 4450 *4340 2950 *3240 2140 *2200 1690 19,37

0 ft - - - - *5930 4320 *4150 2850 *3000 2090 *2110 1770 18,73

-3,3 ft - - *5170 *5170 *4710 4310 *3430 2830 *2240 2090 *1690 *1690 17,34

-6,6 ft - - *2820 *2820 *2760 *2760 *1910 *1910 - - *910 *910 14,94

DDuubbbbeellee ggiieekk:: 1100,,6633 fftt
KKnniikkaarrmm:: 66,,33 fftt
CCoonnttrraaggeewwiicchhtt:: 11110022 llbb
MMaacchhiinnee:: ggiieekk aaaann
aacchhtteerrkkaanntt
SScchhuuiiffbbllaadd:: oommhhoooogg
DDuubbbbeellee bbaannddeenn

19,8 ft - - - - *4630 4570 - - - - *4010 *4010 10,19

16,5 ft - - - - - - *3550 2950 - - *2740 2410 14,7

13,2 ft - - - - - – *3480 2960 *3100 2020 *2350 1850 17,19

9,9 ft - - - - *4410 *4410 *3740 2860 *3120 1990 *2190 1600 18,65

6,6 ft - - - - *5930 4120 *4130 2700 *3230 1920 *2150 1480 19,34

3,3 ft - - - - *6440 3790 *4340 2540 *3240 1850 *2200 1460 19,37

0 ft - - - - *5930 3660 *4150 2450 *3000 1800 *2110 1520 18,73

-3,3 ft - - *5170 *5170 *4710 3660 *3430 2420 *2240 1800 *1690 *1690 17,34

-6,6 ft - - *2820 *2820 *2760 *2760 *1910 *1910 - - *910 *910 14,94

A

B

V1205367

: In verlengde van onderwagen, : Dwars op

onderwagen, H: Bakscharnierpunt ten opzichte van
maaiveld
11.. DDee hhiieerrbboovveenn ggeennooeemmddee bbeellaassttiinnggeenn vvoollddooeenn aaaann ddee
SSAAEE-- eenn IISSOO--nnoorrmmeenn vvoooorr ddee hheeffccaappaacciitteeiitt vvaann
hhyyddrraauulliisscchhee ggrraaaaffmmaacchhiinneess..
22.. DDee nnoommiinnaallee wwaaaarrddeenn zziijjnn ggeebbaasseeeerrdd oopp 8877 %% vvaann ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ooff 7755 %% vvaann ddee kkiieeppllaasstt..
33.. DDee ggeessppeecciiffiicceeeerrddee bbeellaassttiinnggeenn ggeemmaarrkkeeeerrdd mmeett eeeenn
sstteerrrreettjjee ((**)) wwoorrddeenn eeeerrddeerr bbeeggrreennssdd ddoooorr ddee
hhyyddrraauulliisscchhee hheeffccaappaacciitteeiitt ddaann ddoooorr ddee kkiieeppllaasstt..

SSppeecciiffiiccaattiieess

HHeeffvveerrmmooggeenn 443355



OOnnddeerrhhoouuddssllooggbbooeekk

Onderhoud 250 draaiuren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Eerste 250 draaiuren

Preventief onderhoud

Onderhoud 500 draaiuren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 1000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 1500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 2000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 2500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 3000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

443366
SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssllooggbbooeekk



Onderhoud 3500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 4000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 4500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 5000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 5500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 6000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 6500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 7000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssllooggbbooeekk 443377



Onderhoud 7500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 8000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 8500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 9000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 9500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 10000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 10500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 11000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

