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1.0

INTRODUKSJON

1.1

Angående denne manualen

Dette heftet er en manual som inneholder instruksjoner for bruk og vedlikehold for
operatøren av en Hydraulisk beltegravemaskin.
Denne manualen vil hjelpe deg å forstå hvordan å sette opp maskinen din, gjøre den
klar for arbeid, utføre vanlig drift, og utføre rutinemessig vedlikehold.
Denne manualen inneholder informasjon som kreves for trygg og riktig bruk av utstyret
Alle operatører må være opplærte og kompetente; de må ha lest og forstått
instruksjonene som anvises i denne manualen.

Lesing av denne manualen, sammen med grundig studie og bekreftelse at den har
blitt forstått av operatøren, med spesielt fokus på sikkerhetstiltakene, må inngå som
del av opplærings- og undervisningsprogrammet.
For mer informasjon, se punkt “2 3 Sikkerhetsskilt og driftsrelatert merking” på side
28
Unnlatelse av å lese og følge instruksjonene som kommer før et sikkerhetsrelatert
advarselssymbol kan føre til død eller alvorlig skade.
Dette er advarselssymbolet. Det brukes i denne
manualen til å advare brukeren om en mulig risiko for
personskader. Følg alle sikkerhetsadvarsler som
henvises til med dette symbolet for å unngå risikoen
for alvorlig skade eller død.

Manualen for bruk og vedlikehold er en integral og
kritisk del av maskinen og må leveres til brukeren
Denne manualen må alltid oppbevares ombord på
maskinen eller i alle tilfeller tilgjengelig for
operatører og må følge med maskinen om den
selges på nytt.

cX12cX14
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Den må oppbevares trygt i den riktige låsbare boksen
(1) og henvises nøye da den inneholder viktige
anvisninger
for
operatørsikkerhet,
riktig
arbeidsoperasjon og riktig vedlikehold
Maskinen må kun brukes for den spesifikt
tiltenkte hensikten. All annen bruk vil
anses å være uriktig og derfor farlig.

1

Produsenten er ekskludert fra all kontraktsmessig og ikke-kontraktsmessig ansvar for
skader forårsaket av feil i bruk og håndtering av maskinen eller av en mangel på
overholdelse av instruksjonene gitt av produsenten
Maskinen er utviklet til å gi år med tjeneste ifølge spesifikasjonene
forespurt av kunden.
Den maksimale forventede levetiden til denne maskinen anses å være 10 år eller 10
000 arbeidstimer. Denne varigheten er avhengig av at jevnlig kontroll og vedlikehold
utføres som anvist i den relevante manualen. Når en av periodene ovenfor utløper må
maskinen sendes til ekstraordinær service av produsenten eller av et verksted
autorisert av den samme for å kunne vurdere tilstanden for bruk og for å evaluere den
resterende levetiden. Ellers må den tas ut av tjeneste.

COLTRAX forbeholder seg retten til å modifisere produktet og den assosierte
tekniske dokumentasjonen på alle måter uten at dette medfører noen form for
obligasjon mot tredjepartene. Denne utgaven av manualen for bruk og
vedlikehold oppgir egenskapene til standardmaskinen når denne går i trykk
Hvis manualen for bruk og vedlikehold er tapt, vennligst ta kontakt med COLTRAX
Service Centre for å be om en ny en.
Opphavsrett

Beskrivelsene og illustrasjonen i denne manualen må ikke reproduseres, trykkes, eller
brukes for konkurransemessige hensikter. Med eksplisitt forbehold om alle rettigheter
omfavnet av opphavsrettlovgivning.
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1.1.1

Konsultering av manual og terminologi

Denne manualen har blitt satt sammen med terminologien som vises nedenfor:
- “venstre” forkortet som “vh” henviser til venstre side av operatøren når de
sitter i førerposisjon;
- “høyre” forkortet som “hh” henviser til høyre side av operatøren når de sitter i
førerposisjon;
- “topp” eller “over” henviser alltid til delen av maskinen som er plassert over
operatøren når de sitter i førerposisjon;
- “bunn” eller “under” henviser alltid til delen av maskinen som er plassert
under operatøren når de sitter i førerposisjon;
- “front” er alltid delen av maskinen der dozerbladet er installert.
- “bak” er alltid delen maskinen som er motsatt dozerblad-posisjonen
TOPP

HØYRE
HH

FRONT

VENSTRE
VH

BUNN

VENSTRE
VH

HØYRE HH

BAK

cX12cX14

11
de: B000201481

rev.: 00

Introduksjon

For å forenkle bruk og vedlikehold følger her navnene på noen av maskindelene som
vil henvises til i beskrivelsene som står i manualen
MODELL CX12
20

9

7
8

13

12 15

14
17
19

3

1

2

6

11

5

10

4

18

16

Tegnforklaring:
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

12
rev.: 00

Understell
Belter
Drivmotor
Dozerblad
Dozerbladsylinder
Svingramme
Veltebøyle
Førerse
te
Kontrollspaker
Bomsvingtårn

11
12
13
14
15
16
17
18

Bomsvingsylinder
Første Bom
Løftesylinder
Andre Bom
Gravearmsylinder
Bøtte
Bøttesylinder
Bøtteartikulasjoner

19
20

Koblingsstang
FOPS Nivå
1-beskyttende
(tillegg)

baldakin

cX12-cX14

Introduksjon
MODELL CX14
20

9

7

13

8

12 15

14
17
19

3

1

2

6

11

5

10

4

18

16

Tegnforklaring:
1
2
3
4
5
6
7
8

Understell
Belter
Drivmotor
Dozerblad
Dozerbladsylinder
Svingramme
Veltebøyle
Førersete

11
12
13
14
15
16
17
18

Bomsvingsylinder
Første Bom
Løftesylinder
Andre Bom
Gravearmsylinder
Bøtte
Bøttesylinder
Bøtteartikulasjoner

9

Kontrollspaker
Bomsvingtårn

19

Koblingsstang
FOPS Nivå
1
(tillegg)

10

20

beskyttende

baldakin

Det kan være at beskrivelsene og illustrasjonene i manualen ikke stemmer med
den faktiske maskinen på grunn av utførte modifikasjoner. Kontakt COLTRAX
Servicesenteret angående alle deler av manualen som er uklare
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1.2

Identifikasjonsdata for maskin

Identifikasjonsplaten på maskinen inkluderer maskintypen og serienummeret. Denne
platen og den på motoren trengs for å forespørre reservedeler eller for å rapportere
tekniske problemer til ettersalgssenteret.

Under ingen omstendigheter kan informasjonen som vises på platene endres
FAKSIMILE AV MASKIN CE-PLATE
1

2

3

4

TIPO - TYPE
N° IDENTIFICAZIONE - SERIENR.

5

MASSA TOTALE - DRIFTSMASSE

6

ANNO - ÅR

7

DESIGNAZIONE - BETEGNELSE

8
9

FAKSIMIL
COLTRAX
E

kg

POTENZA MOTORE - MOTOREFFEKT

kW

ESCAVATORE IDRAULICO - HYDRAULISK
GRAVEMASKIN
23

5000789_rev02

Tegnforklaring:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Selskapets navn eller produsentens fullstendige adresse;
“CE”-merking
Betegnelse av serie eller type;
Serienummer/maskinidentifikasjonsnummer (produktidentifikasjonsnummer - PIN)
Vekt på den mest vanlige konfigurasjonen (vist i kg);
Produksjonsår;
Nominell effekt på motor (vist i kW);
Maskinbetegnelse;
Logo til fabrikant

14
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PLASSERING AV MASKINENS CE-PLATE

Maskin ID
plate

PLASSERING AV MOTORPLATEN

Motor ID
plate
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1.3

Distribusjon og merknad om samsvarsinformasjon

Sikkerheten til maskinens brukere er av grunnleggende viktighet for COLTRAX.
COLTRAX bruker flere informasjonsmerknader for å kommunisere viktig sikkerhets- og
maskinrelatert informasjon til forhandlere og eiere av maskinene.
Informasjonen som er inkludert i informasjonsmerknaden lenkes til spesifikke maskiner ved
bruk av maskinmodellen og serienummeret/PIN
Distribusjonen av informasjonsmerknadene er basert på registreringen av den nyligste
eieren, partneren eller forhandleren. Det er derfor viktig å registrere maskinen og
holde kontaktinformasjonen oppdatert.
For å garantere operatørsikkerhet og kontinuerlig, pålitelig operasjon av maskinen,
må spesifikasjonene anvist i hver informasjonsmerknad respekteres.
1.4

Samsvarserklæring for produktet og sikkerhet

Det er svært viktig å følge alle advarslene på produktet og angående sikkerhet som er
assosiert med den sist registrerte brukeren. Det er derfor viktig for alle nye brukere å
ta kontakt med den lokale COLTRAX-forhandleren for å registrere maskinen i
hans/hennes eget navn. Dette vil forsikre at han/hun mottar meldinger angående
maskinen.
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1.5

Produsent

Den hydrauliske beltegraveren er eksklusivt produsert av:

SAMPIERANA s.p.a.
Via Leonardo da Vinci, 40
47021 S Piero in Bagno (FC), Italia
Tlf. + 39 0543 904211
Faks + 39 0543 903108/918520/901246
E-post: contact@coltrax.fr
http://www coltrax.fr

1.5.1

Kontakt produsenten

Noen ganger kan det bli nødvendig å ta kontakt med produsenten av denne
maskinen. Produsenten må kontaktes hvis de følgende situasjonene oppstår:
- tegn på en ulykke;
- spørsmål relatert til bruken og sikkerheten til produktet;
- informasjon angående regler og regelverk;
- spørsmål angående modifikasjoner på produktet;
- oppdateringer for den nåværende eieren,
f.eks. overføring av eierforholdet på maskinen eller
endringer i kontaktinformasjonen.
For all kommunikasjon angående den kjøpte maskinen anbefaler vi at du oppgir den
følgende informasjonen:
- maskinmodell;
- Serienummer/maskinidentifikasjonsnummer (produktidentifikasjonsnummer - PIN);
- produksjonsår;
- kjøpsdato;
- modell og serienavn på motoren;
- detaljert informasjon angående problemet som er oppdaget.
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1.5.2

Reservedeler

Selskapet vårt skryter også av våre reservedeler i toppkvalitet og ettersalgsservice.
Denne manualen er imidlertid ikke en katalog for reservedeler, og må ikke brukes til å
bestille reservedeler.
Kun reservedelkatalogen, som kan sjekkes på nettet via
serienummer/maskinidentifikasjonsnummer (produktidentifikasjonsnummer - PIN) er
en gyldig kilde for koder og beskrivelser av reservedelene for maskinen din
Med et perspektiv for kontinuerlig forbedring av produktdesign kan flere deler
modifiseres i framtiden. Den eneste måten å få den mest oppdaterte informasjonen
angående reservedeler er gjennom nettkatalogen
COLTRAX Servicesenteret er til din disposisjon for å hjelpe med alle tekniske
problemer og bestilling av reservedeler
For erstatning av reservedeler for utstyret anbefaler vi å bruke originaldeler;
COLTRAX fraskriver alt ansvar med hensyn til en mulig reduksjon i ytelse fra
utstyret eller skade på maskinen og/eller personskader som resultat av bruken
av ikke-originale deler. Det bør nevnes at noen av delene som maskinen er
konstruert av ble produsert i Kina.
For vedlikeholdsoppgaver som ikke enkelt kan utføres med midlene som
vanligvis er tilgjengelig for et individ, ta kontakt med vårt COLTRAX
Servicesenter, som har muligheten til å tilby opplært personell, tilstrekkelig
utstyr, og originale reservedeler.
Coltrax Servicesenteret er til kundens disposisjon for å tilby all nødvendig
forklaring og råd, eller til å gripe inn dersom det finnes noen tvil angående
maskinens ytelse.
1.5.3

Garanti

Garantiperioden dekker tolv (12) måneder, eller 1000 (ett tusen) arbeidstimer
hvis grensen er nådd før leveringsdatoen til Kunden som henvist til i det riktige
garantisertifikatet.

Det bør nevnes at gyldigheten til garantien er avhengig av at produsentens
mottak (se “1.5 Produsent” på side 17) av garantisertifikatet signert av både
Kunden og Forhandleren
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1.6

Overføring av eieforhold på maskinen

Hvis du ikke er originaleieren til denne maskinen, vennligst oppgi modellen og
maskinserienummeret/PIN, sammen med navnet ditt og datoen for overførsel av
eierforholdet.
Dette lar deg bli registrert som eieren av denne maskinen, slik at du kan motta
all kommunikasjon og merknader til en passende tid.
1.7

Tiltenkt bruk

Maskinene som beskrives i denne manualen, med standardutstyr (bøtte) er eksklusivt
tiltenkt de følgende arbeidstypene:
- bevegelse, oppsamling, transport, og avlasting av jord, steiner eller andre materialer
- lasting av slike materialer på lastebiler, samlebånd eller andre transportmidler.
Hvis det er installert på maskinene passende sikkerhetssystemer, utskiftbart utstyr,
eller tilbehør kan bli installert, så må disse ha egenskapene beskrevet i kapittel “7 0
Anbefalt tilleggsutstyr” på side 172.
Etter installasjon av godkjent skiftbart utstyr eller tilbehør kan maskinen brukes for
arbeid som samsvarer med funksjonen til selve utstyret eller tilbehøret.
Grundig respekt for instruksjonene for bruk og vedlikehold og utførelse av vedlikehold,
samt respekt for vedlikeholdstiltak er også en del av den tiltenkte bruken.
Instruksjoner angående skiftbart utstyr eller tilbehør beskrives i de respektive bruksog vedlikeholdspublikasjonene vedlagt denne manualen.

cX12 - cX14
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1.8

Forbudt bruk

Maskinene har blitt utviklet og konstruert for de tiltenkte arbeidstypene Derfor må de
tekniske spesifikasjonene for hver maskin forstås å være bindende for bruk av
maskinen avhengig av den relevante tiltenkte bruken.
All bruk av maskinen som ikke følger anvisningene i punkt “1 7 Tiltenkt bruk” på side
19 er forbudt.

Maskinen har blitt utviklet og produsert eksklusivt for bruk som anvist i det
forrige kapittelet. Derfor er det strengt forbudt å bruke maskinen til å utføre
operasjoner som er forskjellige fra de som er beskrevet.
Dette punktet angir noen bruksområder som anses å være feilaktige eller
uautoriserte; da det er umulig å forutse alle potensielle typer feilaktig bruk, hvis
spesifikke situasjoner med maskinbruk oppstår, ta kontakt med ditt lokale
COLTRAX Servicesenter for mer informasjon før arbeidet begynner.

Ingen endringer kan utføres på maskinen uten skriftlig autorisering fra
produsenten, da modifiseringen kan være farlig.
Det er dessuten nødvendig å strengt følge sikkerhetsreglene inkludert i denne
manualen.

COLTRAX fraskriver alt ansvar dersom det forekommer uautorisert bruk eller noen
mangel på samsvar med produsentens instruksjoner.
ALDRI bruk maskinen som en løfteenhet, hvis ikke den er utstyrt med det spesifikke
valgfrie utstyret.
ALDRI bruk maskinen i et lukket miljø, med mindre et effektivt system for å
suge ut og slippe ut forbrenningsgassene.
Når det lar seg gjøre, UNNGÅ store hindringer, svært ujevn grunn, steiner, falne
trestokker, trapper, grøfter, osv. som kan forårsake vipping eller velting av maskinen.
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ALDRI kjør langs jernbanesviller eller -spor som kan skade gummibeltene IKKE
transporter mennesker på maskinen.
IKKE bruk maskinen til å transportere laster eller taue andre maskiner
ALDRI bruk bøtten til å løfte eller transportere folk.
IKKE bruk maskinen med mindre den er i perfekt arbeidstilstand til å utføre oppgaven,
ikke bruk maskinen dersom en feil har oppstått, hvis kontrollene ikke reagerer perfekt,
hvis førerhuset ikke er integrert og vinduene ikke tillater god sikt.
IKKE bruk maskinen utenfor et temperaturspenn på -15 °C / +45 °C med mindre
modifikasjoner er hentet inn i samsvar med “6 9 Drift ved lave temperaturer eller om
vinteren” på side 132.
IKKE la maskinen bli brukt av mindreårige eller personer uten opplæring.
IKKE transporter beholdere med brannfarlige væsker eller stoffer som anses å være
farlige.
IKKE bruk bøtten som en fallhammer eller som en pæleopptrekker.
IKKE bruk maskinen i arbeidsområder der det finnes en risiko for fallende gjenstander,
med mindre FOPS Nivå 1-baldakinen er installert (tillegg).

COLTRAX fraskriver alt ansvar dersom en ulykke oppstår som involverer personer
eller eiendommer forårsaket av en mangel på samsvar med regelverket og
instruksjonene beskrevet i denne manualen, og av en mangel på samsvar med
sikkerhetsreglene og reglene for å hindre ulykker.

Hvis maskinen brukes på en feilaktig måte, så er føreren personlig ansvarlig for
sin egen sikkerhet, samt sikkerheten til alle andre personer som er involvert.

Det er strengt forbudt å kjøre maskinen på offentlige veier, da maskinen ikke er
godkjent for dette formålet. Det er derfor kun mulig å bruke denne på privat
eiendom og/eller anleggsplasser som IKKE er åpne til offentligheten.
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1.9

CE-Samsvarserklæring

EC-Samsvarserklæringen er et dokument som er signert av produsenten og forsikrer
og erklærer at maskinen etterkommer alt regelverk med hensyn til sikkerhet
Dette dokumentet må alltid oppbevares ombord på maskinen og må følge med maskinen
helt til den fullstendig tas ut av bruk
Erklæringen oppgir all data for å identifisere maskinen, eller produsenten
og alle relevante referanser med hensyn til normer
Maskinen er utviklet og produsert til å være i samsvar med de følgende Europeiske
Direktivene:
- 2006/42/CE (Maskineridirektiv)
- 2000/14/EC og 2005/88/EC (Lydutslippsdirektiv)
- 2014/30/EU (EMC-direktiv)
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Nedenfor er en faksimile av en EC-erklæring:

CP DISTRIBUTION
29 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tel : 04 50 600 800

Déclaration et attestation de conformité « C.E. »
Déclaration de conformité CE en accord avec l’annexe II de le Directive 2006/42/CE
Nous, CP DISTRIBUTION, 29 rue Condorcet, 38090 VAULX MILIEU, France, déclarons sous notre propre responsabilité que le matériel suivant :
Excavateurs hydrauliques motorisés sur chenilles, rotation sur 380° de la tourelle
En accord avec la définition n20 ANNEXE I – Directive 2000/14/CE
Fabricant :
Marque :
Type :
Numéro de Série :

SAMPIERANA
COLTRAX
XXX
XXXXXX

S.P.A

Composant de sécurité fournis avec la machine : STRUCTURE ROPS/TOPS – FOPS
Couramment nommés « mini pelles » satisfait aux dispositions des directives du conseil en vigueur à la date de fabrication :
2006/42/CE
2000/14/CE
2005/88/CE
2014/30/UE
Et amendements successifs
Procédure appliquée pour l’évaluation de la conformité : Contrôle interne de la prodcution avec l’évaluation de la documentation technique et contrôles périodiques,
Annexe VI- 2ème procédure Directive 2000/14/CE
Organisme notifié : ECO spa Via Mengolina, 33, 48018 FAENZA (RA) ITALIE
NIVEAU PUISSANCE SONORE MESURE
NIVEAU PUISSANCE SONORE GARANTIE

dB (A) : 92 LWA
dB (A) : 93 LWA

Machine équipée de clapets de sécurité sur 1er bras, 2ème bras et lame. . Ou Machine non équipée pour le levage et la manutention.
Variante pour le soulevement de charges ( EN 474-5 point 5.6.4 ) : NON ou OUI si crochet de levage
Nous tenons à disposition de tout organisme de contrôle compétant, en nos bureaux les attestations et rapports de tests originaux de l’usine ayant fabriqué ce
matériel.
Pour faire valoir ce que de droit, le XX/XX/2020
Le Gérant, XXXXX XXXXXX
EURL CP DISTRIBUTION
Au capital de 8000 €.
Siège social : ZA de la verrerie 74290 ALEX
N° de SIRET 51767724100013 – RCS 517677241
CODE APE8299Z – N° TVA intracommunautaire FR43517677241
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2.0

SIKKERHET

2.1

Sikkerhetssymbol
Dette er advarselssymbolet. Dette brukes i denne
manualen til å advare brukeren om en potensiell risiko
for personskader. Følg alle sikkerhetsadvarsler som
henvises til med dette symbolet for å unngå risikoen for
alvorlig skade eller død.

2.2

Generell sikkerhet

Det finnes mange risikoer koblet til arbeid med en Hydraulisk beltegravemaskin
Det anbefales at maskinen kun brukes av personell opplært spesifikt for dette
formålet. Arbeidsgiver er ansvarlig for å kontrollere at alle sikkerhetsregler som
eksisterer for bruk av maskinen overholdes før noen aktivitet kan begynne.
Sikkerhetsplater er plassert på maskinen for å vise mulige farer
- Maskinen må kun brukes av autoriserte, kompetente, kvalifiserte og opplærte personer.
- Les instruksjonsmanualen før maskinen tas i bruk
- Velg passende tøy.
- Kontroller maskinen grundig hver dag eller ved hvert skift, utfør en grundig ekstern
kontroll før maskinen startes for å hindre personskader.
- Sikkerhetsbeltet må alltid festes før maskinen startes.
- Lær posisjonen og bruken av pedalene, kontrollspakene, instrumentene, og LEDlampene
- Fyll på med drivstoff og olje med motoren skrudd av i et godt ventilert
område som passer til dette formålet
- Test LED-lampene før du starter motoren
- Utfør alle kontrollene som er oppgitt
- Aldri kjør maskinen under påvirkning av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler.
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- Sørg for at det ikke er noen personer i maskinens arbeidsradius før du starter den
- Rett deg alltid mot maskinen når du klatrer på eller av den, bruk trinnene og
håndtakene eller førerhusstengene. Ikke hopp ned!
- Forsøk aldri å klatre på eller av maskinen når den beveger på seg.
- Bruk aldri noen av kontrollspakene som håndtak.
- Sjekk alltid hvor glatte plattformene, trinnene og håndtakene er når du klatrer
på eller av maskinen.
- Utfør en risikoanalyse av arbeidsområdet og reduser alle risikoer som identifiseres før
arbeidet begynner.

Det er forbudt å utføre noen modifikasjoner på maskinen.

- Maskinen må ikke modifiseres uten forutgående samtykke fra vårt selskap.
- Utføringen av modifikasjoner uten slikt samtykke vil redusere sikkerhetsnivået, og
vil derfor øke alle farer. Modifikasjoner vil ikke bare gjøre maskinens funksjon
verre, men det vil også redusere levetiden på funksjonene.
- Vi er ikke ansvarlige for noen ulykker eller feil som følger av at modifikasjoner utføres
uten vårt samtykke.
- Om du vil gjøre et inngrep på maskinen, så må en forespørsel sendes til vårt
kontor eller vår forhandler.

Forutse alle forhåndsregler med hensyn til valgfrie deler og tilbehør.

- Ikke installer noen komponenter eller noe tilbehør på maskinen som ikke har blitt
godkjent av vårt selskap eller vår forhandler.
- Bruken av komponenter eller tilbehør som ikke er godkjent av vårt selskap kan føre
til et tap i sikkerhetsnivået, og vil derfor øke farer.
- Vi er på ingen måte ansvarlige for skader, ulykker, eller feil på maskinen som
resultat av bruken av komponenter eller tilbehør som ikke er godkjent av vårt
selskap.

cX12 cX14

25
kode: B000201481
rev.: 00

Sikkerhet
2.2.1

Konsultere sikkerhetsskilt i manualen

For å forsikre trygg bruk av maskinen gir manualen all informasjon angående
sikkerhetsforhold for å fremheve potensielle risikoer og relevante metoder å bruke til
å unngå disse.
De følgende ordene brukes til å vise indikasjoner angående potensielt farlige
situasjoner som kan forårsake person- eller eiendomsskade.
De er fremhevet av ordene: FARE, ADVARSEL, og FORSIKTIG

Signaliserer en umiddelbart farlig situasjon som, med mindre den er unngått, vil
føre til død eller alvorlig personskade.

Signaliserer en potensielt farlig situasjon som, med mindre den er unngått, kan
føre til død eller alvorlig personskade.

Signaliserer en potensielt farlig situasjon som, med mindre den er unngått, kan
føre til mindre eller moderat personskade.
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I tillegg til de som er nevnt ovenfor, brukes de følgende signaliseringsordene til å
anbefale sikkerhetstiltak som kan utføres for å beskytte maskinen eller til å gi nyttig
informasjon.
Angir informasjon som anses å være viktig, men ikke farerelatert (dvs. meldinger
knyttet til eiendomsskader).
Signaliserer informasjon som er ansett å være viktig for å beskytte
miljøet, angir riktig avfallshåndtering basert på det gjeldende
lovverket i landet der maskinen brukes.

Produsenten kan ikke forutse alle mulige situasjoner som involver potensiell risiko
under bruk eller i vedlikehold. Derfor vil ikke sikkerhetsbeskjedene vist i denne
manualen eller på maskinen inkludere alle mulige sikkerhetstiltak.
Når prosedyrer eller operasjoner som ikke er eksplisitt anbefalt eller tillatt i denne
manualen så er det nødvendig å ta alle nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå mulig
risiko.
Under ingen omstendigheter kan handlinger eller operasjoner som er eksplisitt forbudt
i denne manualen utføres.
Hvis du er usikker på sikkerhetskravene for noen av prosedyrene, ta kontakt med
COLTRAX eller Servicesenteret.

cX12 - cX14
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2.3

Sikkerhetsskilt og driftsrelatert merking

På maskinen er det festet sikkerhetsskilt med advarsler og sikkerhetssymboler for
føreren og de som arbeider i nærheten til selve maskinen; det finnes også
driftsrelatert merking som viser instruksjoner for drift og vedlikehold.
Hver type skilt er plassert i nærheten av den delen av maskinen som kan være
årsaken til en risiko eller som krever driftsinstruksjoner
Sikkerhetsskiltene og den driftsrelaterte merkingen er festet på maskinen
i form av klistremerker; de kan deles inn i tre forskjellige typer:
- sikkerhetsskilt;
- driftsinstruksjoner;
- vedlikeholdsinstruksjoner.
Les nøye og gjør deg kjent med symbolene og deres merknader før maskinen tas i bruk
Sjekk at SIKKERHETSADVARSLENE og driftsinstruksjonene er til stede og lesbare daglig;
reparer eller erstatt dem umiddelbart når de er blitt skadet eller mangler.

Sørg for at sikkerhetsadvarslene og driftsinstruksjonene alltid kan leses og er i
riktig posisjon; hvis nødvendig, be Reservedelservice for erstatninger.
Produsenten fraskriver seg alt ansvar for person- og eiendomsskader forårsaket
av en mangel på samsvar med advarslene og instruksjonene som rapporteres av
sikkerhetsskiltene og den driftsrelaterte merkingen, eller deres mangelfulle
bevaring.

- Vask merkingen med såpe og vann og tørk den med en myk klut.
- Erstatt alle skadet eller manglende merking med originale klistremerker fra ditt
COLTRAX Servicesenter.
- Om det skulle være nødvendig å erstatte en komponent med klistremerker må du
sørge for at den nye komponenten har den samme merkingen.
- Når merkingen erstattes, sørg for at overflaten er ren, tørr og fri av olje eller fett.
Trykk luftboblene mot ytterkantene.
Nedenfor er en serie bilder som viser plasseringen av sikkerhetsskiltene og den
driftsrelaterte merkingen.
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SIKKERHETSSKILT OG DRIFTSRELATERT MERKING FOR
MODELL CX29
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SIKKERHETSSKILT OG DRIFTSRELATERT MERKING FOR
MODELL CX30
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SIKKERHETSSKILT OG DRIFTSRELATERT MERKING FOR MODELL CX14
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SIKKERHETSSKILT OG DRIFTSRELATERT MERKING FOR MODELL CX14
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Nøkkel for Sikkerhetsskilt:
1 Risiko for skade forårsaket av feilaktig drift og vedlikehold

Les og gjør deg kjent med all informasjon inkludert i manualen
for bruk og vedlikehold før maskinen starter for å fjerne all
risiko for skade.
2 Risiko for vipping og velting

Sikkerhetsbeltet må alltid festes når man er på maskinen.
Dersom vipping eller velting skjer, må du ikke forlate
førerposisjonen men i stedet holde godt fast i setet.
235001348

3 Risiko for skade forårsaket av utilsiktet bevegelse av
maskinen

Før du forlater førersetet:
- senk maskinbommen;
- blokker kontrollene ved bruk av frakoblingsspaken for kontroller;

1
2

235001394_rev01

3

- skru av motoren og fjern nøkkelen
4 Risiko for skade forårsaket av utskyting av gjenstander
når beltespenning justeres

Les og forstå manualen for bruk og vedlikehold.
235001354_rev01

5 Risiko for skade forårsaket av maskinbommene eller av
det installerte verktøyet

Hold en trygg avstand unna bommen og verktøyet som er installert
for å fjerne all risiko for skade
6 Risiko for brannskade på grunn av varme overflater

235000661_rev0
2

Ikke rør varme overflater.
Vent for at maskinen kjøler seg ned før noen vedlikeholdstiltak
utføres.
235001392
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7 Risiko for at lemmer klemmes i de roterende delene

Skru av maskinen og fjern nøkkelen før noen vedlikeholdstiltak
utføres.
235001391

8 Risiko for dødelig skade forårsaket av rotasjonen på
svingrammen eller ved revers

Hold en trygg avstand unna maskinen for å fjerne all risiko for
skade
9 Risiko for klemming forårsaket av bomsvingen på den første bommen

Hold en trygg avstand fra den første bommens svingområde for å fjerne
all risiko for skade

235001448

10 Risiko for skade/brannskader forårsaket av at batteriet
sprenger, eller i kontakt med batterisyre
235000889_rev03

Aldri bruk åpne flammer, ikke skaper gnistre Bruk personlig
beskyttelsesutstyr.
Følg driftsinstruksjonene.
11 Risiko for brann og eksplosjon forårsaket av drivstoff

Aldri gå nær drivstofftanken med brannfarlige materialer, åpne
flammer eller andre varmekilder.
Stans motoren under påfyll
23500134
9

12 Risiko for skade forårsaket av de trykkbelagte beholderne

Slipp ut trykket før vedlikehold utføres.
Ikke sveis eller punktsveis med trykkakkumulatorer.

235001425

Hold trykkakkumulatorer unna flammer eller andre
varmekilder.
13 Risiko for brannskader forårsaket av varme eller trykkbelagte væsker

Ikke skru løs radiatorhetten når den er varm.
Vent for at maskinen kjøler seg ned før noen vedlikeholdstiltak
utføres.
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Tegnforklaring for den Driftsrelaterte Merkingen for drift og vedlikehold:
14 Løftepunkt

Viser punktene som skal brukes til å løfte maskinen.

15 Ankringspunkt

Viser punktene som skal brukes til å ankre maskinen under
transport.

235001413

16 Ankringspunkt

Viser punktene som skal brukes til å ankre maskinen under
transport.

235001414

17 Ankringspunkt

Viser punktene som skal brukes til å ankre maskinen under
transport.

235001379

18 Frakoblingsspak for kontroller

Lås lukket: ved å flytte spaken til denne posisjonen vil
kontrollene skrus av.
Lås åpen: ved å flytte spaken til denne posisjonen vil
kontrollene aktiveres.

235001401_rev01

19 Hette på drivstofftanken

Angir plasseringen for hetten som brukes til å fylle på med
drivstoff.

20 Hette på hydraulikkoljetanken

Viser plasseringen av hetten for å fylle på hydraulikkolje.
235000247
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21 MIN-MAX nivå for hydraulikkolje

Viser plasseringen av MIN-MAX indikatorene for hydraulikkolje.
235000522

22 Kjølevæskenivå

Viser MIN- og MAX-nivåer for kjølemiddelet i
overløpstanken
Les og forstå manualen for bruk og vedlikehold for å lære
om spesifikasjonene til kjølevæske til dem.

235001434

23 Smøringspunkter

Angir punktene der smøring må utføres

235000612

24 Kontroller

Viser stillingen og funksjonen til maskinkontrollene.

25 AUX 1-anlegg enkelt-/dobbeltvirkende bryter

Viser hvordan du kan modifisere bruken av AUX 1-hydraulikk
systemet.

2
3
5
0
0
1
3

235001400_10.2

26 Smøringspunkter

Angir punktene der smøring må utføres.
235001376

27 Lydutslipp

Angir verdien i desibel Lwa av lyden som slippes ut av
maskinen (les verdien på merking plassert på maskinen eller i
punktet “3 16 Lydutslipp” på side 88).
28 Løfting og ankring for transport

Viser hvor løfte- og ankringspunkter for transport er plassert på
maskinen.

235001377_rev01
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2.3.1.1

Maskinfører

Føreren må være en “dyktig operatør”. Dette begrepet henviser til en dyktig og
opplært person som har som oppgave å flytte og manøvrere maskinen.
Bruk av maskinen av en “dyktig operatør” ligger innenfor de vanlige forholdene for
bruk. Heretter vil den dyktige operatøren kun henvises til som “operatør”.
Arbeidsgiveren må sørge for øvelser og opplæring som nødvendig, spesielt med
hensyn til introduksjonen av nytt arbeidsutstyr (I Italia er obligasjonen anvist i
Legislative Direction, Decree 262 art. 9,2.
Ansvar for driftssikkerhet for maskinen legges på de som bruker maskinen.

Bruk og vedlikehold av maskinen må begrenses til personer som:
- er minst over 18 år;
- er mentalt og fysisk klare for arbeidet, og kan imøtekomme kravene som
er assosiert med bruk av maskinen ved det meste intense;
- har blitt trent til å bruke maskinen og utføre vedlikehold, har gjort seg kjent med
de tekniske egenskapene, dimensjonene generelt, ytelsen og den relevant
- kjenner til reglene og regelverk relatert til sikkerhet på arbeidsplassen.
- har bevist sine evner
Disse personene må også gis denne oppgaven av den lovlige representanten for
selskapet som eier maskinen
Operatøren er også ansvarlig for å:
- stanse folk fra å nærme seg når maskinen er i bruk
- forhindre uautorisert og ikke-opplært personell fra å bruke maskinen
- følge sikkerhetsprosedyrene som ble lært i treningsprogrammet daglig
- identifisere og unngå mulige risikoer ved arbeidsplassen;
- forstå advarselsskiltene og følge deres instruksjoner;
- inspisere maskinen og sjekke for riktig funksjon før skiftet begynner.
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- kommunisere alle problemer relatert til drift som oppdages før eller under drift av
maskinen;
- unngå uforsiktige eller hensynsløse handlinger som kan sette sin egen eller andres
sikkerhet i fare;
- alltid bruke sunn fornuft og alltid gi sikkerhet den absolutt høyeste prioriteten
For alle øvrige spørsmål angående bruk av maskinen, ring COLTRAX Servicesenter,
som vil gi all nødvendig informasjon

Kjøperen og operatøren av denne maskinen må lese brukermanualen
nøye den første gangen de bruker den.
Hvis maskinen kommer med en bruker- eller ansettelsesavtale, så er det eierens
ansvar å forsikre at den nye brukeren leser og godtar brukermanualen. Det skal
også forsikres at den nye operatøren har utført en kontroll rundt på maskinen,
og at de har gjort seg kjent med all merkingen og alt utstyret i tillegg til å ha
prøvd ut den riktige bruken av alle funksjonene.

Ved det første salget vil selgeren informere kjøperen om sikker bruk og drift av
maskinen. Dersom maskinen skal brukes av noen andre enn den originale kjøperen,
f.eks. av en ansatt, eller hvis den skal leies ut, lånes, eller selges til noen andre enn
kjøperen, så må det sørges for at den nye operatøren leser og godtar
Brukermanualen for den Hydrauliske beltegravemaskinen som følger med maskinen
før den brukes for første gang.
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2.3.1

Personlig Verneutstyr (PVU)

Operatører må ALLTID ha på seg klær som
passer til arbeidsområdet: unngå å ha på kjeder,
stropper eller noen andre gjenstander som kan
vikles inn i de bevegende delene til maskinen.
Klær må ikke være fettete eller våte med olje.

PVU-et som brukes mens maskinen er i bruk er oppført nedenfor:
- vernesko;
- varselklær.

PVU-et som brukes under vedlikehold på maskinen eller når tilleggsutstyr
monteres/demonteres er oppført nedenfor:
- en hjelm;
- vernesko;
- vernebriller;
- vernehansker;
- ørebeskyttelse.

cX12 - cX14

kode:
B000201481

39

Sikkerhet

2.4

Arbeidsområde - Faresone - Ingen adgang-sone

Ingen kan stå i INGEN ADGANG-SONE og/eller i FARESONE

1

2

40 m

3

Tegnforklaring:
1
2
3

Arbeidsområde
Faresone
Ingen Adgang-sone
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1 - ARBEIDSOMRÅDE

Dette er området som maskinen kan nå ved å kun bevege beltene; når dette skjer,
blir området en faresone
Kun autoriserte personer som er klar over maskinens driftskapasitet kan stå i dette
området
2 - FARESONE

Dette er området i nærheten av maskinen der driftsutstyret aldri er til stede men det
finnes en konstant risiko for at materialer skytes ut, at lasten svinger, eller at
maskinen vipper eller velter
Ingen kan stå i dette området
3 - INGEN ADGANG-SONE

Dette området defineres som der driftsutstyret er plassert ved den maksimale
avstanden og for 360° rotasjon av toppstrukturen. I denne området kan du bli utsatt
for slag fra driftsutstyret, en last kan falle fra en høyde, eller du kan nås av maskinen i
bevegelse
Ingen kan stå i dette området
Personen som har ansvar for sikkerhet ved arbeidsområdet må vurdere risikoene før
maskinen igangsettes
Arbeidsområdet må markeres på en passende måte, selv om arbeid ved denne plassen
allerede har blitt delt opp
Ingen kan stå i INGEN ADGANG-SONE og/eller i FARESONE

Føreren av maskinen kan kun ta den i bruk når INGEN er i INGEN
ADGANG-SONEN eller i FARESONEN.
Før arbeidet begynner må føreren advare alle personer nær maskinen om de mulige
farene, og må vente til de fjerner seg fra området. Dette skjer vanligvis ved å bruke
hornet eller ved å fortelle dem direkte
Stans maskinen umiddelbart om noen går inn i FARESONEN, advar dem om risikoen
og sørg for at de fjerne seg før driften fortsetter
For å unngå blåmerker eller utilsiktet kontakt anbefales det at der stillas eller ustabile
konstruksjoner er til stede, så bør en trygg avstand (minst 0,5 m) opprettholdes slik at
selv utilsiktet bevegelse ikke fører til en fare for kontakt med disse konstruksjonene.
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2.5

Liste av restrisikoer

Nedenfor er en beskrivelse av operasjoner eller situasjoner som kan utsette folk for
fare eller risiko.

RISIKO FOR EKSPLOSJON AV DRIVSTOFF

Drivstoffet som brukes i motoren er brennbart og kan
derfor forårsake brann og/eller eksplosjoner. Unngå
farlige situasjoner ved å unngå gnister, åpne flammer
og røykematerialer unna maskinen og drivstoffet når
tanken fylles på eller når vedlikehold utføres på
drivstoffsystemet. Gjør deg kjent med hvor
brannslukningsapparatene er plassert på
arbeidsplassen og hvordan disse brukes

RISIKO FOR ELEKTRISK STØT FORÅRSAKET AV
HØYSPENNING

Ta i betraktning maskinens dimensjoner, spesielt med
hensyn til høyden til den første bommen for å unngå
kontakt med, eller nærvær til, strømlinjer ovenfor.

RISIKO FOR SKADE TIL PERSONER NÆR MASKINEN

Når arbeid utføres, ikke la noen utenforstående, og
spesielt ikke barn, komme nær maskinen.
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RISIKO FOR VIPPING OG VELTING

Maskinens tyngdepunkt endrer seg avhengig av
størrelsen og plasseringen av lasten, vinkelen til
grunnen og maskinens bevegelser.
Analyser og registrer topografi og den geologiske
tilstanden til området for å ta passende tiltak for å
forhindre vipping eller velting av maskinen, og mot
jordskred eller gjørmeskred.
Utjevn grunnen der maskinen skal brukes.
Uforsiktig bruk og kjøring som ikke passer denne typen maskin kan forårsake vipping eller
velting av maskinen.
Ikke overstig maskinens spesifiserte løftekapasitet (se tabellene i kapittel
“3 0 Teknisk informasjon” på side 73).

RISIKO FOR FALLENDE GJENSTANDER/KLEMMING

Når maskinen er i bruk, følg nøye med på menneske,
dyr eller gjenstander i arbeidsområdet.
Før du går i revers, roterer og/eller løfter
gravebommen, sørg alltid for at det er nok plass til å
bruke maskinen trygt.

Ikke stå under arbeidsutstyret.

- Ingen kan stå under arbeidsutstyret.
- Når en maskin løftes ved bruk av arbeidsutstyret kan ingen stå under maskinen
under noen omstendigheter.
Plutselig eller vanlig senkning av maskinens bom kan forårsake alvorlige ulykker, med
en risiko for skade eller død.
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RISIKO FOR KULLOSFORGIFTNING

Forbrenningsgassene som skapes av motoren på
maskinen vil, hvis innåndet direkte og kontinuerlig,
være svært farlige og/eller dødelige for levende
vesener. Hvis arbeid må utføres i lukkede områder, så
må alle mulige forholdsregler tas for å forsikre at det
finnes sirkulasjon av frist luft og at åndeveiene
beskyttes ved bruk av en passende maske.

RISIKO FOR BRANNSKADER FRA SYREN I
BATTERIET

Batterisyrene er svært giftige og kan forårsake alvorlige
brannskader om de innåndes eller kommer i kontakt
med huden.

RISIKO FOR SKADE AV TRANSPORTERTE PERSONER

Maskinen kan ikke brukes til å transportere personer;
kun føreren kan bruke maskinen.
Ikke la noen andre ta førersetet eller klatre på beltene
eller arbeidsutstyret.
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RISIKO FOR VIKLING

På noen deler av maskinen er det deler som kan
forårsake alvorlig skade på armer og bein.
Det er strengt forbudt å stikke deler av kroppen inn i
disse delene med maskinen skrudd på.
Bruk passende klær som ikke kan sette seg fast i de
bevegende delene på maskinen.

RISIKO FOR KLEMSKADER

Dersom maskinen vipper eller veltes kan operatøren
kastes ut av setet og bli klemt av maskinen.
Velg en komfortabel kjørestilling. Juster stillingen til
setet og kontrollspakene. Juster spenningen på beltet
så det kan holde operatøren og lar magen være helt
fri. Arbeidet kan ikke begynnes før disse
sikkerhetsreglene er fulgt.

RISIKO FOR FALL

Sjekk trinnene og gelendrene. Hvis skader, løse deler
eller andre feil blir oppdaget, utfør nødvendige
reparasjoner.
Hvis det finnes glatte stoffer som olje eller
smøremiddel på trinnene, gelendrene eller beltene, så
må disse renses fullstendig.

cX12 - cX14

45
kode:
B000201481

Sikkerhet

RISIKO FOR ELEKTRISK STØT

Alt arbeid på det elektriske systemet må utføres av en
person med kompetanse for dette
Før arbeid utføres på det elektriske systemet må
batteriet kobles ut. Dette starter med jordterminalen.
Sørg for at ledningene og terminalene for de elektriske
koblingene ikke viser noen tegn på korrosjon, sprekker
eller brennmerker. Ellers må du umiddelbart ta
kontakt med din COLTRAX-forhandler.

RISIKO FOR KLEMSKADER OG ELEKTRISK STØT

Det er forbudt å starte maskinen via tjuvkobling
- Under ingen omstendigheter bør du starte motoren
ved å kortslutte terminalen til startmotoren eller
batteriet.
- Maskinen kan bevege seg plutselig og forårsake en
farlig situasjon. Det elektriske systemet kan også bli
skadet.
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RISIKO FOR SKADE UNDER GRAVING

Før arbeidet begynner i et nytt område, sjekk om
noen elektriske strømkabler, rørledninger eller
telefonlinjer er til stede.
Alle disse gjenstandene er risikokilder for uforsiktige
operatører, og skade på disse utgjør en mulig
økonomisk risiko.
Før graving begynner, ta kontakt med eieren av
arbeidsplassen eller offentlige myndigheter for å finne
alle underjordiske tjenester.

RISIKO FOR BRANNSKADER

Ikke skru opp radiatorhetten når den er varm.
Radiatorhetten kan kun tas av etter den varme
væsken har kjølt av. Ellers kan dette forårsake skade
Ikke ta på eksosrøret rett etter du skrur av
motoren: et veldig varmt eksosrør kan forårsake skade
Ikke utfør vedlikeholdstiltak på det hydrauliske
systemet eller motoren rett etter maskinen er skrudd
av da oljetemperaturen vil være svært høy. Den
varme oljen kan forårsake alvorlige skader; la den
kjøle av før du begynner
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RISIKABLE ARBEIDSFORHOLD

Pass på farer Vær alltid klar over hvor du er Se opp
for hengende tregreiner, kabler, utsparinger, og
overheng.
Pass opp når du arbeider langs reservoarer, spor,
fyllinger og bakker. Hold god avstand til klipper
Pass på når du arbeider under overheng.
Unngå å grave nedenfra. Pass på steinfall og ras. Ras kan være farlige
Pass på når tilbakefylling utføres. Ikke gå for nær kanter. Vekten på utstyret
kan gjøre at kanten til grunnen gir etter
Når gravearbeid utføres på en bakke eller i en tunnel, hold godt øye med alle fallende
materialer, som f.eks. steiner
Det er forbudt å bruke utstyret under:
- i en brannfarlig sone;
- etsende atmosfærer;
- eksplosiv atmosfære;
- atmosfærer med støv som kan være helseskadelig for operatøren.
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RISIKO FOR HØYTRYKKSSTRÅLER

Det hydrauliske systemet er under trykk når motoren
går og kan opprettholde trykket selv etter den skrus
av.
Beveg alle hydrauliske kontrollspaker og andre
kontroller etter arbeidet er ferdig for å løse opp
trykket før de hydrauliske linjene kobles ut.
Væsken som kommer ut under trykk kan gå gjennom
hud eller øyne og kan forårsake død eller alvorlig skade

Trykkbelagt væske kan være usynlige. IKKE bruk hendene dine til å sjekke for
lekkasjer. Bruk en bit av papp eller papir for dette formålet. Bruk hansker for å
beskytte hendene fra mulig oljesprut
IKKE forsøk å reparere eller stramme inn noen hydrauliske slanger eller skjøter
med maskinens pneumatiske system under trykk. SKRU AV motoren, drener alle
sylindere og luft trykket fra alle batteriene som er til stede i maskinsystemet. En
stråle med trykkbelagt hydraulikkolje kan gjennomtrenge hud, forårsake
permanent øyeskade eller koldbrannsinfeksjoner. Bruk passende øyevern når du
utfører vedlikehold eller service på maskinen. Hvis væske- eller oljelekkasjer
oppdages, stans maskinen umiddelbart og utfør nødvendige reparasjoner
Høytrykkssmøremiddel.

- Fettsylinderen som justerer beltespenningen er pakket med fett på forhånd;
derfor kan fettet selv er under høyt trykk. I dette tilfellet, hvis pluggen løsnes
uforsiktig kan både pluggen og smøremiddelet skytes ut og forårsake en farlig
situasjon
- Når trykket reduseres ved å rotere ventilpatronen (smøreventil), sørg for at
den kun roterer én omdreining. Personen som er ansvarlig for dette inngrepet
må ikke være ved fronten til ventilpatronen og må beskytte hans eller hennes
ansikt
Hvis brukeren eller andre blir utsatt for skade på grunn av kontakt med, eller på
grunn av gjennomtrengning av olje i huden, så må legehjelp tilkalles umiddelbart.
Dersom legehjelp ikke tilkalles, kan dette føre til andre alvorlige skader.
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RISIKO FOR UTSKYTNING AV GJENSTANDER/
VÆSKER

Vis forsiktighet når du smører beltespenningen; deler
av beltespenningen eller stråler av fett under høyt
trykk kan skytes ut mot operatøren med en risiko for
alvorlige skader eller død.

RISIKO FOR MILJØFORURENSNING

Feilaktig avhending av avfallsvæsker kan forårsake
alvorlig skade mot miljøet. Før du avhender
avfallsvæsker, ta kontakt med de kompetente lokale
enhetene for informasjon angående de riktige
prosedyrene. Bruk passende beholdere. Bruk aldri
tomme beholdere til å lagre mat
IKKE hell olje ut på grunnen, ned avløp, eller inn i
bekker, innsjøer eller dammer.
Følg det gjeldende regelverket for miljøvern når du avhender oljer, drivstoffer,
bremsevæsker, batterier, og andre avfallsmaterialer
Følg det spesifikke regelverket når du avhender de giftige stoffene oppført nedenfor:
- olje og smøremiddel;
- filtre;
- batteri;
- kjølevæske;
- andre giftige stoffer.
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2.6

Sikkerhetsprosedyrer

UAUTORISRTE MODIFIKASJONER

Ingen modifikasjon kan gjøres på maskinen uten produsentens samtykke.
Ta kontakt med ditt COLTRAX Servicesenter før du gjør noen modifikasjoner. COLTRAX
fraskriver seg ansvar for alle skader og personskader forårsaket av uautoriserte
modifikasjoner.

SETEBELTE

Juster setet og fest alltid setebeltet forsvarlig før du starter motoren. Følg
anvisningene som gis i de spesifikke punktene nøye: “6 2 Førersete” på side 110 og “6
3 Setebelte” på side 111.

SJEKK SIKT FØR IGANGSETTING
Sørg for at det er passende sikt for arbeidsformål.

Tørk av alle vinduer og lys for å forsikre sikt. Sørg for at bakspeilene (hvis disse er til
stede) er intakte og riktig innstilt slik at de forsikrer fullstendig sikt rundt maskinen
Hvis vinduene på førerhuset (hvis til stede) er sprukket eller ødelagte, ikke begynn
arbeidet uten å reparere dem.
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KONTROLL AV SIKKERHETSUTSTYR.

Sjekk alle sikkerhetsenheter, inkludert frakoblingsspaken for kontrollene og alle
beskyttelsesenhetene for å kontrollere om de har blitt installert riktig, om de fungerer
riktig og om de har noen skader. Hvis mangler oppdages, utfør nødvendige
reparasjoner. Misbruk av sikkerhetsutstyr kan forårsake alvorlige ulykker med en
potensiell risiko for personskade eller død. Sørg for at du bruker sikkerhetsutstyret
riktig.

UNDERSØKELSER FØR OPPSTART

Utfør alle tiltenkte kontroller før igangsetting. Hvis mangler oppdages, reparer
maskinen umiddelbart. Bruk av maskinen når mangler er til stede kan forårsake
ulykker. Før arbeidet begynner, varm opp maskinen først.

SJEKK OMRÅDET RUNDT MASKINEN FØR IGANGSETTING

Før maskinen brukes, utfør en visuell kontroll av området rundt maskinen for å
forsikre at sikkerhetsforholdene er riktige. Fest setebeltet forsvarlig før du starter
motoren. Ikke utfør noe vedlikeholdsarbeid mens maskinen holdes over grunnen ved
bruk av dozerbladet eller den andre bommen.

VARSLER FØR OPPSTART

Bruk alltid hornet eller gi advarsler til personer i nærheten før du starter opp motoren.
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SIKKERHETSMOMENTER UNDER DRIFT

Bruk alltid hornet eller gi advarsler til personer i nærheten før du beveger maskinen.

PÅSTIGNING/AVSTIGNING AV MASKINEN

Behold alltid tre kontaktpunkter (grep eller støtte), to hender og én fot eller to
føtter og én hånd, for å forsikre at du ikke mister balansen og faller når du stiger på
eller av maskinen.
Ikke hopp på eller av maskinen:
Stig på og av maskinen sakte og forsiktig.
Ikke gå inn og ut av førersetet ved å holde i kontrollspakene for
arbeidsutstyret
Ikke stig på eller av maskinen mens den er i drift, da dette kan være farlig;
maskinen kan vippe, med en risiko for alvorlig personskade eller død
Stram inn boltene som sikrer håndtakene hvis de blir løse, og rens gulvet i
førerområdet og håndtakene hvis de er blitt skitnet til av olje, fett, eller gjørme.
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For å stige på og av maskinen, bruk håndtakene, trinnene (hvis til stede) og beltene som
vist i figuren nedenfor.

IKKE stig av maskinen før de følgende operasjonene er utført:
- lukk bøtten, trekk tilbake den andre bommen og senk bommen fullstendig;
- stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen,
- trykk frakoblingsspaken for kontrollene ut;
- løsne setebeltet;
- gå ut av maskinen ved å rolig klatre ut bakover og bruk håndtakene som er der;
- ikke hopp ned fra, eller på, maskinen enten den står stille eller er i bevegelse.
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KJEMISKE FARER
UTSLIPP

Avgasser fra motoreksos kan føre til personskade eller død.
IKKE BRUK MASKINEN i et avlukket område uten et ventilasjonssystem som kan
suge ut de skadelige gassene.
BATTERI

Den følgende ADVARSELEN er ment som et tillegg til, og ikke en erstatning av,
advarslene og informasjonen gitt for batteriet av batteriprodusenten
Dersom maskinen eller batteriladingen skal hoppstartes, følg instruksjonene i
punkt “6 8 Hoppstarts prosedyre for motor” på side 127 i denne manualen nøye.
Denne maskinen er utstyrt med blybatteri. Batterier av denne typen inneholder
en syreelektrolytt og danner eksplosive gasser. Aldri lag gnistre eller flammer,
eller røyk i nærheten av batteriet. Feilaktige prosedyrer kan føre til kontakt med
batterielektrolytten og føre til alvorlige kjemiske forbrenninger i hud og øyne,
eller skade på klær.
Bruk alltid vernebriller og passende vernetøy når du utfører vedlikeholdsarbeid
eller service på batteriet
FØRSTEHJELP FOR BATTERIELEKTROLYTT
- UTVENDIG KONTAKT - Rens med vann
- ØYNE - Rens med vann for minst 15 minutter og oppsøk legehjelp umiddelbart!
- SVELGING - Drikk rikelig med vann, deretter magnesiumhydroksid eller

planteolje, IKKE drikk oppkastfremkallende væsker!
Oppsøk legehjelp umiddelbart!
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RISIKO FORÅRSAKET AV BEVEGENDE DELER

IKKE plasser armer, bein eller andre deler av kroppen i nærheten av bevegende eller
roterende deler av maskinen under drift. Manglende overholdelse av denne
advarselen kan føre til alvorlig personskade eller død grunnet klemskader eller
amputasjon.
STANS motoren og vent til alle bevegende eller roterende deler stanser fullstendig før
du utfører vedlikehold eller andre serviceaktiviteter på maskinen.

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD PÅ MASKINEN
Stans motoren fullstendig før du utfører kontroll og vedlikehold på maskinen.

Det er ekstremt risikabelt å utføre kontrolloperasjoner eller vedlikehold mens motoren
går. Sørg for at motoren er blitt stanset først. Oppgaven kan kun begynne etter hver
enhet i motorrommet har kjølt av.