443388
SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssllooggbbooeekk



Onderhoud 11500 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

Onderhoud 12000 draai-uren Type onderhoud Handtekening en
stempel

Datum Uren Preventief onderhoud

SSppeecciiffiiccaattiieess

OOnnddeerrhhoouuddssllooggbbooeekk 443399





AAllffaabbeettiisscchhee iinnddeexx
AA
Aanbevolen bakafmetingen.................. 420
Aanbevolen intervallen voor
veiligheidskritische onderdelen............. 365
Aanbevolen smeermiddelen......... 368, 371
Aanbouwdelen aan- en loskoppelen.....229
Aanbouwdelen, aan- en afkoppelen..... 231
Aankomstinspectie................................294
Aankoppelen met scharnierpennen...... 250
Aanpassingen......................................... 15
Aansluiten op een snelkoppeling voor
aanbouwdelen, hydraulisch.................. 252
Accu’s, opladen.....................................342
Accumulator, bediening in
noodsituaties.........................................363
Accumulator, druk afblazen.................. 364
Accumulator, gebruik............................ 363
Accu's....................................................290
Achterste instrumentenpaneel.............. 107
Afkoppelen met scharnierpennen......... 251
Afleveringsinspectie.............................. 294
Afleveringsinstructie..............................295
Afmetingen............................................407
Alarmmeldingen...................................... 76
Alternatieve brandstoffen...................... 378
Alvorens onderhoud uit te voeren, dit
lezen..................................................... 276
Antidiefstalbeveiliging ............................ 16
Assen, oliepeil controleren............320, 321
Audiosysteem....................................... 142

BB
Baktanden, vervangen.................. 355, 357
Banden, slijtage en bandenspanning,
controleren.................................... 317, 318
Bandenmaten en -spanningswaarden.. 394
Bedienen op openbare wegen.............. 162
Bediening.............................................. 173
Bedieningselementen........................... 109
Bergen en slepen..........................191, 194
Besturingssysteem..................................12
Bestuurderscomfort...............................129
Bestuurdersstoel................................... 129
Betreden, verlaten en beklimmen van
de machine........................................... 283
Bovenklem............................................ 259
Brandblusser, locatie............................ 138
Brandpreventie......................................284
Brandstof...............................................378
Brandstof, tanken..................................338
Brandstofsysteem................................. 378

CC
Cabine.....................................13, 126, 395
CareTrack............................................... 16
CareTrack m. antidief..............................81
CE-markering, EMC-Richtlijn.................. 21
Cilinder pendelasblokkering,
handmatig lossen voor sleepwerk.........199
Communicatieapparatuur, installatie.......24
Compressorriem, controleren en
spanning afstellen................................. 314
Conditie accu, controleren.................... 342

DD
Dak........................................................137
De machine hijsen................................ 206
Deksel motorluchtfilter, reinigen............353
Deur...................................................... 135
Displaymodule........................................ 45
Doorsmeer- en onderhoudsschema..
294, 296, 298, 304
Draaikranshuis, smeren........................ 331
Draaikranslager, smeren.......................323

EE
Eindreductie rijwerk, oliepeil
controleren............................................ 319
Elektrisch systeem.......................... 11, 392

FF
Filter airconditioning, reinigen en
vervangen..................................... 323, 332

GG
Geregistreerde machinegegevens..........16
Giek and lepelsteel............................... 415
Graafaggregaat, smeren.......................315
Graafkrachten....................................... 422

HH
Hamer................................................... 245
Hamer (Hydraulische hamer)................245
Heffen van objecten.............................. 264
Hefvermogen........................................ 426
Hoofdfilter motorluchtfilter, reinigen
en vervangen........................................ 349
Hoofdfilter motorluchtfilter, vervangen.. 332
Hoogspanningskabels...........................214
Hydrauliekolie............................... 282, 376
Hydrauliekoliepeil, controleren..............311
Hydraulisch systeem.......14, 281, 397, 399
Hydraulisch systeem, druk aflaten........ 362
Hydraulisch systeem, opwarmen.......... 171
Hydraulische klem.................................259

II
Informatie- en waarschuwingsstickers.... 29
Inrijvoorschriften....................................152
Instructieboek, bewaren........................138

AAllffaabbeettiisscchhee iinnddeexx
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Instrumentenpaneel, front....................... 39

KK
Kabels en buizen onder de grond......... 218
Klimaatregeling..................................... 133
Koelvloeistof..................................336, 375
Koelvloeistofpeil, controleren................ 310
Koudemiddel................................. 291, 396

LL
Lakschade bijwerken............................ 346
Lassen.................................................. 344
Lichaamstrillingen................................. 209
Linker instrumentenpaneel......................37
Losnemen van een snelkoppeling
voor aanbouwdelen, hydraulisch.......... 253
Luchtcompressor.................................. 140
Luchtcompressor, luchtfilter, reinigen... 324
Luchtcompressor, luchtfilter, vervangen331
Luchtfilter motor.................................... 348