RISIKO FOR UTSKYTNING AV GJENSTANDER ELLER VÆSKE FRA BELTEJUSTERER

Følg instruksjonene i denne manualen når du justerer spenningen til beltene på
maskinen. Beltejusteringsenheten inneholder fett under svært høyt trykk. Fett kan
skytes ut og gjennomtrenge hud hvis de riktige prosedyrene ikke følges og passende
beskyttende barrierer og tøy brukes i samsvar med regelverk.
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PREPARASJON OG FORBEHOLD

Gjør deg kjent med plasseringen og funksjonen til alle kontrollene på maskinen. Før
du starter motoren, sørg for at alle personer har forlatt arbeidsområdet og at du ikke
aktiverer noen av kontrollspakene eller -pedalene.
Hull, hindringer, rester og andre farer relatert til arbeidsområdet kan forårsake
personskade eller død. Inspiser alltid arbeidsområdet og sørg for at du identifiserer
disse farene før du tar maskinen i bruk.
Unngå farer når du kjører rundt arbeidsplassen. Gjør deg kjent med bevegelsen av
personer og kjøretøy rundt området. Følg alle signaler og skilt.

IKKE bruk maskinen med mindre:
- alt utstyr er i fungerende stand;
- alle deksler og beskyttelser er på plass;
- alle sikkerhetsskilt og all merking er på plass og er lesbare. Erstatt alle
manglende, uleselig og skadet advarselsmerking.
Når du kjører maskinen på en vei eller hovedvei, bruk de ekstra lysene og
enhetene til å advare andre kjøretøyførere. Følg alle relevante lokale lover og
regelverk.
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RISIKO FOR VIPPING OG VELTING
Kjøring med last på forlenget bom er farlig og kan forårsake at maskinen vipper
eller velter. Hvis det er nødvendig å kjøre med last, hold lasten så nært
maskinen som mulig og oppretthold en maksimal avstand på 30 cm mellom
bunnen av lasten og kjøreoverflaten.

Tyngdepunktet til maskinen endrer seg når maskinen brukes på ujevn grunn eller
bakker, og når laster reises opp og senkes
Hold maskinen under kontroll til alle tider. Når du kjører, planlegg retningen som
maskinen skal bevege seg. Unngå å plutselig starte, stanse, eller svinge. Kjør med
ekstrem forsiktighet og ved den laveste mulige farten.
IKKE overstig maskinens spesifiserte løftekapasitet i drift (se tabellene gitt under

punkt “3 9 Nominell lastekapasitet” på side 78), da dette vil føre til ustabile og farlige
forhold for maskinen
Beskyttelsesstrukturen (veltebøyle eller førerhus) gjør at førerposisjonen er det
eneste trygge stedet å være dersom maskinen vipper eller velter.
Under vipping eller velting:

- BEHOLD SETEBELTE FASTSPENT;
- IKKE FORLAT FØRERSETET;
- FORBLI I SETET OG HOLD GODT FAST I SETET MED HENDENE DINE MELLOM
BEINA;
- LEN DEG VEKK FRA KOLLISJONSPUNKTET
Når vippingen eller veltingen er over:

- sørg for at maskinen er stabil og ingen videre vipping vil oppstå;
- løsne setebeltet;
- forlat førersetet raskt ved å gå ut fra maskinside som er rettet oppover.
Ikke forsøk å forlate maskinen ved å skli under strukturen. Dersom hoveddøren er
blokkert, bruk nødutgangen.
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NØDUTGANG

Etter en nødssituasjon der det er umulig å bruke hovedinngangen til å forlate
maskinen må nødutgangen brukes. Denne er på forsiden av førerhuset.
Hvis nødutgangen også er blokkert, identifiser en mulig utgang på høyre side av
førerhuset eller i bakdelen

MASKINSTABILITET

Når svingrammen og bomsystemet lager en 90°-vinkel med understellet er stabiliteten
til maskinen på sitt laveste; vær mer oppmerksom over risikoen for vipping og velting
i denne stillingen.
For å oppnå maksimal maskinstabilitet under drift:
- hvor det lar seg gjøre, still maskinen så beltene er parallelle med svingrammen
og det første bomsystemet;
- la dozerbladet være senket og i kontakt med grunnen.
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KJØRING OG ARBEID PÅ BAKKER
Når maskinen brukes i forhold bortsett fra de som anvises i manualen (f.eks. på
en overflate som ikke er kompakt, men er ujevn eller glatt, eller er på en bakke,
osv.), så må operatøren ta forbehold for de nye forholdene som reduserer
maskinens stabilitet og kapasitet. Operatøren må derfor arbeide ved lavere
hastigheter og lettere laster for å sørge for stabiliteten på maskinen.

Kjøring og arbeid på bakker kan være farlig. Gå opp og ned bakker sakte og forsiktig.
Uforventede hindringer eller endringer i stigningsgraden kan føre til et tap på
maskinkontroll, som kan føre til vipping eller velting.
Maksimale tillatte stigningsgrader

maks 15°

maks 30°

maks 30°
maks 15°
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Når du kjører på en bakke med en vinkel under 15 °, reduser alltid farten på

maskinen og oppretthold en sakte, rolig bevegelse. Påfør bremsene ved å jevnt
bevege begge kjørekontrollspaker til nøytral stilling (N)

Hvis det er nødvendig å kjøre på en bakke med en vinkel over 15 °, ta de

følgende forholdsreglene:
- gå kun opp og ned og kjør ALDRI maskinen langs bratte bakker;
- bomenheten må alltid rettes mot NEDOVERBAKKEN;
- still dozerbladet foran operatøren, under bomenheten;
- bruk revers for å gå opp bakken;
- når du går nedover, beveg maskinen forover;
- når du har begynt å kjøre, oppretthold hele tiden en maksimal avstand på 30 cm
mellom den laveste delen av utstyret og bakken.
Maksimal arbeidshøyde:

Alle anvisninger i manualen henviser til bruk av maskinen på en flat og
stabil overflate.

BRUK PÅ DEKK ELLER HEVEDE GULV

Sjekk alltid plassen der maskinen skal brukes, samt alle begrensninger angående
størrelse og omfang av arbeidsområdet. Når du arbeider på et dekk eller et hevet gulv,
sjekk alltid deres bærekapasitet. Vær spesielt oppmerksom på den generelle rotasjonen
til maskinen.

LØFTING AV MASKINEN

Følg alle instrukser gitt i punkt “4 4 Løfting av maskinen” på side 96.
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RISIKOER I PASSASJERTRANSPORT

IKKE tillat at noen sitter på med operatøren. IKKE bruk maskinen
som en heis eller arbeidsplattform for personer. IKKE tillat at noen
klatrer på driftsutstyret. Dette medfører en risiko for fall og
alvorlig personskade.

AVSTANDER

Sjekk alltid avstandene ovenfor og på sidene forsiktig før du kjører rundt eller under
faste konstruksjoner som bygninger, broer, tårn, osv.

RISIKOER RELATERT TIL UNDERGRUNNEN

Skaff informasjon angående plasseringen på alle underjordiske farer før maskinen tas
i bruk i et nytt arbeidsområde. Kontakt med elektriske kabler, telefonlinjer, gass- eller
vannledninger, kloakk, eller andre underjordiske tjenester kan føre til personskade
eller død. Før arbeidet begynner, ta kontakt med din lokale telefonleverandør og be
dem lokalisere og merke disse tjenestene.
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RISIKO FOR ELEKTRISK STØT FORÅRSAKET AV HØYSPENNING
Når du arbeider i nærheten til luftledninger, begrens tilgang eller bruk
isolerende beskyttelse rundt dem. Det er også svært risikabelt å arbeide i
nærheten av høyspenningsledninger: disse ledningene kan være farlige selv når
maskinen IKKE er i direkte kontakt med linjen.
Der operasjoner skal utføres på en avstand som er lavere enn de som er angitt,
ta kontakt med selskapet som eier strømledningen for å frakoble spenningen i
området der arbeidet skal utføres.

Bruk ALDRI denne maskinen i et område der det finnes luftledninger eller
underjordiske strømkabler eller andre strømkilder uten å først be om at den relevante
strøm- eller tjenesteleverandøren isolerer ledningene eller tar andre passende
sikkerhetstiltak
Oppretthold en trygg avstand fra strømledningene i samsvar med anvisningene nedenfor:
KABELSPENNING

MINIMUM TILLATT AVSTAND

fra 0 til 50 kV

30m

fra 50 til 200 kV

46m

fra 200 til 350 kV

61m

fra 350 til 500 kV

76m

fra 500 til 750 kV

10 7 m

fra 750 til 1000 kV
over 1000 kV

13 7 m
Be selskapet som er ansvarlig for
strømledningene for informasjon angående
den minimale avstanden som må
opprettholdes fra kablene

BEGRENSET SIKT

Støv, røyk, tåke, osv. kan begrense sikt og forårsake en ulykke.
Stans eller sett ned farten på maskinen til hindringen letter seg og arbeidsområdet har
tydelig sikt igjen.
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KJØRING PÅ FROSSEN ELLER SNØBELAGT OVERFLATE

Hvis arbeid må utføres på overflater som er belagt med is eller frossen snø, sett ned
farten og unngå alle brå bevegelser. Maskinen kan lett gli sidelengs mens maskinens
funksjoner blir mer sensitive
Når en stor mengde snø har falt, vil veikanter og alt utstyr bli
vanskelig å se. Utvis ekstrem forsiktighet i slike omstendigheter.
Frossen grunn vil ofte bli mykere når temperaturen stiger. Utvis ekstrem forsiktighet i
slike omstendigheter.

ARBEID I NÆRHETEN AV VASSDRAG

I nærheten av vassdrag, innsjøer eller hav, følg nøye med på senkningsgraden til maskinen
Ikke senk maskinen i vann dypere enn den tillatte dybden (den øvre delen av beltet)
Hvis maskinen senkes i vann forbi den tillate grensen, kan det forårsake at operatøren
drukner og/eller alvorlig skade på maskinen
Hvis det er noen smøringspunkter i deler av det delvis fullførte maskineriet som har
vært under vann over en lengre periode, så må disse smøres med den relative
pumpen til fett trykkes ut fra fugene.

FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN

Før arbeidet begynner må topografien og de geologiske karakteristikkene til området
vurderes og registreres nøye slik at passende tiltak kan tas for å forhindre vipping
eller velting av maskinen, og for å unngå ras og skred.
Andre tilstander kan også ha en virkning på arbeidsplassen. Personer kan gå inn i
området, utstyr og materialer kan flyttes på eller legges til. Sørg for at du alltid er klar
over de nåværende forholdene på arbeidsplassen og se alltid i den tiltenkte retningen
før du gjør en bevegelse.
Ikke begynn arbeidet hvis de nødvendige sikkerhetsforholdene ikke er oppnådd.
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VENTILASJON

God ventilasjon er svært viktig når maskinen er i bruk. Gnistre fra det elektriske
systemet og motoreksos kan forårsake en eksplosjon. Kullos fra motoreksosen kan
forårsake kvelning i et lukket område. IKKE bruk maskinen i et område som har
brennbart støv eller avgasser. Ha god ventilasjon tilgjengelig og vent til faren har blitt
eliminert.

UVANLIG LYD PRODUSERT AV MASKINEN

Under arbeid, vær oppmerksom på alle uvanlige lyder som kommer fra motoren, det
hydrauliske systemet, komponentene i girkassen, arbeidsutstyr, osv.
Nedenfor er en liste på unormale lyder
- Hører du piping forårsaket av en mangel på smøreolje?
- Hører du friksjonslyder?
- Hører du en unormal vibrasjon eller klinking?
- Hører du en uregelmessig lyd?
- Hører du en rar lyd fra det hydrauliske systemet?
- Hører du et dunk ved et jevnt intervall?
- Hører du rumling?
Hvis du legger merke til noen av disse lydene, stans maskinen umiddelbart og kontroller
den.
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OPERATØRBESKYTTELSE
Maskinen er alltid utstyrt med en beskyttende struktur (veltebøyle) i samsvar
med standarden.
Det er forbudt å fjerne eller modifisere den beskyttende strukturen.
Det er forbudt å bruke maskinen hvis ingen beskyttende struktur er til stede.

IKKE modifiser, reparer, eller fjern strukturen som beskytter operatøren.
Beskyttelsen som gis av førerhuset vil bli kompromittert og vil skape en fare som kan
forårsake alvorlig personskade eller død hvis den utsettes for strukturell skade eller
modifikasjon som sveising eller boring
Den beskyttende strukturen, setebeltet, og all festeverktøy må kontrolleres nøye etter
enhver type uhell. Alle komponenter som viser tegn på skade må erstattes.
Reservedelene som brukes må være originale som oppført i den relevante katalogen.
Disse delene er tilgjengelige fra alle autoriserte COLTRAX Servicesenteret.

HOLD DET RYDDIG RUNDT FØRERSETET

Alltid rengjør førerhuset og inngangene. Ikke gå inn med skitne, gjørmete eller
fettete sko.
Ikke plasser noen gjenstander ved bunnen av førersetet eller rundt pedalene og ikke
heng noe på kontrollspakene
Kontrollspakene kan aktiveres ved en feil, som kan gjøre at maskinen beveger seg
eller arbeidsutstyret aktiveres, som kan føre til farlige situasjoner
Oppbevar alle gjenstander som ikke trengs for den nåværende oppgaven på deres riktige
steder.
De elektriske komponentene har svært begrenset vannmotstand. Gjennomtrenging av
vann inn i de diverse sensorene, koblingene eller komponenter i det elektriske systemet
kan føre til feil. Ikke rengjør med damp og vann.
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FORHOLDSREGLER I VEDLIKEHOLD

Før vedlikehold begynner, deaktiver maskinen som anvist i “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på
side 191.
Bruk passende verktøy, pass på at skiftenøkler og verktøy er i riktig posisjon.
Maskinerte og polerte overflater skal behandles ømfintlig.
Motordeler som beveger seg i høy hastighet skal kontrolleres for sprekker og annen
skade under reparasjon og erstatning.
Deler med feil kan brekke og skyte ut splinter som kan forårsake.
personskade eller død. Brukne, skadede eller svært slitte deler skal
aldri brukes på nytt.
Stram alle bolter, koblinger og tilbehør til stramheten som spesifiseres under de relevante
punktene.
Erstatt alle beskyttelser og vern, lås alle deksler og dører (hvis til stede)

FORHOLDSREGLER FOR REPARASJONER SOM INKLUDERER SVEISING

Ha et brannslukningsapparat for hende i området der sveisereparasjonene
utføres.
Kun kvalifiserte personer kan tillates å sveise.
Sveiseoppgaver må kun utføres i et område som er utstyrt med et godt
ventilasjonssystem.
Før du begynner å sveise, fjern all maling fra overflaten av delene som skal sveises.
Ikke utfør sveising eller fakkelskjæring på et rør som inneholder en drivstoffløsning:
dette kan forårsake brann eller en eksplosjon.
Du kan kun begynne med sveising eller gasskutting etter å ha renset området med en ikkebrennbar løsning.
Når sveisereparasjoner utføres, så kan varmen som produseres brenne malingen og
føre til utslipp av skadelige gasser.
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FORHINDRING AV BRANN FORÅRSAKET AV DRIVSTOFF ELLER OLJE

Drivstoff, olje, og noen typer kjølevæske er lett brennbare om de kommer i kontakt
med flammer eller gnistre; drivstoff er spesielt brennbart, og det er derfor nødvendig å
være svært forsiktig når disse væskene brukes.
Følg forholdsreglene oppført nedenfor:
- hold åpne flammer unna brennbare væsker;
- skru av motoren og ikke røyk når du fyller på drivstoff;
- fyll på drivstoff og fyll olje kun når motoren er slått av i et godt ventilert område;
- fyll på drivstoff i et godt avmerket område, og ikke la utenforstående ha tilgang;
- når du fyller på med drivstoff, hold et fast grep på tuten og alltid hold den i kontakt
med inntaket til påfyllingen er fullført for å unngå gnister fra statisk elektrisitet;
- etter du har fylt på, stram sikkerhetslokkene på drivstoff- og oljetankene forsiktig;
- ikke fyll tanken fullstendig; legg igjen plass for at drivstoffer utvider seg;
- tørk opp mulig søl av drivstoff umiddelbart;
- ikke varm opp drivstofftanken eller de hydrauliske enhetene, ikke la flammer komme
nær dem: det er en risiko for brann;
- oppbevar drivstoff og olje i passende beholdere og ha disse i et trygt sted med
tilgang begrenset til personer som er autorisert til å håndtere disse materialene.

AVVIKLING
Parker maskinen på en flat overflate.

Før du forlater maskinen, senk utstyret og dozerbladet til bakken. Stans motoren,
fjern nøkkelen og lukk alle dører.
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ØK STABILITET VED BRUK AV DOZERBLADET
Hvis sylinderen til dozerbladet ikke er utstyrt med en sikkerhetsventil (tillegg),
så må ikke dozerbladet brukes til å stabilisere maskinen.
Hvis dozerbladet brukes på feilaktig vis, kan de hydrauliske slangene bli skadet
og forårsake et plutselig tap på maskinens stabilitet med følgende skade for
operatøren og/eller maskinen.

Sylinderen til dozerbladet kan leveres med en sikkerhetsventil (tillegg); hvis dette er
tilfellet, så kan bladet brukes til å øke stabiliteten til maskinen. Senk ALLTID
dozerbladet før du begynner arbeidet; sikkerheten til operatøren, maksimal nominell
last, og maskinens stabilitet økes når dozerbladet senkes, uansett arbeidsforhold.

RESTTRYKK I DET HYDRAULISKE SYSTEMET

Det hydrauliske systemet i maskinen er utstyrt med en nitrogenakkumulator som
tillater kontroll av maskinen (begrenset) selv i situasjoner der trykket i det vanlige
hydrauliske systemet er tapt (nødstilfelle), se punkt “6 26 Prosedyre for nødsenking av
løftebom” på side 171
Før vedlikehold eller noen som helst type service utføres på hvilken som helst komponent på
det hydrauliske systemet så kan det være nødvendig å først tømme akkumulatoren.
Kontakt din autoriserte COLTRAX-forhandler for assistanse.

FORHOLDSREGLER I DRIFT
Aldri utfør graving på overheng, da kantene kan kollapse eller jorden kan skli,
og derved føre til alvorlig personskade eller dødsulykker.
Ikke løft, flytt, eller roter bøtten over personer eller på førerhuset til lastebilen.
Hvis en last faller fra bøtten eller på bøtten, så kan det føre til alvorlige personskade
eller skade på maskinen.
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2.7
2.7.1

Sikkerhetsenheter
Beskyttende struktur (veltebøyle)

Maskinen er alltid utstyrt med en beskyttende struktur i samsvar med standarden.

Veltebøylen har blitt godkjent i samsvar med det gjeldende regelverket og har bestått
testene:
- ROPS ISO 12117-2
- TOPS ISO 12117-1
Dersom skade skulle oppstå, ta kontakt med COLTRAX så styrkenivået kan
kontrolleres
- IKKE modifiser, reparer, eller fjern strukturen som beskytter operatøren. Beskyttelsen
som gis av den beskyttende strukturen vil bli kompromittert og vil skape en fare som
kan forårsake alvorlig personskade eller død hvis den utsettes for strukturell skade
eller modifikasjon som sveising eller boring
- Den beskyttende strukturen, setebeltet, og all festeverktøy må kontrolleres nøye etter
enhver type uhell. Alle komponenter som viser tegn på skade må erstattes.
Reservedelene som brukes må være originale som oppført i den relevante katalogen.
Disse delene er tilgjengelige fra alle autoriserte COLTRAX Servicesenteret.

Det er forbudt å fjerne eller modifisere den beskyttende strukturen.
Det er forbudt å bruke maskinen hvis ingen beskyttende struktur er til stede.
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2.7.1.1

FOPS Nivå I baldakin (tillegg)

På den beskyttende strukturen er det mulig, som et
tilleggsalternativ, å installere en baldakin (1)

1

Baldakinen beskytter operatøren mot fallende
gjenstander (f.eks.: mursteiner, biter med sement,
verktøy, osv.) som han/hun kan utsettes for under
vedlikehold på veier, i det åpne, eller på
anleggsplasser.

Baldakinen er blitt godkjent i samsvar med gjeldende regelverk og bare bestått
prøven:
- FOPS ISO 10262 Nivå I
Baldakinen leveres ikke som standard og er ikke en vesentlig del av den alminnelige
beskyttende strukturen
Det er forbudt å modifisere FOPS Nivå I-baldakinen.
Det er forbudt å arbeide uten FOPS Nivå I-baldakinen dersom det finnes en
risiko for fallende gjenstander i arbeidsområdet.

Arbeidsgiveren er ansvarlig for å evaluere risikoer i arbeidsområdet og for å vurdere
om beskyttelse mot fallende gjenstander er nødvendig eller ikke. Hvis det finnes en
risiko for at tunge gjenstander faller fra høyder (f.eks.: trær, steiner, osv.) som
operatøren kan utsettes for i løpet av arbeid i situasjoner som kanalgraving, rivning
over hodehøyde eller skogbruk, så må maskinen IKKE brukes
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2.7.2

Setebelte

Setebeltet er uunnværlig fordi det holder operatøren festet til setet i tilfelle av vipping
eller velting. Setebeltets intakthet, renhet, og feste til strukturen via boltene må
periodisk kontrolleres.

Inspeksjoner før start. Før du starter motoren må operatøren feste setebeltet
sitt, etter å ha sjekket at det er i god tilstand.
Ting å fullføre før maskinen forlates: operatøren kan fjerne setebeltet kun når
motoren har stanset fullstendig.
2.7.3

Frakoblingsspak for kontroller

Frakoblingsspaken for kontroller (1), hvis åpnet
utover, vil hindre all utilsiktet aktivering av alle
funksjonene på maskinen. For flere detaljer, se punkt
“6 4 Frakoblingsspak for kontroller” på side 112

1

Før du forlater førersetet, trykk frakoblingsspaken
for kontrollene utover.
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3.0

TEKNISK INFORMASJON

3.1

Generell data

VERSJON
Operativ vekt

kg

Operativ vekt
(med baldakin FOPS Niv. I)

kg

CX12

CX14

1 160

1 230

1 185

1 255
fra 0 til 1.8

Kjørehastighet 1ste og 2ndre
km/t
Svinghastighet
RPM
Spesifikt bakketrykk (med
baldakin FOPS Niv. I)

Fra 0 til 3.8
95
0 29 (0 30)

0 31 (0 32)

KPa (kgf/cm²)
HH vinkel bomsving

°

70

VH vinkel bomsving

°

60

Den operative vekten som er anvist henviser til maskinen med standard
konfigurering; ta alltid forbehold for vekten på det diverse tilbehøret som er
installert (f.eks.: lang bom, tiltdozer)
Den totale nettovekten på maskinen anses å være summen av den
operative vekten og vekten på tilbehøret og bøttene som er installert.
Ta alltid forbehold for vekten på utstyret eller bøtten som er installert på
bommen, da de øker den totale vekten på maskinen.
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3.2

Motor

VERSJON

CX12

CX14

Merke

Kubota

Modell

D722
EU Stage 5

Nivå av forurensende utslipp

EPA Tier 4 Final
10.2 kW

Effekt

13.9 CV

Ved 2 350 RPM

13.7 HK
Sylinderkapasitet

719 cc

Diameter

67 mm

Takt

68 mm

Antall sylindre
Kjøling

3
Væske

Drivstoff

Diesel

Minimum

1100 RPM

Maksimum

2 250 RPM

(under last)
Luftfilter

Tørt:

Med hensyn til beskrivelsen og den spesifikke operasjonen av den interne
forbrenningsmotoren, (injektorpumpe, dynamo, startsystem), vennligst se
manualen for motoren og vedlikehold som følger med maskinen
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3.3

Hydraulisk system

VERSJON

CX12

Systemtype

CX14
Åpent senter

nr 2 med gir

no. 1 med variabel flyts
rate

Pumpeforskyvning

5 6 cc + 5 6 cc

5 5 cc + 5 5 cc

Total hydraulisk flyt

26 l/min

28 l/min

165 bar

200 bar

Pumpetype

Driftstrykk:
- første bom;
- andre bom;
- bøtte;
- svingning;
- dozerblad/understellsutvi
delse;
- kjøregirmotorer;
- girmotor for svingramme
Servokontroller
Hydrauliske servokontroller
for drift
Kjøring
Svingrammerotasjon

30 bar
3 kontrollspaker + 1 pedalkontroll
Variabel-forskyvning hydrauliske orbitale girmotorer
Hydraulisk orbital girmotor

cX12 - cX14
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3,
4

Effekt

VERSJON

CX12

CX14

Rykkbelastningsgrense ved
bøtte (standard bom) ISO

1 150

6015
Kgf
Utbrytningskraft på bom
690

(standard bom) ISO 6015

630

Kgf
Trekkraft

1 000

Klatrekapasitet

3,
5

%/°

60 / 30

Gravearmer

VERSJON

CX12

CX14

Lengde på første standard bom
mm

1 460

1 550

Lengde på andre standard bom
mm

900

1 020

Lengde på andre valgfrie bom
mm

1 020

1 150

Vektøkning på andre valgfrie
bom (i forhold til andre
standard bom) kg

3,
6

35

Dozerblad

VERSJON

CX12

CX14

Bredde

mm

Høyde

mm

220

Slaghøyde

mm

225

Slagdybde

mm

225

Avstand fra svinglager

mm
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3.7

Understell

VERSJON

CX12

CX14

INNRAMMET UNDERSTELL

VARIABEL med hydraulisk utvidelse

Nedre rullere

3 hh + 3 vh - oljebad

Øvre rullere

ikke til stede

Beltespenner
Gummibelter

3.8

Hydraulisk justering med fett
mm

180 x 43 x 72

Bremser

VERSJON
Servicebrems for kjøring

Sekundær og
parkeringsbrems for
kjøring
Servicebrems på rotasjon
Parkeringsbrems og
lås på rotasjon

CX12

CX14

Hydrostatisk: Den aktiveres når kjørespakene
slippes og går tilbake til nøytral stilling
automatisk
Mekanisk: Girmotorene for kjøring er utstyrt med en
Lastholdingsmekanisme som sørger for adekvat
bremsemoment når det ikke er kontrolltrykk (spaker i
nøytral stilling eller maskin av)
Hydrostatisk: Den aktiveres når høyre
kontrollspak slippes og går tilbake til nøytral
stilling automatisk
Mekanisk: Aktiveres manuelt med stiften
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3.9

Nominell lastekapasitet

Maskinen er ikke utstyrt for å håndtere gjenstander, og slike operasjoner er
derfor forbudt. Håndtering av gjenstander kan forårsake vipping eller velting av
maskinen og føre til alvorlige personskader eller død.

Maskinen kan forberedes for å løfte laster på forhånd hvis den er utstyrt med det
valgfrie settet for å håndtere gjenstander dersom den er utstyrt med enhetene
beskrevet av EN474-5, og når alt nasjonalt regelverk oppfylles. Det valgfrie settet for
å håndtere gjenstander må leveres av den lokale forhandleren
Tabellen for tillatte lastekapasiteter som følger med har blitt utarbeidet i samsvar med
ISO 10567-standarden
Lastekapasitetene stemmer for:
- maskiner plassert på solid, fast og jevn grunn;
- De anviste kapasitetene gjelder for en fullstendige svingradiusen til svingrammen;
- De anviste kapasitetene stemmer for bøttehengselstiften;
- utstrekning henviser til senteret til rotasjonen (svingringen)
- lastekapasitetene overstiger ikke 75 % av vippe- eller veltegrensen eller 87 % av
den hydrauliske grensen, i samsvar med ISO 10567
-

Når maskinen brukes i forhold bortsett fra de som anvises i manualen (f.eks. på
en overflate som ikke er kompakt, men er ujevn eller glatt, eller er på en bakke,
osv.), så må operatøren ta forbehold for de nye forholdene som reduserer
maskinens stabilitet og kapasitet. Operatøren må derfor arbeide ved lavere
hastigheter og lettere laster for å sørge for stabiliteten på maskinen.

Kapasitetene som vises må reduseres avhengig av typen tilbehør som er
installert.
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Hvis sylinderen til dozerbladet ikke er utstyrt med en sikkerhetsventil (tillegg),
så må ikke dozerbladet brukes til å stabilisere maskinen.
Hvis dozerbladet brukes på feilaktig vis, så kan de hydrauliske slangene bli
skadet og forårsake et plutselig tap på stabilitet i maskinen, som da kan føre til
skade på operatøren og/eller maskinen.

MODELL CX12

* Viser grensene til den hydrauliske lasten.
0 m henviser til grunnivået

A

For maskiner utstyrt med veltebøyle, gummibelter,
ingen bøtte, og ingen hurtigutløsningskobling

B
Fron
t

Latera
l

Enhet:
tonn

Reist blad, Standard bom (900 mm) - Modell CX12
B (m)
1

A (m)

2

MAK
S
MAKS

2

*0 20

*0 22

2 43

1

*0 26

*0 25

0 14

0 12

2 94

0

0 24

0 18

0 12

0 10

2 95

0 24

0 18

0 14

0 11

2 46

-1

*0 40

*0 40
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Senket blad, Standard Bom (900 mm) - Modell CX12
B (m)
1

A (m)

2

MAK
S
MAKS

2
1
0
-1

*0 40

*0 40

*0 20

*0 22

2 43
2 94

*0 26

*0 25

0 14

0 12

*0 29

0 18

*0 14

0 10

2 95

*0 30

0 18

*0 16

0 11

2 46

Reist blad, Valgfri Bom (1020 mm) - Modell CX12
B (m)
1

A (m)

2

MAK
S
MAKS

2

*0 20

*0 20

2 58

1

*0 26

*0 25

0 12

0,12

3 06

0

0 24

0 17

0 10

0,09

3 07

0 23

0 17

0 09

0,10

2 61

-1

*0 39

*0 39

Senket blad, Valgfri Bom (1020 mm) - Modell CX12
B (m)
1

A (m)

2

MAK
S
MAKS

2

*0 20

*0 20

2 58

1

*0 26

*0 25

0 13

0 12

3 06

0

*0 29

0 17

0 13

0 09

3 07

*0 29

0 17

0 15

0 10

2 61

-1

*0 39
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VERSJON CX14

* Viser grensene til den hydrauliske lasten.
0 m henviser til grunnivået

A

For maskiner utstyrt med veltebøyle, gummibelter,
ingen bøtte, og ingen hurtigutløsningskobling

B
Fron
t

Latera
l

Enhet:
tonn

Reist blad, Standard bom (1 020 mm) - Modell CX14
B (m)
1

A (m)

2

3

MAK
S
MAKS

2

*0 20

*0 22

2 69

1

*0 30

*0 28

0 15

0 14

0 13

0 11

3 15

0

0 27

0 20

0 14

0 11

0 12

0 09

3 16

0 27

0 20

0 14

0 11

2 72

-1

*0 44

*0 44

Senket blad, Standard Bom (1020 mm) - Modell CX14
B (m)
1

A (m)

2

3

MAK
S
MAKS

2
1
0
-1

*0 44

*0 44

cX12 - cX14

*0 30

*0 28

*0 15

0 14

*0 33

0 20

*0 16

0 11

*0 33

0 20

*0 20

*0 22

2 69

0 14

0 11

3 15

0 15

0 09

3 16

*0 16

0 11

2 72

kode:
B000201481

81

Teknisk informasjon
Reist blad, Standard Bom (1150 mm) - Modell CX14
B (m)
1

A (m)

2

3

MAK
S
MAKS

2
1
0
-1

*0 43

*0 43

*0 20

*0 22

2 84

*0 29

*0 27

0 14

0 13

0 12

0 10

3 28

0 26

0 19

0 13

0 10

0 11

0 08

3 29

0 26

0 19

0 13

0 10

2 87

Senket blad, Standard Bom (1150 mm) - Modell CX14
B (m)
1

A (m)

2

3

MAK
S
MAKS

2

*0 20

*0 22

2 84

1

*0 29

*0 27

*0 14

0 13

0 13

0 10

3 28

0

*0 32

0 19

*0 16

0 10

0 14

0 08

3 29

*0 32

0 19

*0 15

0 10

2 87

-1

*0 43
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3.10

Standardutstyr

- Veltebøyle ROPS/TOPS
- Andre standard bom
- Hydraulisk belteutvidelse
- Gummibelter
- Dobbel kjørehastighet
- Dozerblad
- Vern på reisesylinder og bladsylinder
- Servoassisterte hydrauliske kontrollspaker med proporsjonale elektro-hydrauliske
kontroller for:
- svingning;
- AUX 1 hydraulikksystem;
- Arbeidslys på bommen
- Sete- og setebeltejustering på langs
- Én enkelt tenningsnøkkel brukes på alle låser på maskinen
- Tørrluftfilter med tetningsindikator.
- Manual for bruk og vedlikehold og verktøysett
- Hanskerom

cX12 - cX14
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3.11

Utstyr tilgjengelig ved forespørsel

- FOPS Nivå I Baldakin
- Andre lange bom
- Piloterte blokkeringsventiler på sylindere på første og andre bom
- Sikkerhetsventiler på dozerbladsylinderen
- Supplerende hydraulikksystem AUX2
- Kjøreadvarselssummer
- Sett for håndtering av gjenstander
- Arbeidslys på FOPS Nivå I-baldakin
- Roterende lys
- Geolokaliseringssystem GEO-SERVICE
- Skiftbart utstyr for montering på andre bom (for flere detaljer, se
“7.1.1 Spesifikasjoner på autorisert utstyr” på side 175)
3.12

Roterende struktur

Den øvre delen av maskinen (svingramme, bommer) roterer uavhengig av
bunnseksjonen (understellet). Denne bevegelsen tillates av svinglageret, som sørger
for at delene beveger seg med minimal friksjon. Svinglageret består av to ringer som
kan fritt rotere med hverandre; den ene er skjøtet fast i understellet, den andre på
svingrammen.
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3.13

Væskekapasiteter

MODELL

CX12

CX14

Drivstofftank

l

14 5

Hydraulisk oljetank

l

95

Hydraulisk system

l

15

Kjølesystem

l

6

Motorolje med skiftbart filter
l

3.14

18

Elektrisk system

VERSJON
Elektrisk system
Blysyrebatteri med
væskeelektrolytt

CX12

CX14

12 V c c negativ jord
12 V 45 Ah

Dynamo

12 V 40 Amp

Oppstartsmotor

12 V 1 4 kW

cX12 - cX14

85
kode:
B000201481

Teknisk informasjon

3.15

Arbeidsdimensjoner

De overordnede dimensjonene er anvist i mm for maskiner med en 300 mm gravebøtte
MODELL CX12

Standard bom 900 mm (Lang bom 1020 mm)
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VERSJON CX14

Standard bom 1020 mm (Lang bom 1150 mm)

cX12 - cX14
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3.16

Lydutslipp

LYDTRYKK
NAVN

CX12

CX14

ISO 6396 – LpA

(registrert ved
førerposisjon)

79
dB(A)

LYDSTYRKE
NAVN

CX12

2000/14/CE
og etterfølgende endringer
LWA

CX14
92

dB(A)

Det garanterte lydstyrkenivået er anvist på et klistremerke festet på
maskinen (se punkt “2 3 Sikkerhetsskilt og driftsrelatert merking” på
side 28)
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3.17

Vibrasjoner

Nivået av vibrasjoner som overføres til operatøren avhenger hovedsakelig på
forholdene til grunnen der maskinen arbeider, på arbeidsmetodene som brukes og
tilbehøret som er festet på maskinen.
Eksponering for vibrasjoner kan reduseres betydelig ved å følge disse forslagene:
- bruk tilbehør som passer til denne typen maskin og typen oppgave som skal utføres;
- juster og lås setet i den riktige stillingen; kontroller setedempingen jevnlig, og utfør
alle nødvendige justeringer og alt nødvendig vedlikehold;
- utfør alle vedlikeholdsoppgaver på førerstillingen jevnlig;
- bruk tilbehøret med myke bevegelser, så langt det lar seg gjøre, og unngå brå
bevegelser og overdrevne støt;
- juster farten og ruten og, hvor dette er mulig, unngå spesielt ujevne ruter hvor
mulige hindringer kan treffes på, slik at du kan redusere vibrasjonsnivået
Maskinen har blitt testet i samsvar med det følgende regelverket: - ISO 2631
- EN ISO 5349
- EN 1032
- EN 12096

HÅND-ARM VIBRASJONER

Vibrasjonsnivå
Måle

usikkerhet

m/s2

0 99

m/s2

0 49

VIBRASJONER I HELE KROPPEN

Vibrasjonsnivå
Måle

usikkerhet

m/s2

0 19

m/s2

0 09

Tester utført uten last på en flat, kompakt overflate.
Verdiene som er oppgitt henviser til kontinuerlig eksponering for en dag på 8 arbeidstimer
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89
kode:
B000201481

Transportering av
maskinen

4.0

TRANSPORT AV MASKINEN

Sørg for at maskinen som brukes til å transportere maskinen har nok lastekapasitet.
Før du laster maskinen, sørg for at lasteplanet og/eller lasterampene er rene og er
fri av alle spor til fett, olje, jord, is, eller andre glatte rester.
Retningen må ikke endres på rampene. Juster beltene på maskinen med rampen, og
deretter kjør i en rett linje.
Bruk de passende festepunktene når du ankrer maskinen ned på
kjøretøyet.
Følg regelverk angående tillatt bredde, høyde, vekt og transporthastighet.

90
kode: B000201481
rev.: 00

cX12 cX14

Transportering av
maskinen

Fraktdimensjoner

D

4.1

C

A
B

MODELL
A

Beltelengde

B

Maskinside, lengde

C

Understell, bredde

D

Høyde – topp av
beskyttende struktur

CX12

CX14
1 100

mm

3 102

3 172
min 790 – maks 1 050

mm

2 300

Vekten på maskinen er oppgitt under punkt “3 1 Generell data” på side 73.
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4.2

Lasting-/avlastingsoperasjoner 92

Det er anbefalt å bruke en spesiell plattform når maskinen lastes av og på
transportmiddelet.
Det er imidlertid tillatt å bruke lasteramper. Før
ramper brukes til å laste eller avlaste maskinen:
- lasting og avlasting av maskinen må utføres på sikker, flat
grunn
- sørg for at lastespesifikasjonen for rampene passer bruttovekten på maskinen og at
deres minimumsdybde er lik beltets;
- vinkelen på lasterampene må IKKE overstige 15°;

maks 4 000
mm

1

2
mak
s
15°

- pass rampene slik at akselen på maskinen er tilpasset belteakselen;
- rampene må være stivt koblet (1) til lasteplanet for å unngå mulig frakobling mens
maskinen lastes på;
- at kontaktsonen til beltet med grunnen (2) ikke tillater en nivåforskjell
som overstiger 50 mm; velg derfor ramper med avfaset støtte;
- sørg for at parkeringsbremsen på transportmiddelet er på;
- bruk kiler for å blokkere hjulene på transportmiddelet;
- hvis nødvendig, ta av bøtten eller arbeidsutstyr for å passe størrelsen eller den
maksimale kapasiteten til transportmiddelet. De kan transporteres på en passende
måte.
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Om vinteren, varm opp motoren og det hydrauliske systemet på maskinen før du
starter lasting-/avlastingsoppgaver

For å redusere risikoen for personskade forårsaket av at maskinen velter eller
vipper, IKKE forsøk å endre maskinens retning og IKKE aktiver noen
kontrollspak bortsett fra kjørespaken når maskinen er i bevegelse på en
lasterampe eller på lasteplanet til transportmiddelet.

Last maskinen ifølge anvisningene:
1 - rett opp svingrammen med understellet slik at dozerbladet er nær bommen;
2 - pek bakdelen på maskinen mot transportmiddelet;
3 - rett opp maskinen med transportmiddelet;
4-

Begynn å laste maskinen i revers. Få en annen operatør til å følge med
på lastingen/avlastingen fra en trygg avstand, slik at de kan advare
føreren angående potensielt farlige situasjoner som ikke kan oppdages
fra førersetet

Når du går i revers, følg med på retningen på kontrollene som ikke nødvendigvis
er intuitive, se punkt “6 15 1 Kjøring forover og bakover” på side 144 og “6 15 4
Svinging i revers” på side 147.
5 - hvis maskinen ikke er rettet opp med rampen når den går opp rampen, gå tilbake

til fasen der maskinen rettes opp

Mens maskinen går over toppen av rampene under lasting vil den dreie på
midten av beltene mot nivået til lastebilen eller lasteplanet på
transportmiddelet. Oppretthold en sakte, jevn bevegelse til maskinen fullfører
denne rotasjonen og begge belter er i full kontakt med lasteplanet på
transportmiddelet.
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6 - Plasser maskinen på transportmiddelet og senk dozerbladet på planet;
7 - lukk bøtten eller utstyret, trekk tilbake den andre bommen og senk gravearmen

ned på planet for å redusere det overordnede fotavtrykket til et minimum;

8 - parker maskinen ifølge anvisningene gitt under punkt “6 16 Parkere maskinen” på

side 150;
9 - maskinen

sikres til planet på transportmiddelet som oppgitt i det
følgende punktet.

For å avlaste maskinen, følg prosedyren ovenfor i baklengs rekkefølge.

I avlastingsoppgaver vil maskinen igjen dreie da den passerer over toppen av
rampen. Oppretthold sakte, jevn bevegelse til maskinen fullfører denne
svingningen og begge belter er i full kontakt med rampene.
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4.3

Sikring av maskinen på transportmiddel

Etter du har lastet maskinen på lastebilen, så skal den
sikres som oppgitt på det spesielle operasjonsmerket
(1).

1

Sett inn den mekaniske låsen på svingen manuelt
(hvis levert).
Det er nødvendig å sikre den øverste delen av
maskinen (den roterende strukturen) for å hindre den
fra å rotere.
Plasser alt utstyr som er installert slik at det ikke kan
bevege seg under transport. Hvis nødvendig, skal det
sikres.
Tilbehøret som brukes til å sikre maskinen og
festepunktene på transportmiddelet må ha passende
kapasitet
Sjekk og følg det gjeldende regelverket i landet der
transporten utføres.
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4.4

Løfting av maskinen

Når maskinen løftes, følg det gjeldende regelverket i landet der maskinen brukes.
Før maskinen løftes, må det sørges for at kranen som skal brukes har passende
lastbærende kapasitet til å løfte vekten til maskinen.
Ikke bruk slitte eller frynsete kabler.
Kabler kan kun festes til de spesielle
ankringspunktene. Aldri løft maskinen med
operatøren ombord.
Ikke tillat at noen er nær maskinen.
Operatøren som løfter maskinen med kran må ha passende kvalifikasjoner.
Sørg alltid for at metallkabelen som brukes til å løfte maskinen passer vekten som
skal løftes.
Når løfting pågår, hold maskinen i horisontal stilling.
Ingen kan stå under maskinen når den løftes fra bakken.
Aldri forsøk å løfte maskinen i en stilling som er forskjellig fra den i illustrasjonen
nedenfor, ellers vil maskinen kunne miste stabilitet.
Ikke forsøk å løfte maskinen ved å bruke løftepunktene som er tiltenkt
transport; denne tilnærmingen kan skade maskinen og gjøre at den faller og
føre til alvorlige eller dødelige skader.
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Ikke bruk filetene på motvekten og/eller den beskyttende strukturen til å løfte
maskinen; den kan knekke slik at maskinen faller og forårsaker alvorlig skade
på mennesker eller gjenstander.
For å minimere muligheten for ulykker og alvorlig personskade må all
kranoperasjon og riggepersonell ha passende kvalifikasjoner og erfaring. Det er
deres ansvar å sørge for at det riktige utstyret brukes til å løfte maskinen.
Løfteutstyret må ha riktig spesifikasjon og være riktig koblet til de spesifiserte
løftepunktene på maskinen.
ALDRI la noen stå på eller under maskinen mens den løftes. Hvis løfteutstyret
svikter, så kan maskinen falle og forårsake alvorlig eller dødelig skade.

For detaljer angående vekten på maskinen, se punkt “3 1 Generell data” på side
73. Den beskrevne løfteprosedyren stemmer til maskiner med standard
spesifikasjoner.
Løftemetoden varierer avhengig av utstyret og tilbehøret som er installert. Hvis
mulig, fjern dem. Hvis du er usikker, ta kontakt med COLTRAX Servicesenteret.
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4.4.1

Løfteprosedyre

Maskinen må løftes fra en flat og kompakt overflate og må løftes i følge
den følgende prosedyren:
1 - start motoren, roter svingrammen slik at bommen er på motsatt side av bladet

med svingrammen parallell med beltene;

2 - flytt bommen til en svingvinkel på “0°” (hvis til stede);
3 - reis den første bommen fullstendig, lukk bøtten og trekk tilbake den andre bommen;
4 - reis dozerbladet fullstendig;
5 - lukk opp frakoblingsspaken for kontrollene ved å trykke den utover;
6 - sett inn den mekaniske låsen på svingen manuelt (hvis levert)
7 - stans motoren og sørg for at det er ingen hindringer rundt operatørområdet, lukk

vindene og frontvinduet på førerhuset (hvis til stede), fjern tenningsnøkkelen og
gå ut av maskinen. Lukk førerhusdøren (hvis installert);
8 - fest reimen på delene av maskinen som er tiltenkt dette formålet (de

er anvist på den relaterte merkingen (5):
- en på hver side på venstre (1) og høyre (2) side av dozerbladet;
- to, på den øverste delen av den første bommen (3);
9 - fest selen på en passende løftebjelke (4) med maksimale reimlengder på 2500 mm
5

4

1
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Forenklede løfteinstruksjoner oppgis
på et spesielt merke (6) som er festet på maskinen

6

235001377_rev01

10 - juster lengden på metallkablene slik at vinkelen mellom dem stemmer med

figuren, og løft deretter maskinen sakte;

11 - når maskinen er av bakken, sjekk tilstanden til kroken og

løfteposisjonen, som MÅ VÆRE HORISONTAL, og løft deretter sakte;

12 - senk maskinen sakte ned på en flat og kompakt overflate til den fullstendig hviler på

bakken

13 - ta av kablene.
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4.5

Bruk av maskinen til tauing

Ingen kan stå nær maskinen når den tauer; kun operatørene på de to
maskinene kan være til stede. Siden det ikke er mulig å fullstendig kontrollere
maskinen som blir tauet, så kan det forårsake at andre personer blir overkjørt
og lider alvorlige personskader

Det er forbudt å taue maskinen med andre mekaniske midler; det medfører en risiko
for å alvorlig skade drivsystemet
Maskinen kan kun brukes til å taue andre maskiner over korte avstander, da den ikke
er utstyrt til å kontrollere styrings- og bremsefunksjoner på maskinen som taues.
Derfor kan tauing kun utføres når det er absolutt nødvendig og det utføres under de
følgende forholdene:
- bruttovekten på maskinen som taues overstiger ikke vekten på maskinen som
trekker
- bruk kabler eller kjettinger i god tilstand og av passende størrelse;
- oppretthold en maksimal avstand på 3 m mellom de to maskinene
- IKKE bruk fartskontrollsystemet når du tauer en annen maskin; den ødelagte
maskinen må taues ved en maksimal hastighet på 2 km/t;
- Tauekabelen eller kjettingen må

IKKE sikres på den øvre delen av
maskinstrukturen, inkludert
bommen, den andre bommen,
bøtten, eller noe annet montert
tilbehør. Tauekabelen eller kjettingen
kan kun festes til slepekroken
montert bakpå karosseriet (1);

235000665

1

- ALDRI fortsett tauingen med mindre begge belter er i full kontakt med

grunnen

- tauing gjøres kun på korte avstander. Stans tauingen umiddelbart om maskinen
begynner å overopphete
- Når du tauer, hold tauekjettingen eller -kabelen stram til alle tider
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5.0

KONTROLLER OG VERKTØY

Funksjonen til alle kontroller og verktøy beskrives i detalj under punkt “6 0 Bruk av
maskinen” på side 108.
5.1

Beskrivelse av kontrollspaker

1

2

3

7

4

8
5

9
10
11

6

12
13
14

15

Tegnforklaring:
1
2
3
4
5
6
7
8

Venstre kjørespak
Høyre kjørespak
Venstre kontrollspak
Ruller for bomsving
Horn-knapp
Frakoblingsspak for kontroller
Høyre kontrollspak
AUX 1 hydraulikksystem-ruller

9
10
11
12
13
14
15

Bomsving/AUX2-bryter (valgfri)
Gasspak
Oppstartsbryter
Kontrollspak for dozerblad/understell
Hurtigkjøringsknapp
Kontrollpanel
Stikkontakt
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5.2

Bruk av rullere

Rullerne er proporsjonale elektriske kontroller, ikke beholdende, som kontrollerer
hydrauliske funksjoner; avhengig av installasjonen kan de snu til høyre/venstre eller
opp/ned.
Sterkere bevegelse av rulleren gir proporsjonalt raskere respons fra den assosierte
funksjonen.
Rullerne er svært sensitive, så sørg for at du ikke tar på dem ved uhell mens du
arbeider. Utilsiktet bruk av hydrauliske funksjoner kan kompromittere
sikkerheten til operatøren og alle som er i nærheten
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5.3

Dashbord

1

6

2

7

3

4

8

5

Tegnforklaring:
1

Lysende kontakt forvarmingslys

5

2
3

Temperaturlys for kjølevæske
Varsellampe for motoroljetrykk

6
7

4

Varsellampe for lavt drivstoff

8

Ladningsindikator for
dynamo
Indikatorlys for hurtigkjøring
Dozerblad/understell
utvidelse funksjonsbryter
Bryter for arbeidslys
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1 - Lysende kontakt forvarmingslys

Når nøkkelen til oppstartsbryteren skrus til IGNITION-stillingen vil
indikatorlyset skrus på for seks sekunder
Hvis motoren allerede er varm, så vil forvarmingen ikke starte opp, og
indikatorlyset vil ikke lyse opp
2 - Temperaturlys for kjølevæske

Denne lyser opp når temperaturen på kjølevæsken er for høy
Stans maskinens aktivitet, la motoren gå og la den gå uten last ved
medium hastighet til lyset slås av. Sjekk deretter at
kjølevæskenivået er riktig, at det er ingen lekkasjer, at innsiden til
radiatoren ikke er skitten og at viftebeltet ikke er løst
3 - Varsellampe for motoroljetrykk

Denne slås på med motoren slått av når nøkkelen settes inn i
oppstartsbryteren til IGNITION-stillingen og slås av når
smørekretsen til motoren viser seg å være under trykk
Hvis denne lampen fortsetter å lyse eller slår seg på mens motoren
går, stans maskinen umiddelbart og undersøk årsaken til feilen

I kalde klima og når motoren har nettopp startet, så kan lampen fortsette å
lyse for en kort periode
Hvis dette fenomenet fortsetter, stans maskinen og undersøk årsaken til feilen
4 - Varsellampe for lavt drivstoff

Denne varsellampen vil slå seg på for å advare operatøren at drivstofftanken
krever påfyll.
Mens du arbeider, fyll på tanken så snart som mulig etter lyset
slås på/blinker; motoren kan stanse plutselig og derved forårsake
uvanlig maskinoperasjon
Etter du har fylt på, når motoren går, vil indikatorlyset slå seg av.
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- Ladningsindikator for dynamo

Oppstartskretsen slår seg på under volttilførsel og slår seg av når
motoren oppnår tomgangshastighet; hvis lyset fortsatt er på når
motoren går ved full kapasitet, så viser dette at dynamoen ikke
virker og derfor at batteriet ikke lades riktig

Hvis lyset fortsatt er av når oppstartsbryteren har blitt skrudd til IGNITIONstillingen, så betyr dette at dynamoen er defekt eller ødelagt, så du må sjekke
dynamoen og spenningen på beltet
6 - Indikatorlampe for hurtigkjøring

Lyser opp når hurtigkjøring er skrudd på.

7 - Funksjonsbryter til dozerblad/understellsutvidelse

Ved bruk av denne velgerbryteren er det mulig å velge mellom
dozerbladet og understellutvidelsen. Hvis bryteren skrus til venstre,
er dozerbladet aktivert (1) mens utvidelsen er deaktivert; om
bryteren er skrudd til høyre, blir dermed understellutvidelsen
aktivert (2) og dozerbladet deaktivert
For justeringsprosedyrer for dozerbladet og understellutvidelsen, se
de respektive punktene

2

1

8 - Bryter for arbeidslys

Denne bryteren brukes til å aktivere arbeidslyset
Hvis den settes til stilling 1, er lyset av; hvis den er på stilling 2, er
lyset på.

1

2

Signalene, lysene og knappene fungerer kun når oppstartsbryteren settes til
IGNITION-stillingen med nøkkelen.
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5.4

Timeteller

Registrerer arbeidstimer utført av maskinen; den er
plassert nederst til høyre på operatørstasjonen
Denne er nyttig for å raskt se de totale timene til maskinen
når den er slått av uten å måtte klatre inn.
Sifrene til venstre av desimalpunktet viser timer, mens
sifrene til høyre av desimalpunktet viser tiendedeler av
en time (6 minutter, 360 sekunder)

Denne telleren fungerer kun når motoren går
5.5

Geo-lokaliseringssystem GEO-SERVICE (tillegg).

Systemet bruker trådløs kommunikasjon til å spore maskinene
Den kan kun brukes etter å ha tatt kontakt med COLTRAX Servicesenteret og etter en
kontrakt har blitt opprettet.
Da enheten er trådløs bruker den radiofrekvenser; derfor er det arbeidsgiverens
ansvar å kontrollere at GEO-SERVICE systemet følger gjeldende lovverk i landet
eller territoriet der det brukes.

Før maskinen selges eller eksporteres med utstyret installert, ta kontakt med
COLTRAX Servicesenteret.
Systemet kan fjernes eller deaktiveres av COLTRAX Servicesenteret om nødvendig,
dersom maskinen selges eller eksporteres.
COLTRAX og det autoriserte Servicesenteret kan ikke holdes ansvarlig for problemer
eller skade forårsaket av manglende overholdelse av de oppgitte forholdsreglene.
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Ikke fjern, reparer, modifiser eller flytt kommunikasjonsterminalen, antennen
eller kablene, da dette kan føre til at utstyret eller selve maskinen bryter ned
eller kortslutter.

COLTRAX Servicesenteret vil håndtere fjerning og installering av utstyret. Sørg
for at kabler og ledninger ikke blir klemt eller skadet, og ikke trekk i kabler
eller ledninger med unødvendig kraft. Kortslutninger eller frakoblede
ledninger kan føre til at utstyret eller maskinen bryter ned eller tar fyr.
For personer som bruker en pacemaker, sørg for at
kommunikasjonsantennen (1) er minst 30 cm fra
pacemakeren da radiobølgene kan ha en negativ
virkning på funksjonen til denne.
1

Selv når nøkkelen er skrudd til OFF, så vil systemet trekke et minimalt nivå strøm.
Dersom maskinen er ute av aktivitet for en lengre periode, så skal instruksjonene gitt
under punkt “8 10 Lange perioder uten aktivitet” på side 250 følges forsiktig
Fordi systemet er avhengig av trådløs kommunikasjon kan det ikke brukes i tunneler, i
undergrunnsområder, inne i bygninger eller i fjellområder der radiofrekvenser ikke kan
mottas. Selv når maskinen er utendørs kan det ikke brukes i områder der radiosignalet
er svakt eller i områder uten signaldekning
Kommunikasjonsterminalen må ikke kobles fra eller tukles med; hvis noen feil
oppstår, ta kontakt med COLTRAX Servicesenteret.
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6.0

BRUK AV MASKINEN

Sikkerhet er avhengig av operatørens handlinger og
holdning. Feilaktig bruk av maskinen kan være farlig.
Før arbeidet begynner, konsentrer all din oppmerksomhet på det du er i ferd
med å gjøre og ta alle nødvendige forholdsregler.
Etter å ha kontrollert at maskinen er trygg og i god arbeidstilstand, husk at alle
som bruker den må være riktig opplært med hensyn til maskinens bruk, må
være godt informerte angående farene som fører med bruk av maskinen og må
være kjent med alle prosedyrene som må følges for å sørge for riktig bruk.