MM
Maatregelen voor bediening................. 165
Maatregelen voor het transport van
de machine........................................... 201
Machine reinigen...................................345
Machine verankeren............................. 204
Machinegewicht............................ 401, 404
Massaschakelaar.................................. 279
Mechanische werktuighouder............... 238
Microfoonknop...................................... 149
Milieu-eisen...............................................9
Motor...............................................10, 390
Motor starten bij koud weer...................168
Motor, specificaties............................... 390
Motorolie............................................... 374
Motoroliepeil, controleren..............312, 338
Motorruimte reinigen............................. 347

NN
Nabehandelingssysteem
uitlaatgassen...................................10, 181
Nooduitgang..........................................139

OO
Omgaan met gevaarlijke materialen..... 287
Omgaan met leiding, buizen en slangen292
Onderhoud in bijzondere
omstandigheden................................... 366
Onderhoud van de lak...........................346
Onderhoudsbeurt, om de 10 draai-uren310
Onderhoudsbeurt, om de 1000 draai-
uren.......................................................332
Onderhoudsbeurt, om de 2000 draai-
uren.......................................................335

Onderhoudsbeurt, om de 250 draai-
uren.......................................................319
Onderhoudsbeurt, om de 500 draai-
uren.......................................................329
Onderhoudsbeurt, wanneer nodig........ 338
Onderhoudscapaciteiten en
verversingsintervallen........................... 385
Onderhoudslogboek......................294, 436
Onderhoudsprogramma........................295
Onderwagen, smeren........... 325, 327, 333
Ongelukken...........................................160
Opbergvak............................................ 137
Overlastsignalering....................... 268, 334
Overzicht van de machine...................... 18

PP
Parkeren............................................... 189
Plichten van de machinist..................... 158

RR
Radiator en koelers, reinigen........ 329, 354
Rechter instrumentenpaneel...................93
Regelingstypes voor bediening X1 en X391
Relais- en zekeringhouder.................... 280
Remsysteem........................................... 12
Restdruk X1 aflaten.............................. 254
Richtlijnen voor het graven................... 211
Riem ventilator/dynamo, controleren.... 329
Rij versnellingsbak................................ 319
Rijden op openbare wegen................... 163
Rippertand, vervangen..........................360
Ruiten....................................................135

SS
Scharnieren cabinedeur, smeren..........332
Schoppen..............................................241
Secundair filter motorluchtfilter,
vervangen..................................... 335, 352
Servicestand......................................... 274
Signalleringsschema.............................270
Slangbreukventielen............................. 262
Sloopwerkzaamheden.......................... 227
Smering.................................................296
Snelwissel aanbouwdelen.....................231
Snelwissels........................................... 237
Sproeiervloeistofreservoir..................... 313
Starten met hulpaccu’s......................... 169
Starten van de motor............................ 166
Stoppen.................................................188

TT
Toepassingsgebied...................................9
Transporteren van de machine..... 201, 202
Typeplaatjes............................................28

444422
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UU
Uitrusting.................................................15
Uitstoot van kooldioxide........................ 391
Urenteller.............................................. 136

VV
Veilige werkmethoden aanhouden........219
Veiligheid van de machinist.................. 160
Veiligheidsblokkering............................ 128
Veiligheidsgordel...................................131
Veiligheidsonderdelen.............................26
Veiligheidsrichtlijnen bij bediening........ 158
Verboden tijdens bediening.................. 243
Verklaring van de symbolen..................297
Verversingshoeveelheden.................... 385
Verversingsintervallen...................386, 388
Vet.........................................................377

WW
Warmdraaien........................................ 170
Waterafscheider, aftappen....................341
Werkbereik............................................416
Werken bij koud weer........................... 226
Werken in gebieden met gevaar voor
verschuivingen...................................... 225
Werken in gevaarlijke omgevingen....... 214
Werken in water en op drassige grond. 223
Werken met standaardschop................ 241
Werken op hellingen............................. 220
Werktuigen............................................228
Wiel....................................................... 394
Wielbouten, aanhaalmoment
controleren............................................ 361
Wielmoeren, aanhaalmoment............... 394

ZZ
Zichtbaarheid........................................ 153
Zichtsysteem.........................................151
Zonnescherm........................................ 136
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