6.1

Oppstart

Les forsiktig gjennom informasjonen nedenfor og følg alltid kravene. Om
noen feil skulle oppstå ved bruk av maskinen, ta kontakt med det lokale
COLTRAX Servicesenteret

Aldri kontroller eller fyll på drivstofftanken, batteriene,
hydraulikkoljereservoaret, osv. i nærheten av åpne flammer eller gnistre.

Fjern all skitt fra frontvinduet for å forsikre god sikt. Fjern all skitt fra lysene
og sjekk at de kan skrus på riktig.
Sjekk at ingen gjørme eller jord har samlet seg rundt noen av de bevegende delene
og sørg for at kontrollene fungerer riktig.
Juster førersetet til en komfortabel stilling som gjør det enkelt å bruke
maskinen, og sjekk etter alle tegn på skade eller slitasje på setebeltet og
låsemekanismen på denne.
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Sjekk at varsellampene fungerer riktig og sjekk vinkelen på frontlyktene og
arbeidslyktene.
Før du starter opp motoren, fest setebeltet og steng frakoblingsspaken for
kontrollene.
Kontroller at det er ingen personer eller hindringer på, under, eller noe sted i
nærheten til maskinen.
Før du beveger maskinen eller bruker tilbehøret, sørg for at det er ingen
personer til stede i arbeidsområdet rundt deg.
Gjør deg kjent med reglene for bruk av maskiner i arbeidsområdet.
Hvis sylinderen til dozerbladet ikke er utstyrt med en sikkerhetsventil (tillegg),
så må ikke dozerbladet brukes til å stabilisere maskinen. Hvis dozerbladet
brukes på feilaktig vis, så kan de hydrauliske slangene bli skadet og forårsake
et plutselig tap på stabilitet i maskinen, som da kan føre til skade på operatøren
og/eller maskinen.
Oppretthold alltid en trygg avstand fra andre maskiner og hindringer for å
forsikre ideelle siktforhold.
Når du går i revers, snu svingrammen slik at du kan alltid se i retningen du
beveger deg i. Vær oppmerksom på tilstedeværelsen av personer i området: om
noen skulle gå inn i manøvreringsområdet, stans maskinen umiddelbart.
Bruk utstyret som er oppgitt i kapittel “7 0 Anbefalt tilleggsutstyr ” på side 172.
Følg anvisningene i tabellene for maskinens lastekapasitet og vurder om det er
noen lasterestriksjoner forårsaket av grunnen, asfalteringen eller ramper som
du skal arbeide på.
Ikke forlat maskinen hvis ikke dozerbladet og bøtten har blitt fullstendig senket
til bakken og motoren er slått av.
Operatøren er ansvarlig for all bruk av maskinens kontroller av utenforstående
personer.
Ikke tillat at noen klatrer på maskinen mens den arbeider.
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Når du bruker maskinen, unngå plutselige svinging, brå akselerasjon eller
bremsing, og skarpe svinger. Hvis du blir forvirret, slå motoren av.
Aldri la maskinen stå uten tilsyn med motoren gående.

Sjekk nivåene på kjølevæske, drivstoff og olje i motorsumpen, sjekk om luft
filteret er blokkert og sjekk for skader på det elektriske systemet.
Bomdrivsylindrene er utstyrt med taktsluttdempere. Derfor er det vanlig for
utstreknings-/inntrekningsbevegelser å sette å bli saktere, og dette er ikke tegn
på dårlig ytelse eller feil på sylindrene selv.
IKKE bruk maskinen ved 100% av lastekapasiteten til den hydrauliske væsken har
oppnådd normal operasjonstemperatur (ca. 50°C)
6.2

Førersete

Førersetet er av den godkjente typen og samsvarer med lovlige krav for sikkerhet på
arbeidsplasser. Den er av fast type og tillater justering på langs.
Justering på langs

Et par skinner lar setet bli flyttet fremover eller bakover
1

Leveren er plassert under setet, mot fronten på
kjøretøyet:
- leveren på venstre side (1) kontrollerer
bevegelsen av kun setet, og lar operatøren finne
den
mest komfortable stillingen i forhold til kontrollspakene
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6.3

Setebelte

Alvorlig skade eller død kan bli forårsaket av manglende bruk av setebeltet som er
installert i denne maskinen. Setebeltet er en uunnværlig del av
beskyttelsessystemet for operatøren og tilbyr operatøren sikkerhet dersom
maskinen skulle velte. Setebeltet MÅ brukes når maskinen er i bruk.
Kontroller setebeltet ved enhver anledning før bruk for å identifisere kutt eller
slitte bånd, eller feil i låsemekanismen. Hvis noe slitasje eller skade oppdages, så
kan maskinen IKKE brukes til setebeltet har blitt erstattet.

Før du starter motoren, juster først setet
for optimal komfort og rekkehold. Juster deretter
setebeltet slik:

1

- Ta enden på setebeltet (på høyre side av setet) og
trekk det på tvers til den andre siden
- Med ryggen din rett mot ryggstøtten og
beltespennen så lavt på kroppen din som mulig, klips
enden på beltet inn i delen på venstre side av setet
- For å løsne beltet, trykk den røde knappen (1),
trekk den frie enden ut av spennen, hold beltet mens
den trekkes tilbake og gå ut av maskinen.

Etter en ulykke må setebeltet erstattes, og førersetet og
setemonteringen må kontrolleres av spesialiserte teknikere.
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6.4

Frakoblingsspak for kontroller

Ikke forsøk å gå inn eller ut av maskinen uten å åpne det venstre
kontrollpanelet først. Du kan treffe kontrollspakene og forårsake utilsiktet
aktivering av maskinen, som kan føre til alvorlig skade på personer og/eller
deg selv.

Frakoblingsspaken for kontrollene (sikkerhetsspaken) er plassert på den venstre
kontrollspakmonteringen, også kalt venstre kontrollpanel
Før du går inn i maskinen, ved å trekke spaken (1) utover, vil venstre kontrollpanel
snu og bevege seg til den åpne stillingen (2); i denne stillingen er alle kontroller
deaktivert og det er nok plass til å gå inn i maskinen
Fra førersetet, trekk spaken (1) innenfor til den klikker på plass; på denne måten er
kontrollpanelet stengt i førerstillingen og alle kontroller er aktiverte
For vanlig bruk av maskinen må venstre kontrollpanel være stengt innover; merket
(3) som er plassert på kontrollspakholderen viser at spakene er aktive.

1
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2
3

Ikke hold fast i eller bruk kontrollspaken eller de venstre kontrollpanelet til å gå inn/ut
av maskinen. Noen komponenter kan bli skadet.
Etter du har stanset motoren og forlatt førersetet, steng alltid venstre
kontrollpanel ved å dytte det innover for å redusere plassen som er tatt opp av
maskinen
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6.5

Låsespak for rotasjon

Rotasjonen til svingrammen kan låses mekanisk ved bruk av en dedisert spak
plassert på gulvet der operatørens føtter hviler til venstre for kjørespakene.
Rotasjonen kan kun låses når svingrammen er rettet opp med understellet, i de
følgende stillingene:
- med bommene over dozerbladet
- med bommene på motsatt side av dozerbladet. For å låse
rotasjonen:
-

1

sørg for at svingrammen er rettet opp med

understellet; trekk opp spaken (1);
-

beveg den til stilling (2);

-

dytt den ned til å låse stillingen;

2

- for å låse opp rotasjonen, utfør de
samme handlingene i motsatt rekkefølge
Lås alltid rotasjonen når du transporterer maskinen og ved slutten av hver
arbeidsdag.

Ikke sett inn låsen når svingrammen ikke er rettet opp med understellet, da
låsemekanismen og rotasjonsmotoren kan bli alvorlig skadet i rotasjonsfasen.
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6.6

Tilleggskontakt for roterende lys
En tilleggskontakt (1), brukt for å koble til det
roterende lyset er plassert på høyre armstøtte
(bakpå). Kontakten er en to-stift til ISO 4165
standard og mottar 12V strøm
Kontakten er “låst”, og mottar kun strøm når
nøkkelen til tenningsbryteren er satt til
IGNITION-stillingen.
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6.7

Start motoren

Aldri forsøk å starte motoren ved å kortslutte oppstartsmotoren.
Dette kan forårsake brann og utilsiktet bevegelse av maskinen, og kan føre til
alvorlig personskade eller død.
FORHOLDSREGLER NÅR MOTOREN STARTES

- Start opp og kjør motoren kun fra førerstillingen
- Når motoren startes opp, bruk hornet til å advare alle
- Ikke la uautoriserte personer gå inn i maskinen.
6.7.1

Kontroll før oppstart

Alltid utfør alle kontroller oppgitt i dette punktet før du slår på motoren
Manglende utførelse av noen av kontrollene kan føre til problemer med bruk av
maskinen, inkludert det hydrauliske utstyret.

Parker alltid maskinen på en jevn overflate når inspeksjonene skal utføres.
Hold uautoriserte personer unna maskinen når den inspiseres.
Sørg for at motoren er slått av før alle kontroller og vedlikeholdstiltak
utføres.
Les timetelleren for å vurdere om det er på tide å utføre noen av de vanlige
vedlikeholdsoppgavene oppgitt i tabellen i punkt “8 9 Jevnlig vedlikehold” på
side 212.
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KONTROLL AV OLJENIVÅET I MOTORSUMPEN

- Trekk ut oljepinnen (1);
- rengjør den ved å tørke av oljen med en klut;
- sett den inn igjen;
- trekk oljepinnen ut igjen og sjekk oljenivået på
pinnen; det må være mellom merkene for
minimums- og maksimumsnivåene

1

Hvis det ikke er nok olje, altså at oljenivået er under
minimumsmerket, så må mer olje tilsettes for å rette opp nivået

Ikke sjekk mengden motorolje umiddelbart etter motoren er stanset, oljen vil
være svært varm og derfor farlig. Det tar for øvrig også 30 minutter å gå
fullstendig tilbake til sumpen. Kontroller dette enten før arbeidet begynner,
eller 30 minutter etter motoren er slått av.
Sørg for at du ikke tilsetter for mye motorolje.
Sjekk motoroljenivået 30 minutter etter du har fylt på.

Når du fyller på motorolje, sørg for at du ikke søler noe. Rengjør alt søl umiddelbart.
Oljerestene kan starte en brann eller føre til en risiko for personskade og skade på
utstyret.

Bruk motoroljen oppgitt i punkt “8.6 Påfyll” på side 196.

116
kode: B000201481
rev.: 00

cX12 cX14

Bruk av maskinen
KONTROLL AV KJØLEVÆSKENIVÅ

Ikke ta av radiatorhetten med mindre det er absolutt nødvendig.
Før du sjekker kjølevæskenivået, vent alltid på at motoren kjøles ned og
sjekk overløpstanken.
Rett etter motoren stanser er temperaturen på kjølevæsken svært høy og
radiatoren er under trykk; hvis hetten fjernes for å sjekke kjølevæskenivået
under disse forholdene vil det være en risiko for at operatøren får brannskader.
Vent til temperaturen går ned, og skru deretter hetten forsiktig av for å løse ut
resttrykket før du tar den helt av.

Lukk opp motordekselet og sjekk om nivået på
kjølevæsken er mellom MIN- og MAX-merkene på
overløpstanken til radiatoren (1)
Hvis nivået er lavt, tilsett litt mer
For påfyllsoppgaver, se punkt “8 9 4 Kontroll av
kjølevæskenivå” på side 220

1
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KONTROLL AV HYDRAULISK OLJENIVÅ

Det er farlig å tilsette olje i den hydrauliske væsketanken umiddelbart etter
motoren slås av.
Den hydrauliske oljen er svært varm, og kan være under trykk.
For å hindre alvorlige personskader, vent til oljen kjøles av.

Sørg for at nivået av hydraulikkolje er ved
halvveispunktet på nivåmerket (1)
Hvis oljenivået er lavt, tilsett litt mer
For påfyllsoppgaver, se punkt “8 9 8 Kontroll av
hydraulikkoljenivå” på side 226.
1

KONTROLL AV VIFTEBELTET

Ved å trykke tommelen halvveis mellom dynamoen og reimskivene på veivakselen, se
om beltet har 13 mm med slakk, sjekk også for noen tegn på sprekker; for den riktige
prosedyren, følg instruksjonene gitt i punkt “8 9 17 Kontroller og erstatning av
dynamo-/viftebeltespenning” på side 241.
KONTROLL AV BELTENE FOR SLITASJE

Sjekk for å forsikre at beltene viser ingen tegn til sprekker, brudd, ekstrem slitasje, og
at spenningen er riktig (se punktet angående vedlikehold for justeringsprosedyrer).
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KONTROLL AV TILSTANDEN TIL UTSTYRET

Kontroller utstyret som er installert på den andre bommen for å forsikre at det har
blitt installert riktig og festet på plass som beskrevet i manualene fra deres respektive
produsenter.
Kontroller slitasje og sjekk etter tegn på oljelekkasjer eller samlinger av rester på
utstyret. Om dette oppdages må tiltak tas umiddelbart for å reparere lekkasjene og
fjerne restene for å unngå at det oppstår feil med maskinen.
KONTROLL AV MASKINEN FOR LEKKASJER

Sjekk hele maskinen for alle væskelekkasjer, selv små lekkasjer
kan føre til funksjonsfeil og sammenbrudd i maskinen.
Alle installerte deler må kontrolleres, inkludert: rør og slanger, hydrauliske jekker,
pumper og motorer og kjølesystemer på motorer
KONTROLL AV MASKINEN FOR SLITASJE

Sjekk maskinen for noen tegn på slitte eller manglende deler
Om dette er tilfellet, erstatt eller reparer disse før maskinen startes opp.
RENGJØRINGSKONTROLL AV MASKINEN

Sjekk renholdet på maskinen for å unngå at driftsproblemer eller feil oppstår når
maskinen er i arbeid.
Rens vekk fra maskinen alt materiale som har samlet seg under bruk (f.eks. jord,
støv, steiner, gress, osv.), spesielt i de bevegende og artikulerende delene
Sjekk både utsiden og innsiden av maskinen for å unngå at manøvreringsproblemer
oppstår i drift.
KONTROLLER AT HORNET VIRKER

Sørg for at hornet virker som det skal. For prosedyren, se punkt “6 25 Horn” på side
170.
Hvis hornet ikke virker, reparer det.
KONTROLLER STILLINGEN TIL BAKSPEILENE (HVIS LEVERT)

Sørg for at bakspeilene er intakte og riktig innstilt slik at de forsikrer fullstendig sikt
rundt maskinen.
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6.7.2

Oppstartsprosedyre for motoren

Før du starter motoren for første gang, gjør deg kjent med den
følgende prosedyren.
Hver kontroll, indikator og lampe involvert i maskinens oppstart og tilsyn når den
kjører oppgis i rekkefølgen som de vil møtes på.

Før du starter opp maskinen, les sikkerhetsprosedyrene beskrevet i manualen
forsiktig og sørg for at du er kjent med kontrollene.
Så snart motoren er blitt startet så er operatøren direkte ansvarlig for all skade
som kan bli forårsaket av feilaktig manøvrering og manglende overholdelse av
sikkerhets- og trafikklover.
Aldri forsøk å starte motoren ved å kortslutte oppstartsmotoren. Dette kan
forårsake brann og utilsiktet bevegelse av maskinen, og kan føre til alvorlig
personskade eller død.
Motoren skal kun startes opp når du er i førersetet med setebeltet festet.
Før du starter opp motoren, sørg for at ingen personer står i arbeidsrekkevidden
til maskinen, og advar alle at maskinen er i ferd med å starte ved å bruke
hornet.
Eksosgassene er svært giftige. Når du starter motoren i lukkede
omgivelser, sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon.

Ikke forsøk å starte motoren med akselerasjonen satt til maksimum, da deler av
motoren kan bli skadet
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OPPSTARTSBRYTER

Oppstartsbryteren og andre låser som brukes på maskinen bruker den samme nøkkelen
Oppstartsbryteren har 3 stillinger:

1

2

3

1 - “OFF”;
2 - “IGNITION”;

1 - “OFF”-STILLING:

Denne stillingen har samme virkning som “PARK”-stillingen.
Med motoren i gang og nøkkelen i IGNITION-stillingen, vil motoren slå seg av når nøkkelen
settes til OFF.
Det er bare i denne stillingen at du kan sette inn eller fjerne nøkkelen
2 - “IGNITION”-STILLING:

Når nøkkelen settes inn og skrus til denne stillingen vil de følgende elektriske kretsene motta
strøm:
- dashbord-lamper og indikatorer;
- servoreléer for kontrollspaker;
- glødeplugger;
- horn;
- arbeidslys, front;
- førerhus og førerhusutstyr (hvis levert).
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3 - “START-UP”-STILLING:

Når nøkkelen vris til denne fjærbelastede stillingen vil oppstartsmotoren aktiveres. Når
motoren starter, slipp nøkkelen og den vil gå tilbake til “IGNITION”-stillingen

Motoren er utstyrt med en automatisk enhet som slår av oppstartsmotoren etter
8-10 sekunder av aktivitet for å forhindre overoppheting av oppstartsmotoren.
Vri nøkkelen til OFF-stillingen, vent 10-15 sekunder og gjenta startoperasjonen
VARSELLAMPE FOR LAVT DRIVSTOFF

Denne varsellampen vil slå seg på for å advare operatøren
at drivstofftanken må fylles på.

Før du starter motoren, vri tenningsnøkkelen kort til “IGNITION”-stillingen og sørg for
at lampen ikke er på. Hvis lampen er på, må du fylle på mer drivstoff
Mens du arbeider, fyll på tanken så snart som mulig etter lyset slås på/blinker; motoren kan
stanse plutselig og forårsake at maskinen opptrer uvanlig
Etter du har fylt på, når motoren går, vil indikatorlyset slå seg av.

Motoren på maskinen må kun brukes med passende drivstoff. For
spesifikasjonene, se punkt “8.6 Påfyll” på side 196.
Maskinen bør fylles på ved slutten av hver arbeidsdag for å redusere
oppbygningen av kondensater inne i drivstofftanken, da dette kan være skadelig
for drivstoffinnsprøytningssystemet
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GASSPAK

Gasspaken (1) kontrollerer motorhastigheten og er plassert på høyre side av
førersetet:
- for å redusere motorhastigheten til lav tomgang,
trykk akseleratoren forover;

1

- for å starte motoren og for oppvarming i
oppstarten, flytt akseleratoren til midtveisstillingen;
- flytt håndgrepet bakover for maksimal
motorhastighet.

En fullstendig beskrivelse av hvordan akseleratorhåndgrepet fungerer oppgis i
punkt “6 14 Gasspak” på side 140
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FORVARMER

Glødepluggene kontrolleres elektronisk og mottar
strøm når tenningsnøkkelen er vridd til “IGNITION”stillingen.
En indikatorlampe på dashbordet vil slås på når
strøm føres til glødepluggkretsen. Etter en periode
på 5 til 10 sekunder vil glødepluggene være varme
og strøm til kretsen vil kuttes ut automatisk
Før motoren startes:

- hvis omgivelsestemperaturen er 10 °C eller lavere må du vente til glødepluggindikatorlampen slås av før du bruker oppstarteren til å starte motoren;
- hvis temperaturen er over 10 °C, eller motoren er varm fra nylig bruk, så kan
oppstarteren brukes umiddelbart.
Etter oppstart med kald motor, la motoren gå med akseleratorhåndgrepet i
midtveispunktet for å la motoren og det hydrauliske systemet varme opp (uten
belastning) til normal arbeidstemperatur. Mens de forskjellige systemet varmer opp,
sjekk alle dashbordlamper og målere for tegn på tilstander som krever at vedlikeholdseller servicearbeid utføres.
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VARSELLAMPE FOR MOTOROLJETRYKK

Når du starter opp maskinen vil denne varsellampen
slås på når tenningsnøkkelbryteren vris til
“IGNITION”
Lampen vil slås AV sekunder etter motoren starter opp

hvis varsellampen IKKE lyser opp når tenningsnøkkelbryteren settes til
“IGNITION”-stillingen, IKKE forsøk å starte motoren
Hvis indikatorlampen IKKE slår seg av etter oppstart, slå av motoren
umiddelbart.
I alle situasjonene oppgitt ovenfor, ta kontakt med COLTRAX
Servicesenteret, som vil sjekke maskinen for å eliminere alle feil.
LADNINGSLAMPE FOR DYNAMO

Når du starter opp maskinen vil denne varsellampen
slås på når tenningsnøkkelbryteren vris til
“IGNITION”.
Lampen vil slås AV noen sekunder etter motoren
starter opp.

hvis varsellampen IKKE lyser opp når tenningsnøkkelbryteren settes til
“IGNITION”-stillingen, IKKE forsøk å starte motoren. Hvis indikatorlampen IKKE
slår seg av etter oppstart, slå av motoren umiddelbart. Årsaken til feilen med
varsellampen må identifiseres og elimineres før maskinen kan brukes igjen
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VARSELLAMPE FOR KJØLEVÆSKETEMPERATUR

Hvis indikatoren når den røde sonen, så vil
denne varsellampen slås på; i dette tilfellet om
arbeidstemperaturen når 110 °C.

Stans arbeidet umiddelbart la motoren gå ved full hastighet
Når lampen slår seg av, stans motoren og ta kontakt med COLTRAX Servicesenteret,
som vil sjekke maskinen for å eliminere alle feil.
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6.8

Starthjelp-prosedyre for motoren

Hvis motoren ikke starter etter å ha fulgt prosedyrene gitt i punkt “6 7 2
Oppstartsprosedyre for motoren” på side 120, sjekk om batteriet er ladet. Erstatt
batteriet om nødvendig (se punkt “8 7 Batteri” på side 206).
Hvis batteriet har lavt med strøm, bruk de følgende prosedyrene til å starte motoren

Når du kobler sammen kablene, unngå at de
positive (+) og negative (-) lederne berører
hverandre.
Bruk alltid vernebriller når denne prosedyren
utføres.
Unngå kontakt mellom maskinen som skal startes
opp og maskinen som tilfører strøm for å unngå
gnistre i nærheten av batteriet.
Gnister
kan
forårsake en
eksplosjon
av
hydrogenet som produseres av batteriene og
forårsake alvorlige skader og personskader

Sørg for at ingen feil gjøres når en ekstra kabel kobles inn. I den siste tilkoblingen (til
svingrammen), vil en gnister skapes; derfor må kabelen kobles så langt unna batteriet
som mulig (unngå arbeidsverktøy, de er ikke gode for strømføring)
Når en ekstra kabel kobles fra, unngå at griperne kolliderer med hverandre eller
med maskinrammen.

Før du bruker starthjelp, sørg for at batteriet ikke er frossent.
Hvis væsken inne i batteriet er frossent, fjern batteriet fra maskinen, ta det til
varme omgivelser (ca. 30 °C) og vent til væsken tiner før du bruker starthjelp
eller lader batteriet.
Manglende overholdelse av disse instruksjonen kan føre til at batteriet skader
og forårsaker personskader eller død.
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Størrelsen på den ekstra kabelen og klammene på denne må passe til størrelsen
på batteriet.
Batteriet som brukes for oppstarten må stemme med kapasiteten til motoren
som skal startes.
Oppstartssystemet på denne maskinen er 12V. Maskinen som tilfører strøm for
oppstart må derfor også ha et 12V-batteri
Sørg for at lederne og klipsene ikke er skadede eller
korroderte. Sørg for at kablene og griperne er festet sikkert.
Sørg for at kontrollene for begge maskiner er LÅST.
Sørg for at alle spakene er i NØYTRAL stilling.
Maskinen som brukes for oppstarten må utstyres med et 12V negativt jordingssystem og et
batteri på minst 500 CCA (kaldstartsampere).
For å få tilgang til batteriet og utføre starthjelp-prosedyren, lukk og motordekselet ved å
følge prosedyren gitt i punkt “8 3 1 Motordeksel” på side 192.

128
kode: B000201481
rev.: 00

cX12 cX14

Bruk av maskinen
6.8.1

Koble til de ekstra kablene

Sørg for at Tenningsnøklene for begge maskiner er satt til OFF-stillingen;
- En klamme på den ekstra kabelen (A) kobles til den positive (+) terminalen på
maskinen som skal startes opp (1);
- den gjenstående klammen på den ekstra kabelen (A) kobles til den positive (+)
terminalen på maskinen som skal tilføre strøm (2);
- den ene klammen til den ekstra kabelen (B) kobles til den negative (-) terminalen
på maskinen som skal tilføre strøm (2);
- den gjenstående klammen på den ekstra kabelen (B) kobles til motorbasen (3) til
maskinen som skal startes opp (1)
Tegnforklaring:

A

A
B
1

5

2

1

4

4

2

3
B

5

3

4
5

Ekstra kabel (+)
Ekstra kabel (-)
Akkumulator på
maskinen som skal
startes
lav
Akkumulator på
maskinen som tilfører strøm
ladet
Base på motoren som skal
startes
Positiv terminal (+)
Negativ terminal (-)
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6.8.2

Start motoren

Før du starter motoren, sørg alltid for at frakoblingsspaken for kontrollene er
ÅPEN. Hvis en kontrollspak for arbeidsutstyret berøres ved uhell når du starter
opp, så kan arbeidsutstyret gjøre uforventede bevegelser og forårsake alvorlig
skade eller personskade.

Sørg for at klammene er festet riktig på batteriterminalene
Start motoren til maskinen som skal tilføre strøm og kjør den med full kapasitet
Vri oppstartsbryteren på maskinen som skal starte til START-stillingen og start
motoren
Hvis motoren ikke starter ved det første forsøket, prøv igjen om 2 minutter.
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6.8.3

Fjern de ekstra kablene

Etter motoren har startet opp, skal de ekstra kablene kobles fra ved å følge
tilkoblingsprosedyren i motsatt rekkefølge
- koble fra én klamme for den ekstra kabelen (B) fra basen til motoren (3) på
maskinen som ble startet (1);
- koble fra den gjenstående klammen for den ekstra kabelen (B) fra den negative (-)
terminalen på maskinen som tilførte strøm (2);
- koble fra den gjenstående klammen for den ekstra kabelen (A) fra den positive (+)
terminalen på maskinen som tilførte strøm (2);
- koble fra den gjenstående klammen for den ekstra kabelen (A) fra den positive (+)
terminalen på maskinen som ble startet (1);
Tegnforklaring:

A

Ekstra kabel (+)
Ekstra kabel (-)
Akkumulatoren på
maskinen som skal
startes
lav
2
Akkumulator på
maskinen som tilfører strøm
ladet
3
Basen til motoren som skal
startes
4
Positiv terminal (+)
5
Negativ terminal (-)
A
B
1

5

2

1

4

B

5

3

4
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6.9

Operasjon ved lave temperaturer eller om vinteren

La motoren og hydraulikkoljen varmes tilstrekkelig opp. Dersom de ikke er varme
nok før kontrollspakene aktiveres vil maskinen være treg i bruk, noe som kan
føre til ulykker
Forberedelse før oppstart

Motoren kan være vanskelig å starte opp i kaldt vær og batteri- og radiatorvæsken
kan fryse; det er derfor nødvendig å være oppmerksom på det følgende punktene:

Uansett er det ikke mulig å bruke maskinen ved temperaturer under -30 °C
DRIVSTOFF

Bruk drivstoff som passer til lave temperaturer, se punkt “8 6 3 Drivstoff” på side 199
SMØREMIDDEL

Bruk smøremiddel som passer til lave temperaturer, se punkt “8 6 4 Motorolje” på
side 200
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KJØLEVÆSKE

Bruk kjølevæske som passer til lave temperaturer, se punkt “8 6 5 Kjølevæske” på
side 202

Vær forsiktig når du bruker åpne flammer, da frostvæske er brennbart.

Når kjølevæskenivået må fylles på, legg til den nye kjølevæsken rett før du starter
maskinen og ikke ved slutten av skiftet, for å unngå at det fryser
BATTERI

Ved lave temperaturer vil kapasiteten på batteri reduseres, og ladespenningen
kan være utilstrekkelig for å starte maskinen; batterivæsken kan dessuten fryse.
I dette tilfellet, fjern det fra maskinen, plasser det i et varmt sted (temperatur
over 5 °C) og sett det inn igjen når maskinen skal brukes igjen.
Dette hjelper også med å forlenge levetiden til batteriet.
Hvis batteriet må lades, fortsett som beskrevet i punkt “8 7 Batteri” på side 206.
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6.10

Inspeksjoner før arbeidet begynner

For å utføre inspeksjonene, flytt maskinen til et stort område som er fritt for
hindringer og utfør oppgaven sakte:
- Ikke la noen stå i nærheten til maskinen
- fest alltid setebeltet;
- sjekk funksjonen på drivsystemet, styring og bremser, samt kontrollsystemet for
arbeidsutstyret;
- sjekk for feil, slik som lyder som kommer fra maskinen, vibrasjoner, varme, lukter
og instrumenter. Sjekk også jevnlig at det er ingen olje- eller drivstofflekkasjer;
- Hvis noen feil oppdages, utfør reparasjoner umiddelbart.
-

Kontrollenheten må kun aktiveres fra førersetet. Bruk av kontrollene fra bakken
kan forårsake alvorlig personskade eller død.
Ved bruk av revers:
Før du tar noen bevegelse, sjekk at det er ingen personer eller hindringer i
omgivelsene dine.
Før du tar noen bevegelse, bruk hornet til å advare alle i nærheten.
Maskinen må kun opereres fra førersetet. Hvis det er noen blindsoner bak maskinen,
ha en person til å stille seg der for å advare operatøren.
Vær spesielt forsiktig med å ikke støte inn i andre maskiner eller personer når du snur
eller svinger maskinen.
Sørg alltid for å ta forholdsreglene ovenfor, selv når maskinen er utstyrt
med bakspeil.
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6.11

Forholdsregler i drift

Kontrollenheten må kun aktiveres fra førersetet. Bruk av kontrollene fra bakken
kan forårsake alvorlig personskade eller død.
Sjekk at alle kontroller (kjørespaker og kontrollspaker)
for maskinen og alt installert tilbehør fungerer riktig.
Aldri bruk bøtten til å løfte personer eller som en
arbeidsplattform. Aldri transport andre personer.
Unngå plutselige, brå bevegelser.
Når du arbeider på ujevn grunn, beveg deg alltid sakte fremover og ha bøtten så lavt
som mulig.
Undersøk forholdene ved området der du skal arbeide forsiktig, slik at du kan
vurdere om det er noen uvanligheter i terrenget som kan gjøre arbeidet farlig.
Hvis det lar seg gjøre, niveller grunnen der maskinen skal brukes før arbeidet
begynner.
Identifiser plasseringen av alle luft- eller begravede ledninger eller elektriske kabler,
samt alle åpne og fylte grøfter.
Når du kjører, kjør forsiktig nær kanten av utgravde hull og grøfter, og vær
ekstremt forsiktig i trange arbeidsområder, eller når du arbeider på ujevn eller
bratt grunn.
For drift innendørs eller i innestengte områder, sørg for at området har god
ventilasjon. Eksosgassene til maskinen kan være dødelige.
Aldri forsøk å starte eller bruke maskinen med mindre du sitter i førersetet.
Kontrollene bør kun brukes når du er sikker på bevegelsene maskinen vil gjøre;
ikke ta noen sjanser hvis du er usikker, spesielt i obligatoriske arbeidsforhold
eller i nærheten av farer som kan sette førerens eller andres sikkerhet på spill.
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Ikke hvil føttene på kontrollpedalene (VH og HH kjørekontrollpedaler) når de
ikke er i bruk; hvil føttene dine på gulvet eller, alternativt, på støttene som er
montert ved siden av kjørespakene.
Lær plassering og bruk av pedalene, kontrollspakene, instrumentene, og LEDlampene.
Utvis ekstrem forsiktighet når du kjører over ujevn grunn med kanter eller
jernbaneskinner; kjør sakte slik at du ikke mister maskinstabilitet.
Ikke bruk bøtten som en rambukk. Når du arbeider på skråninger, alltid ha
bøtten senket.
Aldri stå under bøtten når den er reist.

Om noen feil eller funksjonsfeil skulle oppstå i noen av maskinkontrollene
eller funksjonene, STANS umiddelbart og ta kontakt med COLTRAX
Servicesenteret for hjelp.
Ikke forsøk å knuse betong eller steinblokker ved å bruke bøttens laterale bevegelse.
Ikke la bøtten falle fritt under graving.
Ikke strekk ut sylinderen fullstendig: la det alltid være en margin.
Når du kjører ned en bratt skråning, bruk skiftkontrollspaken til å redusere hastighet
innen en sikkerhetsradius.
Ikke gir eller grav når bøtten sitter i bakken.
Ikke grav bøtten dypt for å skrape grunnen. I stedet må du grave med bøtten til
et nivå som er nært overflaten og langt fra maskinkroppen: dette lar deg legge
mindre last på bøtten.
Under ingen omstendigheter bør du bruke denne maskinen til å løfte eller flytte
materialer, med mindre du bruker passende og dedikert tilleggsutstyr, og da
alltid i samsvar med de relevante advarslene.
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Når du kjører eller transporterer maskinen med bommen brettet inn, ikke la
bøtten komme i kontakt med dozerbladet
Etter å ha arbeidet i vann eller gjørme skal du alltid rengjøre og inspisere
maskinen, og smøre stiftene på bøtten, svingmasten, og alle andre deler som
kan ha vært under vann
Graving med maskinen pekt mot bakenden vil hindre at bomsylinderen treffer
dozerbladet
Ikke bruk gravearmen med skarpe bevegelser, spesielt hvis den beveges
nedover: ellers kan belterammen bli skadet
Ikke bruk maskinen med tung last når den er i rotasjon: gravearmen kan bli
skadet
Sørg for at bakdelen av maskinen ikke kolliderer med noen gjenstander under
rotasjon
Før du begynner å arbeide, sørg alltid for at det installerte utstyret ikke kolliderer
med bommene
Når du graver i dybden, sørg for at sylinderen på gravebommen og den andre
bommen ikke treffer bakken ved uhell
Ikke forsøk å flytte steiner og lignende med bladet: det kan skade både bladet
og sylinderen
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6.12

Slå av motoren

For å slå av motoren, gjør det følgende:
- Parker maskinen på en jevn overflate
- Senk dozerbladet og bomsystemet, samt alt tilbehør som skulle være
montert på det, ned til bakken.
- Dersom maskinen må stanses på en skråning; blokker beltene ved å sette kiler
perpendikulært med retningen på skråningen, og grav tennene på bøtten og
dozerbladet inn i bakken
- Skru akseleratorhåndgrepet for å redusere motor-RPM til minimum
- La motoren gå på tomgang for 4-5 minutter slik at temperaturen stabiliseres
- Skru tenningsnøkkelen til “OFF”-stillingen og ta ut nøkkelen
- lukk opp frakoblingsspaken for kontrollene, ta av setebeltet og gå ut av maskinen
ved bruk av de monterte håndgrepene
Hvis du må parkere på en offentlig vei, merk hindringen i samsvar med bestemmelsene
i lokale veitrafikkregler (signalbluss, veiarbeidsskilt, osv.).

Ikke gå ut av maskinen med bommene og bøtten reist, senk dem
alltid til bakken.
Ikke gå ut av maskinen med motoren slått på.
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6.13

Påfyll

Ikke utsett drivstoffet for flammer eller gnistre, da diesel er et brennbart stoff;
dette kan forårsake brann med risiko for personskader og skade på maskinen.

Når du fyller på drivstoff, sørg for at du ikke søler noe og rens vekk alt søl
umiddelbart.
Alle rester etter olje kan starte en brann eller føre til en risiko for personskade og
skade på
utstyret.

Fyll på drivstofftanken ved slutten av hver arbeidsdag. Dette vil forhindre at
kondensater samler seg i tanken
For å hindre at jord, vann og annen forurensning trer inn i drivstoffsystemet, gjør som
følgende:
- rengjør området rundt påfyllshullet;
- skru opp og fjern hetten på drivstofftanken (1);

1

- tilsett drivstoff forsiktig for å unngå søl;
- når drivstoffnivået har nådd det visuelle merket
(2), er tanken full;

2

- sett hetten på igjen (1)
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6.14

Gasspak

Denne kontrollen (1) brukes til å kontrollere motorens
hastighet. Minimumstilling: trykk spaken fremover
Maksimumstilling: trekk spaken bakover

140
kode: B000201481
rev.: 00

1

cX12 cX14

Bruk av maskinen

6.15

Maskinbevegelse

For trygg maskinbevegelse, bruk alltid kjørekontrollspakene jevnt og sakte.
Operatører som ikke er kjent med beltemaskiner bør først kjøre maskinen ved
50 % av den maksimale kjørehastigheten til de mestrer kontrollfunksjonene og
føler seg sikre på maskinen.

Kjørespakene kontrollerer maskinens FOROVER og REVERS retninger, samt VENSTRE
og HØYRE styring og bremsing. Spaken på venstre kontrollerer venstre beltedriv og
høyre spak kontrollerer høyre beltedriv
Med begge spakene i NØYTRAL stilling (N) er begge beltene stille og servicebremsen
aktiveres automatisk på kjøremotorene
- Når enten den ene eller den andre spaken flyttes fra NØYTRAL (N) stilling er
bremsen for det relevante beltedrivet sluppet og bevegelse begynner
- Når enten den ene eller den andre spaken flyttes tilbake til NØYTRAL (N) stilling,
vil bevegelse på det relevante beltedrivet stanse og bremsen vil settes på igjen
1

3
4

2

Tegnforklaring:
1
2
3
4
5

Venstre kjørespak
Høyre kjørespak
Fremover bevegelse
NØYTRAL stilling (N)
Reversbevegelse

5
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Med mindre det nevnes spesielt, så er alle henvisninger til retning i denne
manualen, inkludert instruksjoner for kjøring og svinging, gjort fra
operatørens synspunkt og med dozerbladet foran.
Kjørekontrollspakene
understellet.

kontrollerer

beltedrivmotorene

montert

på

Maskinens bevegelser er avhengige av førerens stilling; hvis operatøren
snur seg 180° relativt til dozerbladet, så er maskinens bevegelser det
motsatte av det som vises i driftsinstruksjonene.
Før du går i REVERS, snu svingrammen slik at du kan alltid se i retningen du
beveger deg i. Vær oppmerksom på tilstedeværelsen av personer i området: om
noen skulle gå inn i manøvreringsområdet, stans maskinen umiddelbart.
Når du arbeider i innestengte områder der det ikke er mulig å rotere
svingrammen, bruk bakspeilene (hvis til stede) eller snu hodet ditt for å sørge
for at området er åpent for manøveren.

Begge håndkontrollspaker har utstikkende pedaler nær bunnen på hver spak
Disse pedalene lar operatøren drive beltene uten å fjerne hendene hans/hennes fra
spakene
Pedalene har bakdeler som kan brettes fremover for å redusere størrelsen deres.
Dette gir mer plass til å klatre inn og ut av førerhuset og for å plassere føttene når du
arbeider.
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Når du beveger maskinen, gjør som følgende:
- plasser armene som vist i figuren og utstyret ca. mm fra
bakken;
- reis dozerbladet fullstendig;
- sjekk retningen du skal ta. Flyt venstre og høyre beltedrivspaker fremover for å
kjøre fremover, eller bakover for å kjøre i revers.

~ 400 mm
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6.15.1

Kjøring fremover og i revers

For å kjøre FREMOVER, trykk begge kontrollspaker fram like mye. Når mer trykk
legges på kontrollspakene vil motorens hastighet øke. For å STANSE bevegelsen
fremover, trekk begge kontrollene sakte tilbake til NØYTRAL (N) stilling

All tvungen, rask tilbaketrekking av kjørespakene til NØYTRAL stilling vil
forårsake en umiddelbar bremserespons fra de respektive beltedrivene
For å kjøre i REVERS, trekk begge kontrollspaker sakte bakover. Jo mer kontrollene
trekkes, jo raskere vil hastigheten bli. For å STANSE REVERS kjøring, trykk begge
kontrollene sakte tilbake til NØYTRAL (N) stilling
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6.15.2

Svinge maskinen rundt sin egen akse

For å dreie maskinen til VENSTRE på sin egen akse, trykk den høyre kontrollspaken
mens du trekker venstre spak bakover
For å dreie maskinen til HØYRE på sin egen akse, trykk den venstre kontrollspaken
mens du trekker høyre spak bakover
Dreiing og snurring av maskinen kan ikke utføres ved høy hastighet.
Hvis maskinen snus ved å snurre på en betongoverflate kan dette skade gummidriften
og visse understellskomponenter.
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6.15.3

Snu under bevegelse fremover

Når maskinen kjører direkte FREMOVER, må begge kontrollspaker trykkes fremover til
samme grad.
For å snu VENSTRE når du kjører FREMOVER, reduser trykket fremover lett på
venstre håndspak, slik at venstre belte går saktere. Maskinen vil da snu mot
VENSTRE.
For å snu HØYRE når du kjører FREMOVER, reduser trykket fremover lett på høyre
håndspak, slik at HØYRE belte går saktere. Maskinen vil da snu mot HØYRE.
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6.15.4

Snu under revers

Når maskinen kjører direkte i REVERS, må begge kontrollspaker trekkes bakover til
samme grad.
For å snu VENSTRE når du kjører i REVERS, reduser trykket bakover lett på høyre
håndspak, slik at høyre belte går saktere. Maskinen vil da snu mot HØYRE.
For å snu VENSTRE når du kjører i REVERS, reduser trykket bakover lett på venstre
håndspak, slik at VENSTRE belte går saktere. Maskinen vil da snu mot HØYRE.
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Forholdsregler for bruk av beltene

Alle forholdsreglene over gjelder for både gummibelter og stålbelter (tillegg)
Når du kjører, IKKE kjør over eller snu på noen skarpe
kanter eller trinn.
Maskinen vil påføre overdreven belastning på beltet og
forårsake at driften brytes eller kuttes (med
gummibelter kan den interne stålkabelen bli skadet).

Sørg for at fremmedlegemer ikke setter seg fast
mellom beltet og rammen eller komponentene i
understellet; hvis dette skjer kan hele understellet bli
skadet og beltet kan bli deformert og/eller kuttes.

Utstikkende gjenstander bør unngås hvor dette er mulig. Hvis denne manøveren er
umulig, fortsett forsiktig ved lav hastighet og kjør i en rett linje uten å styre når beltet
er over hindringen.
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Ikke ta skarpe manøvrer med styringen når du kjører over overflater med en høy
friksjonskoeffisient (f.eks. betongoverflater); dette kan forårsake unødvendig slit på beltet
Rengjør gummibeltene hvis drivstoff eller hydraulikkolje søles på dem; dette kan
forårsake korrosjon og skade beltet

Beltene kan lett skli på våte, frosne overflater og overflater som er dekket i snø.
Vær svært forsiktig når du kjører og arbeider under slike forhold.
Gummibelter er mindre stabile enn de som er laget av stål på grunn av deres
fleksibilitet. Vær svært forsiktig når du bruker en maskin med gummibelter.

All bevegelse og styring over utstikkende gjenstander eller ujevn grunn kan
forårsake at beltet løsner lokalt, som kan føre til at beltet frigjøres (med
gummibelter kan den interne stålkabelen bli skadet).
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6.16

Parkering av maskinen

Unngå så mye som mulig å parkere på skråninger.

Parkeringsprosedyre:
- Kjør maskinen til en flat, jevn overflate.
- Velg et område der det er ingen risiko for steinskred eller ras
- Velg et område der maskinen ikke er en hindring for fotgjengere eller andre, og i et
område som tillates ifølge gjeldende regelverk
- Senk bøtten og utstyret til bakken
- Slå av motoren ifølge prosedyrene spesifisert i “6 12 Slå av motoren” på side 138
- Vri så oppstartsbryteren til OFF-stillingen og ta ut nøkkelen
- lukk opp frakoblingsspaken for kontrollene;
- Aktiver svinglåsen (hvis levert)
- Lukk alle vinduer (hvis installert);
- Gå ut av maskinen;
- steng frakoblingsspaken for kontrollene;
- Lukk og lås førerhusdøren (hvis til stede) og dekslene som beskrives i “8 3
Sikkerhetsenheter” på side 192.

Det er ikke nødvendig å bruke parkeringsbremsene, de aktiveres automatisk.
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Skulle det være uunngåelig å parkere maskinen på en skråning er det nødvendig å:
- peke bladet nedover i skråningen og grave den inn i bakken (1);
- peke bøtten nedover i skråningen og sørge for at tennene på bøtten

graver inn i jorden (2), hvis det ikke er noe utstyr som kan graves inn i
bakken, la bøtten hvile på bakken;

- blokker begge belter på en passende måte (ved bruk av kiler 3)

3

1

2

Beskytt alltid de elektriske komponentene i førerhuset fra tøffe værforhold og
sørg for at alle vinduer, skyveglasset og tilgangsdøren er stengt.
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6.17

Bruk av bommen

Kontrollspakene lar deg bruke den første bommen, den andre bommen, bøtten
og svinging
Funksjonene til alle kontrollene er låst ut når frakoblingsspaken for kontrollene er
åpen for å tillate adgang eller utgang fra maskinen. For å aktivere begge
kontrollspaker må frakoblingsspaken for kontrollene fullstendig stenges, se prosedyren
gitt under punkt “6 4 Frakoblingsspak for kontroller” på side 112

IKKE la noen av kontrollene for hydraulikken stå aktivert etter sylinderen når sitt
grensepunkt i noen retning. Dette vil tvinge hydraulikkoljen til å gå igjennom
hovedavlastningsventilen, som vil forårsake at varme raskt bygger seg opp i
systemet, og vil føre til overoppheting og tap av ytelse, i tillegg til at det
forkorter komponentens levetid
Enkelte bom- og andre bombevegelser er utstyrt med et dempesystem som
setter ned farten på hydraulikksylinderens bevegelse når den er nær slutten på
rekkevidden den har. Dette minimerer støtbelastningen på maskinen under drift
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6.17.1

Venstre kontrollspak

Venstre kontrollspak kontrollerer utstrekningen og tilbaketrekkingen av den andre bommen,
samt HH- og VH-rotasjon på den første bommen og svingrammen:
- flytter du venstre kontrollspak til VENSTRE, vil svingrammen svinge til venstre (1 mot klokken);
- flytter du venstre kontrollspak til HØYRE, vil svingrammen svinge til høyre (2 med
klokken);
- trykker du venstre kontrollspak BAKOVER, vil andre bom senkes (3);
- trykker du venstre kontrollspak FREMOVER, vil andre bom reises (4).
1

2

4
1

2
3

3

4

Tegnforklaring:
2
3
4
5

Rotasjon av svingrammen og første bom til venstre
Rotasjon av svingrammen og første bom til høyre
Stenging av andre bom
Åpning av andre bom
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Hornknappen er plassert ved toppen av håndgrepet på venstre kontrollspak
Når kontrollspaken er i nøytral stilling (i midten), så er servicebremsen på
svingrammen automatisk aktivert; denne bremsen er av mekanisk type (negativ)
og er derfor alltid slått på under vanlig maskinbruk. Bremsen aktiveres
automatisk når maskinen stanser.
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6.17.2

Høyre kontrollspak

Høyre kontrollspak kontrollerer reising og senking av gravearmen og kontrollerer
bevegelsen til bøtten. Bøtten følger bryterne på den andre bommen, som må være i
GRAVE-modus
- Flytter du høyre kontrollspak til VENSTRE, vil bøtten vippe til lukket stilling (1);
- flytter du høyre kontrollspak til HØYRE, vil bøtten vippe til åpen stilling (2);
- trykker du venstre kontrollspak FREMOVER, vil første bom strekkes ut (3);
- trykker du venstre kontrollspak bakover, vil første bom trekkes tilbake (4)

1

2

4
1

2
3

3

4

Tegnforklaring:
1
2
3
4

Lukking av bøtten
Åpning av bøtten
Løfte første bom
Senke første bom
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6.18

Svingruller for bom

Rulleren på venstre kontrollspak brukes til å bevege første bom til venstre eller til
høyre i forhold til svingrammen; denne bombevegelsen kalles svingen
Hvis maskinen er utstyrt med hydraulikksystemet AUX2 (tillegg), så bør status på
svingbryteren/AUX2 plassert på høyre kontrollspak alltid sjekkes før du bruker
kontrollen; funksjonen som aktiveres av svingrulleren er avhengig av denne bryteren.
Se prosedyren under punkt “6 19 4 Supplerende hydraulikksystem AUX2 (tillegg)” på
side 165
For å aktivere kontrollen:
- sjekk status på LED-lampen på bryteren (1) på høyre kontrollspak (hvis til stede);
- trykk rulleren (2) til VENSTRE for å svinge første bom til venstre;
- Slipp rulleren når bommen har nådd riktig stilling
- trykk rulleren (2) til HØYRE for å svinge første bom til høyre;
- slipp rulleren når bommen har nådd riktig stilling

2

1

IKKE la noen av kontrollene for hydraulikken stå aktivert etter sylinderen når sitt
grensepunkt i noen retning. Dette vil tvinge hydraulikkoljen til å gå igjennom
hovedavlastningsventilen, som vil forårsake at varme raskt bygger seg opp i
systemet, og vil føre til overoppheting og tap av ytelse, i tillegg til at det
forkorter komponentens levetid
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3

4

3

4

Tegnforklaring:
3
4

Ved å trykke rulleren til venstre vil bommen svinge til venstre
Ved å trykke rulleren til høyre vil bommen svinge til høyre

Hydraulikksystemet er utstyrt med en støtdemper som reduserer hastigheten på
bommens bevegelse når sylindrene når sine grensepunkter

Hvis et svært bredt utstyr er installert (bøtte for banerengjøring) og maskinen
brukes med bommen i sving, vær oppmerksom når utstyret beveger seg
nærmere selve maskinen og/eller beskyttelsesstrukturen for operatøren. Denne
stillingen kan forårsake kollisjoner som kan føre til alvorlig eller dødelig
personskade.
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6.19

Supplerende hydraulikksystem

Andre bom har enden på noen rør som kan kobles til tilleggsutstyr som krever ekstra
hydraulikkfunksjoner
Rørene er på begge sider av bommen; nedenfor er en anvisning for hvilke systemer
hvert rør hører til
VENSTRE SIDE AV BOM

HØYRE SIDE AV BOM

2
1

1

2

Tegnforklaring:
1
2

AUX1
AUX2 (tillegg)

Maks kapasitet

Supplere
nde
system
CX12

(l/min)

AUX2

26 vh - 26 hh
12 vh - 12 hh

AUX1

28 vh - 28 hh

AUX 2

13 vh - 13 hh

AUX1

CX14

Trykk
maks (bar)

165

200

Koblingsgjenge
3/8” GASS venstre 3/8” GASS
- høyre
1/4” GASS venstre 1/4” GASS
- høyre
3/8” GASS venstre 3/8” GASS
- høyre
1/4” GASS venstre 1/4” GASS
- høyre

For å forstå operasjonen av systemene i detalj, se de følgende punktene
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6.19.1

Kobling av utstyr til hydraulikksystemene

Les innholdet i instruksjonmanualen til utstyret forsiktig før du bruker
maskinen eller utfører vedlikeholdsoppgaver.

Utstyr må aldri kobles til hydraulikkledningene før det er installert riktig med
hensyn til mekanikken og låst fast på høyre maskinbom.
Før du utfører noe arbeid på hydraulikk-kretsen, stans motoren og utløs
resttrykket til utstyret ved å bevege kontrollene gjentatte ganger, og deretter
oljetanken. Skru deretter påfyllshetten ut sakte. Hvis dette ikke utføres, kan
olje under høyt trykk slippes ut og forårsake personskader.
Alt installasjon og fjerning av utstyr må gjøres med maskinen
parkert på et solid, jevnt grunnlag.

Når du fjerner koblinger til hydraulikken, vær svært forsiktig slik at
forurensninger ikke kommer inn i rørene
Rengjør alt oljesøl umiddelbart
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Når utstyret har blitt installert mekanisk, parker maskinen på et solid, jevnt grunnlag,
stans motoren, utløs resttrykket fra kretsen og gjør som følger:
- fjern hettene fra endene av kranene som er anvist, sørg for at du ikke skader eller
mister delene som fjernes;
- rørene kobles fra utstyret til kranene, sørg for at spesifikasjonene
og størrelsene på beslagene er likt det som.

Angående gjengene og funksjonene til koblingene på utstyret, se produsentens
manual
- Etter rørene er koblet til, start motoren (se punkt “6 7 Start motoren” på side 115)
og la den gå på tomgang med lavt turtall for minst 10 minutter;
- løft utstyret av bakken og send olje under trykk minst ti ganger,
alternativt til de to koblingene, slik at du kan trykke ut all luft som er igjen i kretsen;
- etter du har trykket ut luften, stans motoren og vent minst 5 minutter før du
begynner å arbeide. Dette vil fjerne alle luftbobler i tanken;
- sørg for at det ikke er noen oljelekkasjer, og rengjør alt oljesøl som skulle
forekomme

Om du er i tvil angående koblingen av utstyret til hydraulikk-kretsen, ta kontakt
med COLTRAX Servicesenteret.
Hvis utstyret har nådd grensebryteren, ikke trykk og hold rulleren for en lengre
periode; hydraulikksystemet vil bli belastet unødvendig med en risiko for å
overopphete oljen.
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6.19.2

Koblinger på andre bom

Rørene på de supplerende systemene ender i gjengede beslag hvor kraner kan
installeres slik at hydraulikksystemet kan isoleres fra at jord slipper inn og hindrer
oljelekkasjer hvis utstyr ikke er koblet til
Hydraulikksystemet må kobles til kranene ved bruk av fleksible gummislanger.
Etter utstyret har blitt koblet fra, alltid sett hettene på igjen.
6.19.3

Supplerende hydraulikksystem AUX1

For tekniske spesifikasjoner, se punkt “3 3 Hydraulikksystem” på side 75
Det supplerende hydraulikksystemet AUX 1 kan ha to driftsmoduser:
- enkeltvirkende modus;
- dobbeltvirkende modus
Du kan bytte mellom de to modusene manuelt ved bruk av en treveisventil, som
kontrolleres av en knapp på trykk-knapp panelet på høyre konsoll
For driftsdetaljer, se punktene:
- “6 19 3 2 Enkeltvirkende modus AUX1” på side 163;
- “6 19 3 3 Dobbeltvirkende modus AUX1” på side 164
Det enkeltvirkende supplerende hydraulikksystemet tilfører en sammenhengende flyt
av hydraulikkolje til en rørledning, mens den andre plasseres for direkte avledning til
tanken, som er modusen som brukes for utstyr som rivningshammeren
Det dobbeltvirkende supplerende hydraulikksystemet tilfører trykk til enten det ene
eller det andre uttaket, systemet som brukes for utstyr som stangbor
Oljeflyten kan reguleres ved bruke akseleratorhåndgrepet; hold alltid øye med
flythastigheten som gis av produsenten av utstyret.
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6.19.3.1

AUX 1 treveisbryter for hydraulikksystem

Treveisbryteren (1) lar deg endre driftsmodusen på systemet AUX1. For å velge
modusen du vil ha:
- Skru ventilen mot klokka for å velge dobbeltvirkende modus (2)
- Skru ventilen med klokka for å velge enkeltvirkende modus (3)

235001400_10.2

1
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6.19.3.2

Enkeltvirkende modus AUX1

Denne modusen gir flyt under trykk til kun venstre kobling, mens høyre
kobling forblir uten trykk
For å aktivere denne modusen, se punkt “6 19 3 1 AUX 1 Treveisbryter for
hydraulikksystem” på side 162.
For å aktivere kontrollen:
- trykk og hold rulleren (1) OPPOVER for å gi en
konstant flyt med hydraulikkolje til venstre
rørledning; høyre rørledning er alltid tom (direkte til

2
1

tanken) selv hvis ingen kontroll aktiveres;
- slipp rulleren for å stanse flyten;
- mens du dytter rulleren kan elektrisk hold
aktiveres ved å trykke knappen (2), slik at
kontrollen fortsetter å være på og rulleren kan
slippes; elektrisk hold for oljeflyt til utstyret kan
aktiveres på hvilket som helst trinn av rullerens
bevegelse, og gjør det mulig å gi delvis flyt og holde
dette konstant ved nivået som trengs;
- for å deaktivere holdet, trykk knappen (2) igjen eller flytt rulleren (1) til nøytral
stilling;
- ingen funksjoner aktiveres ved å trykke rulleren for den supplerende hydraulikken
ned hvis den er aktivert i enkeltvirkende modus

For detaljer angående kontrollene, se merket som er plassert på førersetet og
instruksjonene i denne brukermanualen
IKKE trykk og hold rulleren nede for lengre perioder. Hydraulikk-kretsen vil ikke
aktivere noen funksjon, men den vil være under trykk, så det vil forekomme en
risiko for at hydraulikkoljen overopphetes
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6.19.3.3

Dobbeltvirkende modus AUX1

Denne modusen tillater vendbar kontroll av flyten; når den ene av de to rørene er
under trykk, er den andre utløst
For å aktivere denne modusen, se punkt “6 19 3 1 AUX 1 Treveisbryter for
hydraulikksystem” på side 162
For å aktivere kontrollen:
- trykk og hold rulleren (1) OPPOVER for å tilføre
en konstant flyt med hydraulikkolje til venstre
rørledning; samtidig blir høyre rørledning utløst;

2
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- slipp rulleren for å stanse flyten;
- mens du dytter rulleren kan elektrisk hold
aktiveres ved å trykke knappen (2), slik at
kontrollen fortsetter å være på og rulleren kan
slippes; elektrisk hold for oljeflyt til utstyret kan
aktiveres på hvilket som helst trinn av rullerens
bevegelse, og gjør det mulig å gi delvis flyt og holde
dette konstant ved nivået som trengs;

- for å deaktivere holdet, trykk knappen (2) igjen eller flytt rulleren (1) til nøytral
stilling;
- i denne modusen kan du ved å trykke den supplerende hydraulikkrulleren
NEDOVER endre retningen på oljeflyten og gi trykk til siden som tidligere var utløst,
og motsatt
- trykk hold rulleren (1) NEDOVER for å gi en konstant flyt av hydraulikkolje til høyre
rørledning; samtidig blir venstre rørledning utløst; I dette tilfellet er det ikke mulig
å aktivere elektrisk hold

For detaljer angående kontrollene, se merket som er plassert på førersetet og
instruksjonene i denne brukermanualen
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6.19.4

Supplerende hydraulikksystem AUX2 (tillegg)

Hydraulikksystemet AUX2 fungerer i dobbeltvirkende modus og passer til utstyr
som krever redusert oljeflyt, slik som vippebøtter eller griperotorer.
Systemet kontrolleres av rulleren på venstre kontrollspak som også brukes til å
kontrollere svinging.
En av de to funksjonene kan velges ved å bruke sving/AUX2-bryteren (knapp) plassert på
høyre kontrollspak (1). Bryteren fungerer slik som følger:
- LED på bryter av, svingfunksjon valgt;
- LED på bryter på, supplerende hydraulikksystem AUX2-funksjon
valgt. For å aktivere det supplerende hydraulikksystemet AUX2:
- sjekk status på LED-lampen på knappen (1) på høyre kontrollspak;
- trykk til HØYRE og hold rulleren (2) for å tilføre en konstant flyt av hydraulikkolje
til høyre rørledning; samtidig blir venstre rørledning utløst;
- slipp rulleren for å stanse flyten;
- trykk til VENSTRE og hold rulleren (2) for å tilføre en konstant flyt av hydraulikkolje
til venstre rørledning; samtidig blir høyre rørledning utløst;
- slipp rulleren for å stanse flyten.

2

1

For tekniske spesifikasjoner, se punkt “3 3 Hydraulikksystem” på side 75
For detaljer angående disse instruksene, se merket som er plassert på høyre
vindu og instruksjonene i denne brukermanualen
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6.20

Bevegelse av dozerblad

Dozerbladet er nyttig til å utjevne grunnlaget og kan reises eller senkes i forhold til
det hvilende planet til beltet
For å bevege dozerbladet:
- vri dozerblad-/utvidende stellbryteren (1) mot
klokken;

3

- for å reise bladet, trekk spaken (2) bakover;
- for å senke bladet, trykk spaken (3) forover;

2

1

2

3

3

2

Tegnforklaring:
2
3

Reist stilling til dozerbladet
Senket stilling til dozerbladet
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Hvis sylinderen til dozerbladet ikke er utstyrt med en sikkerhetsventil (tillegg),
så må ikke dozerbladet brukes til å stabilisere maskinen.
Hvis dozerbladet brukes på feilaktig vis, så kan de hydrauliske slangene bli
skadet og forårsake et plutselig tap på stabilitet i maskinen, som da kan føre til
skade på operatøren og/eller maskinen.

Før du starter noen graveoppgaver, SENK dozerbladet til det er i kontakt med
grunnlaget
Når du parkerer maskinen må dozerbladet SENKES til grunnlaget
6.21

Kjørehastighet

Maskinen har dobbel kjørehastighet som kan brukes i begge retninger. De to
girene heter:
- 1ste gir eller sakte gir;
- 2ndre gir eller hurtig gir
Giret aktiveres ved bruk av en knapp (1) som er
plassert på øverste del av dozerblad-spaken

1

Kontrollen aktiveres ved å trykke knappen (det er ikke
nødvendig å holde den nede); når den trykkes igjen vil
kontrollen deaktiveres
Når hurtiggiret er aktivt, vil den relevante lampen (2)
slås på

2

Det er mulig å bytte gir før du begynner å kjøre, og
også mens du kjører
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6.22

Breddejustering av understell

Det utvidbare understellet har muligheten til å endre bredden til
beltene ved bruk av hydraulikk for spesielle arbeids- eller bevegelseskrav.
I den smalere konfigurasjonen er bredden redusert for å tillate tilgang til smalere og
mer innestengte arbeidsområder eller for transportfunksjonene til maskinen. I den
bredere konfigurasjonen økes den maksimale stabiliteten til maskinen.
For
å
endre
(utvidelse/lukking):

bredden

til

understellet
2

- vri dozerblad-/utvidende stell-bryteren (1)

med klokken;

- for å utvide understellet, trykk spaken (2) forover;
Når utvidelsen er fullført, sett spaken tilbake i
nøytral stilling før du deaktiverer bryteren;
- for å trekke tilbake understellet, trekk spaken (3)
bakover; Når tilbaketrekkingen er fullført, sett
spaken tilbake i nøytral stilling før du deaktiverer
bryteren;

3

Beltene skal kun justeres på et flatt, jevnt grunnlag.

1

Oppgaven kan utføres både når kjøretøyet er stanset
og når det beveger på seg
Hvis bryteren (1) deaktiveres før kontrollspaken går tilbake til nøytral stilling (i
midten), så vil justeringsfunksjonen for beltebredden umiddelbart erstattes av
justeringsfunksjonen for høyden til dozerbladet
Hvis dette skjer mens kjøretøyet beveger seg, så kan bladet treffe bakken og gjøre at
kjøretøyet stanser plutselig

1

2

Tegnforklaring:
1
2

Bred beltestilling
Smal beltestilling
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6.23

Dozerbladutvidelser

Dozerbladet har to utvidelser installert (1 2) som brukes til å øke bredden til bladet slik
at det kan tilpasse seg til bredden på understellet
På denne måten vil materialet som flyttes under
dozerbladet bli dyttet vekk og ikke under
beltene,
slik at maskinen kan kjøre over en jevn overflate

2

1

Hvis utvidelser ikke brukes, så kan de lukkes tilbake
inn i bladet for å redusere størrelsen og for å gjøre det
lettere for maskinen å kjøre.

For å lukke utvidelsene:
- fjern den ytterste festestiften (3);

3

- fjern spalten på undersiden av stiften og trekk den
ut;
- snu utvidelsen mot innsiden av maskinen (4);
- utvidelsen sikres ved å plassere stiften (3) i hullet
som er der (5);
- sett stiften for sikkerhetsspalten inn igjen.
For å åpne utvidelsene, følg prosedyren ovenfor i
baklengs rekkefølge.

5
4

Før du bruker maskinen etter å ha åpnet eller lukket bladutvidelsene, sørg for at
de er sikret riktig med sikkerhetsstiften og den relevante spaltestiften
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6.24

Arbeidslys

Arbeidslyset må brukes der det er begrenset sikt. Det er
plassert på første bom og lyser opp bakken foran
operatøren.
Lyset kontrolleres ved bruk av en bryter (1) plassert på
kontrollpanelet
For å kontrollere lyset:
- vri bryteren (1) med klokken for å skru lyset på;
- vri bryteren (1) mot klokken for å skru
lyset av.

1

Noen ekstra arbeidslys kan også installeres på maskinen på taket til den beskyttende
strukturen; hensikten med disse er å gi ekstra lys i forhold til standardlyset. De ekstra
lysene kontrolleres av samme bryter som standardlyset, så de opereres på samme
måte.
6.25

Horn

Hornknappen (1) er plassert på bunnen av venstre
kontrollspak og aktiveres når tenningsnøkkelbryteren
settes til “IGNITION”-stillingen
Bruk hornet hver gang du går inn i maskinen og
begynner å arbeide, og spesielt hvis det oppdages at
noen i nærheten er i fare
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6.26

Prosedyre for nødsenking av løftebom

Sørg for at ingen står under eller i nærheten av bøtten før du begynner
prosedyren for å senke bommene.
Denne prosedyren utføres hvis motoren stanser og ikke kan startes på nytt, eller hvis
noen andre feil oppstår som stanser maskinen når bommene og utstyret ikke hviler på
bakken
Senk løftebommen som følgende til bøtten eller utstyret hviler på bakken:
- vri oppstartsbryteren (tenningsnøkkel) til ON;
- steng frakoblingsspaken for kontrollene;
- trykk høyre kontrollspak forover slik at bommen begynner å gå nedover;
- hold kontrollspaken fremover til utstyret når bakken.
-

Hvis prosedyren ovenfor ikke gjør at bommen senkes til en stilling der utstyret
hviler på bakken, ta kontakt med COLTRAX Servicesenteret.
SAMTIDIG MÅ INGEN TILLATES Å KOMME NÆR BOMMEN.

6.27

Daglig lagring

Følg instrukser gitt under punkt “6 16 Parkering av maskinen” på side 150.
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7.0

ANBEFALT TILLEGGSUTSTYR

Hvis tilleggsutstyr installeres og brukes, les de relevante brukermanualene og følg
instruksjonene i disse nøye.
Du må kun bruke tilleggs- eller spesialutstyr som er anbefalt av COLTRAX og
som møter kravene oppgitt i tabellen under punkt “7 1 1 Spesifikasjoner på
autorisert utstyr” på side 175.

COLTRAX fraskriver seg ethvert ansvar for skade på eiendommer eller personer,
samt for redusert ytelse på maskinen, forårsaket av påføring eller bruk av
upassende utstyr.

172
kode: B000201481
rev.: 00

cX12 cX14

Anbefalt valgfritt utstyr

7.1

Sikkerhetstiltak

På maskinen kan det installeres en rekke typer skiftbart utstyr eller tilbehør som er
tiltenkt for konstruksjonsarbeid, vei- og jordarbeid, i samsvar med grensene som er
oppgitt i denne manualen. Installasjon må utføres i samsvar med
sikkerhetsstandarder, ifølge instruksjonene i denne manualen og i samsvar med de
som er gitt av produsenten til utstyret eller tilbehøret. Skiftbart utstyr og tilbehør
må stemme med det gjeldende regelverket for å hindre ulykker.
Arbeidsgiver må i alle tilfeller bekrefte at kombinasjonen er passende for
aktivitetene som skal utføres.
Installasjon av tilleggsutstyr eller tilbehør utført av andre enn de som er autorisert
av COLTRAX vil ikke bare risikere maskinens levetid, men kan også forårsake
sikkerhetsproblemer.
Når tilbehør eller tilleggsutstyr som ikke oppgis i denne manualen for bruk og
vedlikehold installeres, ta kontakt med COLTRAX Servicesenteret
Hvis dette rådet ikke følges, vil COLTRAX fraskrive alt ansvar for ulykker eller
skade.
Bruk av utstyr på maskinen kan endre stabiliteten på denne.
Stabiliteten til tyngdepunktet er avhengig av dimensjonene og vekten til maskinen
med tilbehøret installert, samt vekten og plasseringen av alle følgende laster som
påføres maskinen (lastekapasitet).
Lastekapasitetene for denne maskinen er oppgitt i de relevante tabellene i kapittel
“3 0 Teknisk informasjon” på side 73; henvis alltid til disse tabellene.
Maskinens lastekapasitet reduseres med vekten til utstyret som er installert.
Tredjepartsleverandører for tilbehør vil eller vil ikke levere lastekapasitetstabeller
for tilbehør. De spesifiserte lastekapasitetsverdiene for denne typen tilbehør må
hentes fra tredjepartsleverandører.
COLTRAX utsteder ingen deklarasjoner eller garantier, uttrykkelige eller
underforståtte, angående utformingen eller egnetheten for bruk på maskinen, av
tilbehør som leveres av tredjeparter. Denne maskinen er ikke tiltenkt for bruk av,
og må ikke brukes med, noe tilbehør som påvirker stabiliteten til tyngdepunktet og
som overstiger den maksimale lastekapasiteten til maskinen.
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Når du fjerner eller installerer utstyr, ta de følgende forholdsreglene og vær
oppmerksom på sikkerhetsforholdene i drift.
Utfør installasjon og demontering på en jevn, solid overflate.
Når operasjoner utføres av to eller flere operatører, bli enige om signaler for
kommunikasjon og følg disse under operasjonene.
Bruk en kran for installasjon eller fjerning, på maskinen, av utstyr med en vekt
som overstiger 25 kg.
Bruk av kran krever spesialisert personell. Aldri la ufaglærte personell bruke
kranen.
Det er farlig å utføre operasjoner med oppheist utstyr; aldri stå under en last
som løftes av en kran. Velg alltid et trygt sted for å unngå risiko om laste skulle
falle.
Identifiser tyngdepunktet til utstyret slik at det kan hektes på en måte som gjør
at det forblir stabilt og god hektet i bevegelse.
Etter du fjerner utstyret fra maskinen, plasser det på bakken og sjekk at det er
stabilt; hvis utstyret ikke er stabilt, sett det på en passende støtte.
Etter utstyret er installert, sørg for at det er tilkoblet på en stabil måte og at det
ikke kan dette av.
Hold uautoriserte personer unna lagerplassen for utstyr.

For videre informasjon angående installasjon og demontering, ta kontakt med
COLTRAX Servicesenteret.
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7.1.1

Spesifikasjoner for autorisert utstyr

Tabellene nedenfor oppgir data angående utstyr anbefalt av

COLTRAX.
Det anbefales å bruke utstyr autorisert av COLTRAX.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetskriteriene og, før du starter noe
arbeid, utfør (på et trygt sted) en test for å sjekke driftsrekkevidden til
utstyret og tyngdepunktet på dette.
Noe utstyr, når det trekkes inn fullstendig, kan forstyrre noen deler av
maskinen (spesielt førerhuset).
Du bør derfor følge med for å hindre forstyrring.
FOR MODELL CX12

BØTTER

BREDDE
(mm)

TOM VEKT
(kg)

KAPASITET
(l)

Gravebøtte

200

18

10

Gravebøtte

300

24

18

Gravebøtte (standard)

400

27

25

Gravebøtte

500

32

34

Gravebøtte

600

36

42

Bøtte til grøftrengjøring

800

41

58

Dreiende bøtte til grøftrengjøring

800

68

58

Trapesformet bøtte

52°

31

47

Trapesformet bøtte

60°

28

37

HURTIGKOBLINGSTILBEHØR

VEKT [kg]

Mekanisk hurtigkobling AR 15

16

Mekanisk hurtigkobling CR 15

20

Mekanisk hurtigkobling CS 10

22

Mekanisk hurtigkobling KLAC MOD C

15
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FOR MODELL CX14

BØTTER

BREDDE
(mm)

TOM VEKT
(kg)

KAPASITET
(l)

Gravebøtte

200

23

15

Gravebøtte

300

29

25

Gravebøtte (standard)

400

34

37

Gravebøtte

500

40

49

Gravebøtte

600

45

61

Bøtte til grøftrengjøring

800

49

75

Dreiende bøtte til grøftrengjøring

800

76

75

Trapesformet bøtte

52°

31

47

Trapesformet bøtte

60°

28

37

Mekanisk hurtigkobling

AR 15

16

-

Mekanisk hurtigkobling

CR 15

20

-

Mekanisk hurtigkobling

CS 10

22

-

Mekanisk hurtigkobling

KLAC MOD C

15

-

HURTIGKOBLINGSTILBEHØR

VEKT [kg]

Mekanisk hurtigkobling AR 15

16

Mekanisk hurtigkobling CR 15

20

Mekanisk hurtigkobling CS 10

22

Mekanisk hurtigkobling KLAC MOD C

15

For bøtter så kan den samme vekten og kapasiteten vurderes med alle
tilgjengelige typer hurtigkoblingstilbehør.
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FOR MODELL CX12 - CX12
MAKS
STØRREL
SE
BREDDE (mm)
HØYDE (mm)

UTSTYR

Rivningshammer

//

750

MAKS VEKT (kg)

60

Den totale vekten på utstyret med materialer lastet og alle hurtigutløsningstilbehør må
ikke overstige verdien på lastekapasiteten
Total vekt = bøttevekt (+ alle hurtigutløsningstilbehør) + [kapasitet x
materialtetthet].

Den spesifikke vekten som anses å være “standard” for jord og rester er 1,8 kg/l
Vurder alltid den spesifikke vekten som passer for materialet som håndteres.
Den maksimale vekten som tillates for utstyret er lik den nominelle lastekapasiteten
som oppgis i tabellen under punkt “3 9 Nominell lastekapasitet” på side 78.
7.2

Gravebøtte

Utstyret som passer til grave- og lasteoperasjoner er gravebøtten. Alle bøttetypene
som er kompatible med maskinen er tilgjengelige fra
COLTRAX Servicesenteret.
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7.2.1

Installasjon og fjerning

For å unngå personskade fra løse materialer eller flyvende rester, bruk alltid
vernebriller og passende vernetøy når du fjerner eller installerer dreiestifter på
nytt. For å fjerne bøtten, gjør det følgende:

- Hvor nødvendig, flytt maskinen til bakkenivå
- Senk bommen, plasser bommen og
bøtten slik at sistnevnte hviler på bakken,
som illustrert her

3
2

- Blokker bøtten (1) slik at den blir i denne stillingen
mens begge dreiestiftene i bøtten fjernes
- Fjern begge stifter (2-3) og reis andre
bom for å frigjøre bøtten, og
oppgaven er fullført

1

For å installere bøtten, gjør det følgende:

- Bøtten må blokkeres sikkert (1) og hviles på bakken, som illustrert
- Rengjør begge dreiestifter og monteringshullene (2-3)
- Rett opp andre bom med monteringshullene for dreiestiftene til bøtten (2) Sett inn
stiften og fest den på plass;
- Rett opp bøttekoblingen med monteringshullene for den andre dreiestiften (3) Sett
inn stiften og fest den på plass;
- Smør begge dreiestiftene. Start motoren og flytt bøtten fram og tilbake for å
forsikre at den fungerer jevnt
Hvis det ikke er noen unormal friksjon eller blokkering når du flytter bøtten, så betyr
det at oppgaven har blitt utført riktig; ellers må hele oppgaven gjentas fra det første
steget.
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7.3

Hurtigkoblingstilbehør

Hurtigkoblingstilbehøret er en skiftbar enhet som kan installeres på maskinens gravebom
som brukes til å raskt erstatte verktøyet/utstyret på enden
De følgende stillingene er derfor mulige:
- rask demontering av verktøyet/utstyret som brukes;
- rask installering av et annet verktøy/annet utstyr
Med hurtigkoblingstilbehøret blir det raskt og enkelt å bytte mellom forskjellige
verktøy/utstyr,
selv om de er av forskjellige typer.
For å installere og fjerne hurtigkoblingstilbehøret, gjør som anvist for installasjonen av
bøtten.
For advarsler angående sikkerhet og instruksjoner for drift, henvis alltid til
manualen
for
bruk
og
vedlikehold
fra
produsenten
av
selve
hurtigkoblingstilbehøret.

7.4

Rivningshammer

Maskinen er forhåndsinnstilt for installasjon av en hydraulisk rivningshammer. En
passende bryter må velges, med vurderinger for den tiltenkte bruken
Maskinen går under ekstra belastning når den brukes med dette tilbehøret og,
siden hammeren er tyngre enn bøtten, så vil balansen til maskinen påvirkes.
Ditt lokale COLTRAX Servicesenter kan levere en rekke rivningshammere som passer
til arbeidskravene dine, og kan regulere flythastigheten og driftstrykket til nivået som
passer for det valgte tilbehøret

Når arbeid utføres med rivningshammeren er det en risiko for utskyting av
splinter og/eller rester som kan gå inn i førerhuset og forårsake alvorlige
skader på operatøren; sørg for at døren og vinduene er stengt og låst.
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7.4.1

Installasjon og fjerning

Sørg for at rivningshammeren er i en stabil posisjon
ved å hvile den på bakken ifølge figuren.

-

2

- Rengjør dreiestiftene og monteringshullene deres
(1-2)
- Rett opp andre bom med monteringshullene for
dreiestiftene (2) på rivningshammeren. Stiften
installeres og sikres.

1

- Rett opp koblingen på rivningsbryteren med monteringshullene for andre dreiestift
(1) Stiften installeres og sikres.
- Smør begge dreiestiftene. Start motoren og flytt bryteren fram og tilbake for å
sjekke at den fungerer jevnt. Ellers må prosedyren gjentas fra begynnelsen.
- Inntaksslangen på bryteren kobles til den supplerende enkeltvirkende
tilførselskretsen på venstrehåndssiden av andre bom. Utgangsslangen på bryteren
kobles til den enkeltvirkende tilførselskretsen på høyrehåndssiden av andre bom
(enkeltvirkende
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7.4.2

Forholdsregler for bruk

Siden hydraulikkhammeren er mye tyngre enn bøtten vil den redusere stabiliteten til
maskinen og øke risikoen for at maskinen velter.
Under arbeidet kan flyvende splinter eller rester treffe førerhuset eller andre deler av
maskinen; ta de følgende forholdsreglene og vær svært forsiktig så du kan unngå
ulykker som kan skade maskinen og forårsake skader på operatøren.

Unngå å bruke maskinsylindrene nær deres grensepunkter (maksimal utstrekning eller
tilbaketrekning), slik at du kan unngå skade på tilbehøret eller sylindrene

FEIL

Ikke bruk hydraulikkbryteren i sideveis-stilling; maskinen vil bli ustabil og
understellskomponentene vil utsettes for økt slitasje
RIKTIG
FEIL

FEIL

RIKTIG
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Når du bruker maskinen, ikke treff løftebommen med hydraulikkbryteren

FEIL

Ikke bruk hydraulikkhammeren med andre bom i vertikal stilling; for mye vibrasjon på andre
bom kan forårsake oljelekkasjer

FEIL
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Med bommen tilføres kraft i samme retning som tuppen når: du nærmer deg gjenstanden
som skal rives, under rivningen, når du beveger deg vekk fra gjenstanden

RIKTIG

FEIL

Ikke bruk hydraulikkhammeren for lengre enn ett minutt på samme punkt, da tuppen
og/eller hydraulikkmekanismen kan utsettes for mye slitasje; hvis gjenstanden ikke
knuses innen et minutt, plasser tuppen på et annet sted
7.4.3

Bruk

For oppgaver som involverer rivningsbryteren, se punkt “6 19 3 Supplerende
hydraulikksystem AUX1” på side 161; ved kjøp av dette tilbehøret, se alltid manualen
som leveres med det
7.5

Nødvendig verktøy

Alt verktøyet som trengs for vanlig skiftning av utstyr inkluderes i skiftenøkkelsettet
som leveres med maskinen
7.6

Forholdsregler

Når utstyr skiftes er det viktig å bruke passende tøy, ifølge anvisningene gitt under
punkt “2 3 1 Personlig Verneutstyr (PVU)” på side 39, for å unngå kontakt med
smøremiddel, sprut av olje under trykk eller metallsplinter
Før du fjerner utstyret er det også viktig å legge det mot bakken og på en flat
overflate slik at det ikke kan rulle og treffe gjenstander og personer etter det frigjøres
fra maskinen
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8.0

VEDLIKEHOLD

Dette punktet inneholder en fullstendig liste av krav og prosedyrer angående
vedlikehold av denne maskinen
Vedlikehold innebærer to typer operasjoner:
- vanlig vedlikehold: gjøres via inspeksjoner og tester utført direkte av operatøren;
- periodisk vedlikehold: gjøres via rengjøring, justering og skifteoperasjoner, utført
av COLTRAX Servicesenteret
Periodiske vedlikeholdstiltak må utføres ved autoriserte COLTRAX verksted, der
inngrepene også må registreres i det spesielle registeret i kapittel “11 0
Vedlikeholdsregister” på side 294
Dersom det skulle være manglende forståelse av informasjonen eller prosedyrene i
dette kapittelet, ta kontakt med ditt lokale COLTRAX Servicesenter for klargjøring før
du fortsetter
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8.1

Sikkerhet

Vedlikeholdstiltak utføres på en solid, flat overflate.
Vedlikeholdstiltak må utføres med dozerbladet og utstyret hvilende på bakken.
Vedlikehold må ikke utføres når maskinen går. Før noen inngrep begynner, må
maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.
Før du utfører noe arbeid på maskinen, les instruksjonene i manualen nøye.
Når vedlikeholdstiltak pågår,
advarselsskiltene på maskinen.

følg

forholdsreglene

som

er

markert

på

Ikke forsøk å utføre noe vedlikehold med mindre du har de nødvendige evnene,
den rette informasjonen, sikkerhetsutstyret samt instrumentene og utstyret
som kreves til å gjøre jobben riktig.
Sørg for at utstyret som brukes til å løfte og støtte maskinen er i god
arbeidstilstand og kan holde vekten til maskinen.
Vedlikehold og servicearbeid på denne maskinen må ALDRI utføres når motoren
går. Kontakt med bevegende eller varme deler, eller med noen væskelekkasjer i
høyt trykk, kan forårsake alvorlig personskade eller død.
Bruk passende PVU som anvist i “2 3 1 Personlig Verneutstyr (PVU)” på side 39.
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Alle operasjoner som krever at bommen, bøtten eller bladet reises må utføres etter at
tilstrekkelig støtte og hold på den reiste delen er sørget for slik at den ikke faller ved
uhell
Manglende overholdelse av sikkerhetsreglene og riktige vedlikeholdsprosedyrer kan
føre til skader eller feil på maskinen og forårsake personskade eller til og med død for
operatøren eller andre personer i nærheten
Før du begynner noe vedlikehold, anbefales det at varselskilt festes på
tenningsbryteren og/eller kontrollspakene for å hindre at noen starter motoren ved
uhell
Ikke start motoren til maskinen i innestengte steder uten tilstrekkelig ventilasjon, slik
at du kan unngå at eksosgassene samler seg opp

DET ANBEFALES Å KUN BRUKE ORIGINALE RESERVEDELER
Ingen prosedyrer, modifikasjoner eller reparasjoner av noen type skal utføres
bortsett fra de som anvises i denne håndboken. Kun teknisk personell eller de
som er autorisert av produsenten innehar den nødvendige kunnskapen om
maskinen og erfaringen til å utføre alle prosedyrene riktig
Maskinen er blitt konstruerte ved bruk av instrumenter som er basert på det
metriske desimalsystemet. Bruk metriske verktøy av passende type og størrelse
for utføring av vedlikeholds- og serviceprosedyrer

COLTRAX anbefaler at god praksis for avfallslagring og håndtering vedtas. Ikke tøm ut væsker på bakken eller sluk, eller
inn i søppelfangingsområder. Bruk passende beholdere for
oppsamling av disse væskene, før disse lagres og/eller avhendes på
en trygg og godkjent måte. Sjekk og bekreft at alt nasjonalt og/eller
lokalt regelverk angående lagring, avhending og resirkulering av
avfall overholdes.
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8.2

Verktøy og utstyr for vedlikehold

Alle ekstra instrumenter eller verktøy som kreves for vedlikehold og justeringer, og
som ikke er inkludert i verktøysettet, oppgis i den følgende tabellen
Tegnforklaring for tabellen nedenfor:
(1)
(2)

“Manuelt” betyr at vedlikeholds- eller justeringsoperasjonen kan utføres for hånd, uten
å bruke noe verktøy
Diverse verktøy kan brukes til å stramme skruer og muttere på maskinen
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1) Motorolje
2) Pumpe (drivstoff og vann)
3) Filter
4) Mutter og bolt (for
eksosmanifold, luftinntak,
luftrenser)
5) Ventilavstander
INSTRUMENTASJON 1) Amperemeter
2) Temperaturmåler
3) Trykkmåler
1) Injiseringssystem
LUFTINNTAK,
KJØLING,
2) Radiator
DRIVSTOFFTILF
3) Sylindre
ØRSELSSYSTEM
4) Luftfilter
5) Drivstoff-filter
6) Injektorer
7) Viftebelte
ELEKTRISK SYSTEM 1) Batteri
2) Lamper
3) Tenningssystem
4) Dynamo
STRØMOVERFØRING 1) Fordeler
2) Dreiemotor
3) Kjøremotorer
4) Komponenter
1) Motor
Kontroller
2) Styring
1) Rullere
UNDERSTELL
2) Drivgir
3) Tomgangshjul
4) Bakkekontaktskomponent
5) Spenningsfjær
6) Spenningsjustering for belte
7) Belter
MOTOR

188
kode: B000201481
rev.: 00

X
X
X

X
X

Pipenøkler (2)

DEL INVOLVERT I
VEDLIKEHOLD

Sekskantet
nøkkelsett (2)

KOMPONENT

Manuelt (1)

Vedlikehold

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

cX12 cX14

X

X
X

Skrutrekker

X

X
X

X

Klammer

X

Verktøy for
oljefilter

X

X

X
X
X
X
X
X

Hammer

X

Bladmål

X

X

X

X
X
X
X

X
X

Smørepistol

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Momentnøkkel

X

kode:

189

B000201481

Børste for
batteriterminaler

Vedlikehold

X

cX12 cX14

Unbrakonøkl
er for
sekskantskru
er

Vedlikehold

Før du starter motoren, klarer området fra maskinens
handlingsrekkevidde. Aldri la maskinen stå uten tilsyn med motoren
gående.
Vask maskinen jevnlig og fjern alle tegn på smøremiddel, olje og rester,
for å hindre noen form for personskade og personskade
Ikke sprut vann eller damp inn i førerhuset eller noe sted i nærheten av
førerstillingen. Rengjør maskinen uten å peke høytrykksspyling direkte
på radiatoren
Når du vasker, beskytt koblingene til det elektriske systemet og ikke
gjør tenningsbryteren våt
Under arbeid i støvete områder:
- sjekk luftfilteret for blokkeringer jevnlig;
- rengjør radiatoren ofte for å hindre at ribbene blir blokkert;
- skift drivstoff-filteret oftere;
- rengjør de elektriske komponentene; spesielt skal alt støv fjernes fra
dynamoen og oppstartsmotoren
Ikke bruk brennbare væsker til å rengjøre noen deler; unngå åpne
flammer og ikke røyk
Hold maskinen fullstendig ren; dette vil hjelpe med å oppdage deler
med feil
Hold alle smørenipler, pusterør og områder rundt målepinnene spesielt
rene for å hindre at jord kommer inn
Hvis maskinen holdes ren, blir det lettere å oppdage oljelekkasjer eller
andre problemer, og det blir lettere å reparere disse om de skulle
oppstå.
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8.2.1

Lås/Merk-prosedyre

Den såkalte Lås/Merk-prosedyren må utføres for å deaktivere og sikre maskinen
under vedlikeholdstiltak

Før vedlikehold eller service av noen som helst type utføres på noen komponent av
hydraulikksystemet, kan det være nødvendig å først avløse akkumulatoren.

Kontakt ditt autoriserte COLTRAX Servicesenter for assistanse.
Før du utfører noen inspeksjoner eller
vedlikeholdstiltak, må maskinen deaktiveres slik:

1

- plasser maskinen på en flat, jevn overflate;
- la utstyr og dozerbladet hvile på bakken;
- stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen;
- nøkkelen må oppbevares av den som er ansvarlig
for vedlikeholdstiltakene;
- den elektriske strømforsyningen kobles fra, se “8 7
3 Frakobling av det elektriske systemet” på side
209);
- sett et varselskilt (1), ikke inkludert, nær

tenningsbordet.

Ved slutten av inngrepene kan den som er ansvarlig for vedlikeholdstiltak
gjenopprette maskinen ved å følge prosedyren i motsatt rekkefølge; maskinen vil
derfor være klar til vanlig bruk
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8.3

Sikkerhetsenheter

Vernene, også kalt deksler eller luker, gir beskyttelse mot risikoer som høye
støynivåer, brannskader eller bevegende deler.
De indre delene av maskinen kan nås for vedlikehold gjennom dekslene og dørene.
Under operasjon må vernene være stengt. Vernene som er til stede på maskinen
oppgis nedenfor.
Deres intakthet og ankring må sjekkes periodisk.

Ikke hold tilgangsdeksler åpne når maskinen er på en bakke eller under forhold
med mye vind. Tilgangsdeksler og -luker kan lukke seg og forårsake
personskade ved uhell.
8.3.1

Motordeksel

Motordekselet (1) er plassert på hoveddelen av maskinen. Fra motordekselet kan du
få tilgang til: motoren, hydraulikksystemet, kjølesystemet, luftfilteret, radiatoren,
osv...
For å åpne dekselet:
- lukk opp frakoblingsspaken for kontrollene;
- sett nøkkelen inn i låsen (2) og vri den mot klokken;
- slipp låsen ved å dytte nøkkelen;
- med høyre hånd, løft opp dekselet ved å bruke håndtaket (3);
- fortsett å løfte til det stanser og du hører et klikk (4) Dekselet kan nå stå som det
er siden det holdes i den åpne stillingen av stopperen;
For å stenge dekselet:
- med høyre hånd, løst dekselet ved å bruke håndtaket (3); samtidig, med venstre
hånd, dytt stopperen (4) innover og så senk dekselet sakte til det klikker inn i
låsen;
- lås dekselet ved å vri nøkkelen med klokken og så ta den ut.
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1
2

1

3

4

4

Når du løfter dekselet, sørg alltid for at det klikker på plass. Hvis det ikke låses
på plass riktig og dekselet frigjøres, så vil det raskt falle ned; dette kan
forårsake alvorlige skader på operatørens hender eller hode.
8.3.2

Hanskerom

Hanskerommet for dokumenter (1) er plassert ved bunnen av førersetet. Fra dette
hanskerommet har du tilgang til: drivstoff-filteret, motoroljepinnen, osv...
For å fjerne dekselet:
- hold fast i det med begge hender på punktene som anvises
(2-3);
2
- trekk dekselet mot fronten av maskinen til
det frigjøres fra festene;

1

3

For å sette dekselet på plass:
- rett opp gummifestene (4) med hullene på den
festede delen av maskinen (5);
- dytt med begge hender til det klikker

4

5
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8.3.3

Bakdeksel

Bakdekselet (1), også kalt drivstofftankdekselet, sitter bakpå maskinen
Fra dette dekselet har du tilgang til: motoren,
luftfilteret, drivstofftanken, osv...

1

For å åpne dekselet:
- sett nøkkelen inn i låsen og vri den mot
klokka;
- Slipp låsen ved å dytte nøkkelen oppover og
lukk opp dekselet,
- trekk dekselet til venstre ved å bruke det spesielle
grepet til å åpne det;

2

- når dekselet løftes opp vil hengselen klikke på plass
(2) Dekselet kan nå stå som det er siden det holdes
i den åpne stillingen av stopperen;
For å stenge dekselet:
2
- dytt det til høyre, løft stopperen (2) og steng det
sakte til venstre til låsen klikker;
- lås dekselet ved å vri nøkkelen med klokken og så ta den ut
8.3.4

Deksel for batterirom

Dekselet er plassert på høyre side av maskinen (1) Fra dette dekselet har du tilgang
til: batteriet, sikringene, og reléene
For å fjerne dekselet:
- knoppene løsnes (2-3);
- vend dekselet oppover, så fjern det ved å trekke
det ut og oppover;
For å sette dekselet på plass:
- sett inn bunnen (4) trykk toppen til den berører;

3
2
1
4
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8.4

Elektrisk system

Før du utfører noe arbeid på det elektriske systemet, les instruksjonene for
batterivedlikehold forsiktig og følg de relevante instruksjonene.

Hvis kablene er fuktige eller det er skade på isolasjonen vil strøm spres innenfor
det elektriske systemet, som kan gjøre at maskinen fungerer feil.
Det følgende vedlikeholdet kreves for det elektriske systemet:
- sjekk spenningen på dynamobeltet;
- sjekk at dynamobeltet ikke er blitt skadet eller ødelagt;
- sjekk elektrolyttnivået i batteriet
Unngå å gjøre det elektriske systemet vått når du vasker maskinen eller når det
regner.
Når du jobber i nærheten av elver, innsjøer eller havet for noen periode, så bøy
koblingene beskyttes med korrosjonsmotstandige produkter.
Hvis noe elektrisk sveising må utføres, så må det elektriske systemet kobles fra.
8.5

Belter

Kontroller tilstanden til beltene periodisk og sjekk spenningen på disse
Hvis beltet er for stramt, så ville rullefriksjonen på drivgiret økes, og mobilitet vil
derfor begrenses
Hvis beltet er for løst, så kan det skli av drivgiret og motstand vil økes når
du går i revers, mens mobiliteten begrenses
Sørg for at beltene har lik spenning: forskjellig spenning kan føre til at maskinen
avviker fra kjøreretningen.
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8.6

Påfyll

8.6.1

Mengdetabell for påfyll

Før hvert skifte eller påfyll av væskene/oljene som brukes av maskinen, sjekk
for å se om systemet er fylt med mineral- eller organiske produkter.
Forskjellige typer produkter skal aldri blandes, slik at deres egenskaper ikke endres.
For videre informasjon angående smøremidlene og drivstoffet som kreves, se punkt “8
6 2 Produkter for smøring” på side 198
Påfyllsmengder som oppgis i tabellen er veiledende verdier; i alle tilfeller bør
målepinnen og nivåmerkene henvises til
Etter hvert skifte eller påfyll, sjekk nivået for den relevante gruppen.
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Oljer, filtre, kjølevæsker og batterivæsker er forurensende stoffer som
ikke skal slippes ut i miljøet, men heller avhendes i samsvar med det
gjeldende regelverket for miljøvern.

For videre detaljer angående vedlikehold for varmemotoren, følg instruksjonene i
BRUKERMANUALEN for motoren som leveres med hver maskin nøye.
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8.6.2

Produkter for smøring

Nøye overholdelse av reglene for bruk av smøremidler og produkter for drift av
maskinen øker påliteligheten og levetiden til selve maskinen.
Det er spesielt viktig å overholde de anviste smøremiddelmengdene.
Skifte- og smøreintervaller oppgis under punkt “8 9 Jevnlig vedlikehold” på side
212.
Ikke bland forskjellige mengder olje.
Spesifikasjoner for påfyllsmengde:

For videre informasjon om påfyllsmengder og spesifikasjoner for smøremidlene og
produktene som kreves for drift av maskinen, se punkt “8.6.1 Mengdetabell for påfyll”
på side 196.
Miljøverntiltak

Alltid vedta og respekter miljøverntiltak.
Overhold det spesifikke nasjonale lovverket.
Væsker skal avhendes riktig.
Avhending av brukte produkter

Brukte produkter og spesialavfall er f.eks.:
- oljer, smøremidler, bremsevæske, osv. ;
- kjølevæske;
- drivstoffer;
- filtre, patroner for oljefiltre, osv.;
- gummi, dekk, gummibelter, isolasjonsmaterialer, osv. ;
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Drivstoff

Ikke utsett drivstoffet for flammer eller gnistre, da diesel er et brennbart stoff;
dette kan forårsake brann med risiko for personskader og skade på maskinen.

Fyll alltid på ved slutten av dagen.
Når du fyller på med en spesiell elektrisk pumpe, sørg for at det ikke er noe vann på
toppen av drivstofftønnen, og at drivstoffpumpen ikke trekker noe kondensasjon fra
bunnen av tønnen.
Drivstoffet må møte minstekravene i spesifikasjonene
oppgitt nedenfor.
Tillatte spesifikasjoner:
- DIN EN 590;
- ASTM D 975-89a – 1D, 2D;
- NATO F-54;
- JIS K2204 Grade 1, 2

KUN DRIVSTOFF
MED ULTRALAVT
SVOVELINNHOLD
(15 ppm Svovel
maksimum)
235001331

Svovelinnholdet må ikke overstige 15 ppm. Et høyere svovelinnhold vil forårsake
alvorlig skade på motoren
Bruk drivstoff som passer til temperaturen på arbeidsmiljøet; hellepunktet
som brukes må være fem grader lavere enn den laveste eksterne temperaturen.
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Motorolje

Velg motoroljen forsiktig og følg den relevante vedlikeholdsplanen:
- daglig sjekk av oljenivå;
- periodisk skifte av oljefilteret;
- periodisk oljeskift.
Bruk rene oljer, sørg for at beholderne er rene og at ingen fremmedlegemer kommer
inn i oljen.
Ikke bland forskjellige merker av olje.
Hvis du har noen oljer som er forskjellige fra de som brukes nå, ikke fyll opp med
Oljen. I stedet må du drenere ut all oljen og erstatte den med oljen du har
tilgjengelig. Inspiser og skift oljen på et rent sted for å hindre at jord kommer inn i
tanken.
Når forseglinger og O-Ringer fjernes, erstatt dem med nye og rengjør
forseglingsoverflatene godt. Etter vedlikeholdstiltak, sjekk forseglingene og sørg for at
det ikke er noen lekkasjer
Smøreoljene som skal brukes er for Dieselmotorer og må møte de spesifikke kravene
oppgitt nedenfor:
Klassifikasjon

Spesifikasjon

API (American Petroleum Institute)

CI-4, CH-4/SL

ACEA (Association des Constructeurs
Européens de l’Automobile)

E3, E5, E7, B3
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Viskositet på smøremiddel

Viskositeten til smøremiddelet velges ifølge SAE (Society of Automotive
Engineers)-klassifikasjonen.
for å velge riktig SAE-klasse er den omgivende temperaturen kritisk
Valget av SAE-klassifikasjon bestemmer ikke kvaliteten på et smøremiddel.
Hvis viskositeten er for høy, så kan det bli vanskelig å starte maskinen; hvis
viskositeten er for lav, kan effekten på smøringen bli nedsatt.
Temperaturintervallene oppgitt i grafen nedenfor er kun veiledende; de kan være
lavere eller høyere for korte perioder (2/3 dager).
Omgivende temperatur

°C

-30

-20

-10

0

°F

-22

-4

14

32

+10

+20

+30

+40

+50

+60

68

86

104

122

140

50

SAE 15 W - 30
SAE 15 W - 40
SAE 10 W - 40
SAE 10 W - 30
SAE 5 W - 40
Valg av SAE-klasse ifølge temperatur

Motorolje og filter må erstattes minst én gang i året selv om fristen for
erstatningsintervallet ikke er nådd ennå
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Kjølevæske

Før maskinen forlater fabrikken, så blir den fylt med frostvæske for en temperatur på
-30 °C.

Sørg for at kjølekapasiteten til væsken passer til arbeidstemperaturen.

Kjølevæsken må også passe til minstetemperaturer som nås når maskinen ikke
er i bruk, for å hindre alvorlig skade på motoren og kjølesystemet.
Tilpass blandingen, frostvæske/destillert vann som nødvendig, og som anvist i den
følgende tabellen:
FROSTVÆSKE
% VOLUM

DESTILLERT
VANN
% VOLUM

FRYSEPUNKT

KOKEPUNKT

°C

°C

25

75

-12

105

33

67

-18

106

50

50

-38

109

60

40

-50

113

For å fortynne tilsetningene, bruk destillert vann eller drikkbart springvann
Springvannet må være: fargeløst, klart og uten mekaniske urenheter. Sjøvann,
brakkvann, saltløsninger og industrielt avfallsvann er ikke passende
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Kjølesystemet virker på en pålitelig måte kun når det drives under trykk. Derfor er det
kritisk at systemet holdes rent og lufttett, at hettene på radiatoren og overløpstanken
fungerer riktig og at den påkrevde mengden kjølevæske opprettholdes.
De
anbefalte
antikorrosjon-/frostvæsketilsetningene
garanterer
tilstrekkelig
beskyttelse mot kalde temperaturer, korrosjon og kavitasjon, de etser ikke
forseglingene og fleksible slanger og de er ikke skummende.
Kjølevæsker som inneholder antikorrosjon-/frostvæsketilsetninger som er upassende,
utilstrekkelige, eller som har blitt forberedt på feil måte, kan forårsake skade på
konstruksjonselementene til kjølekretsen. Dessuten kan det samles opp rester på
konstruksjonselementene til radiatoren som hindrer varmeveksling, som kan føre til
overoppheting og motorsvikt
Drift i varme værforhold (temperatur som aldri går under
+5°C)

Bruk alltid en glykolbasert kjølevæske (frostvæske) selv når motoren brukes i steder
der frostvæskebeskyttelse ikke kreves
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Hydrauliske planteoljer

Det følgende vedlikeholdet kreves for hydraulikksystemet:
- daglig sjekk av oljenivå i sumpen;
- periodisk skifte av oljefiltrene;
- periodisk oljeskift
Når forseglinger og O-Ringer fjernes, erstatt dem med nye og rengjør
forseglingsoverflatene godt. Etter vedlikeholdstiltak, sjekk forseglingene og sørg for at
det ikke er noen lekkasjer
Når en sylindre eller komponent i hydraulikk-kretsen fjernes, trykk ut luften slik
etter montering på nytt:
- start motoren og la den gå på tomgang for en stund;
- la alle sylindre utføre deres fulle takt 4/5 ganger, sakte og uten å bruke
grensebryteren
Oljene (mineral) som skal brukes må passe med de spesifikke kravene som oppgis nedenfor:
- ISO-L-HV;
- ISO 11158
Viskositet på smøremiddel

Viskositeten til smøremiddelet velges ifølge ISO-klassifikasjon
for å velge riktig ISO-klasse er arbeidstemperaturen kritisk
Valget av ISO-klassifikasjon bestemmer ikke kvaliteten på et smøremiddel.
Hvis viskositeten er for høy, så kan hydraulikksystemet bli skadet eller ikke fungere
riktig; hvis viskositeten er for lav, så kan ytelsen til maskinen reduseres
Viskositeten til hydraulikkoljen endres når temperaturen endres. Oljen kan brukes ved
en viskositet mellom 13 og 860 cSt, de optimale forholdene der maksimal ytelse kan
oppnås er med en viskositet mellom 15 og 35 cST
Det er vanskelig å koble den omgivende temperaturen med arbeidstemperaturen til
hydraulikkoljen. Derfor, hvis en hydraulikkolje av en annen ISO-klasse enn standarden
skal brukes, ta kontakt med COLTRAX Servicesenteret for hjelp
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Maskiner som bruker ikke-forurensende oljer

For bruk av maskiner “ikke-forurensende hydraulikkvæsker”, anbefaler vi:
- PANOLIN HLP SYNTH 46;
- PANOLIN BIOFLUID ZFH

På maskiner som utstyres på fabrikken med “ikke-forurensende hydraulikkvæske”, er
det et varselskilt nær hetten på hydraulikktanken og på førersetet
For maskiner utstyrt med mineralolje er det mulig å konvertere hydraulikksystemet til
å bruke ikke-forurensende hydraulikkvæsker

Under konverteringsprosessen forekommer
hydraulikksystemet på maskinen

det

en

risiko

for

å

skade

Når “ikke-forurensende hydraulikkvæsker” blandes med “mineraloljer”, vil dette
skape en aggressiv reaksjon som vil skade hydraulikksystemet. Ikke bruk
blandinger av “ikke-forurensende hydraulikkvæsker” og “mineraloljer”
Spør alltid COLTRAX Servicesenteret for instruksjoner for konvertering, og
følg dem!
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8.7

Batteri

Hvis maskinen ikke starter på grunn av lavt batteri, vennligst følg instruksjonene
nedenfor

Batteriet produserer hydrogen som kan eksplodere. Ikke røyk og unngå gnister
i nærheten av batteriet.
Elektrolytten består av fortynnet svovelsyre som kan etse klær og hud; dersom
kontakt skulle forekomme, rens det utsatte området godt med rennende vann
umiddelbart. Hvis syre kommer i kontakt med øyne, vask med mye vann og
oppsøk legehjelp.
Bruk alltid vernebriller og gummihansker når du arbeider med batteriet.

Det er farlig å lade batteriet mens det er koblet til
maskinen. Det må alltid fjernes før opplading.
Før du begynner å arbeide på batteriet, stans
motoren og vri tenningsnøkkelen til OFF-stillingen.
Hvis et verktøy berører den positive terminalen og
maskinen samtidig, kan dette skape gnistre med en
risiko for eksplosjon.
Stram
koblingsterminalene
forsiktig,
da
løse
kontakter
kan
forsake
gnistre
og
deretter
eksplosjoner.

Oksidsamlingene rundt terminalene vil utlade batteriet. Rens
terminalene godt og gi dem et tynt lag med smøremiddel før installasjon.
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Sette inn og fjerne batteriet

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.
FJERNING:

- fjern dekselet for batterirommet;
-

jordkabelen (1) kobles fra den negative
terminalen (-);

1

2

- kabelen (2) kobles fra den positive terminalen (+);

INSTALLASJON:

3

- Installer batteriet (3) i den anviste posisjonen;
- kabelen (2) kobles til den positive (+) terminalen til batteriet;
- jordkabelen (1) kobles til den negative terminalen (-) til batteriet;
- sett dekselet for batterirommet på plass
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Oppladning av batteriet

Når du lader batteriet, følg alltid instruksjonene gitt
under punkt“8 7 Batteri” på side 206 samt
anvisningene i brukermanualen for batteriladeren

Når du lader batteriet vil hydrogen oppstå. Dette er en brennbar gas som kan
eksplodere, så batteriet må fjernes fra maskinen og settes i et godt ventilert
område før det lades opp.
Batteriet må skiftes umiddelbart om kledningen er skadet.
Juster spenningen på batteriladeren slik at det er likt spenningen til batteriet
som skal lades. Hvis spenningen ikke innstilles riktig, så kan batteriladeren
overopphete og forårsake en eksplosjon.
Den positive (+) terminalen på laderen kobles til den positive terminalen (+) på
batteriet og den negative (-) terminalen på laderen kobles til den negative
terminalen (-) på batteriet. Sørg for at terminalene kobles sikkert.
Juster ladestrømmen til 1/10 av batteriets nominelle kapasitet; Når du bruker
hurtiglading, så skal dette reguleres til et lavere nivå enn batteriets nominelle
kapasitet. Hvis ladestrømmen er for høy, så kan elektrolytten frigjøres eller
tørkes ut, og batteriet kan ta fyr og eksplodere.
Hvis batterielektrolytten er frossen, så må batteriet ikke lades og motoren må
ikke kjøres med en annen strømadapter. En annen strømadapter vil tenne
elektrolytten og gjøre at batteriet eksploderer.
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Frakobling av det elektriske systemet

Strømføringen fra batteriet til det elektriske systemet
til maskinen kan kuttes av ved å koble fra
kabelterminalen på den negative (1) av batteriet (-)

1

DET anbefales å koble ut det elektriske systemet:
- før du utfører vedlikehold på maskinen, slik at det
ikke kan slås på av andre ved uhell;
- før arbeid utføres på batteriet eller på det elektriske
systemet;
- før sveiseoperasjoner utføres på maskinen

cX12 - cX14
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8.8

Tabeller for tiltrekkingsmoment

Henvis til disse tabellene når et spesifikt tiltrekkingsmoment ikke oppgis. De følgende
spesifikasjonene gjelder for tiltrekkingsenheter med metriske gjenger, enten tørre eller
smurt med olje (daNm) [kgm]
METRISKE GROVE GJENGER
STR.

5,8

8,8 10,9

METRISKE FINE GJENGER
12,9

5,8

8,8 10,9 12,9

M8x1

18

27

38

44

M10x1 25

35

52

72

88

M12x1 25

65

95

13 5 16 5

M12x1 5

63

9

12 5

15

M14x1 5

10

15

20 5

25

36

M16x1 5

15

22

31

38

41

49

M18x1 5

21

32

46

55

41

58

69

M20x1 5

30

46

67

77

37

55

78

93

M22x1 5

40

62

88

105

M24

50

72

100

120

M24x2

50

80

110

130

M27

65

104

145

175

M27x2

70

110

160

190

M30

90

140

200

240

M30x2

100

150

210

250

M6

07

1

1 45

1 75

M8

16

25

35

42

M10

35

48

68

82

M12

6

86

12

14 5

M14

85

13 5

19

23

M16

14

21 5

30

M18

20

29 5

M20

30

M22
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SIDEN ER TOM MED HENSIKT
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Jevnlig vedlikehold

Timetelleren registrerer totale arbeidstimer for motoren og bør brukes til å planlegge
alle vedlikeholdsprosedyrer oppgitt nedenfor. Les timetelleren daglig
Utfør alle tjenester ved timesintervallene som oppgis

X

2

Sjekk kjølevæskenivået

220

X

3

Sjekk hydraulikkoljenivået

226

X

4

Sjekk setebelter

72

X

5

Sjekk om luftfilteret er blokkert

242

X

6

Sjekk vernene

192

X

7

Sjekk sikkerhetsskiltene

28

X

8

Smør stiftene

248

X

9

Sjekk spenning på beltet

238

∆

X

10 Sjekk dynamo-/viftebeltespenning
Sjekk at skruene på drivhjulet/rullerne er
11
stramme

241

∆

X

235

∆

X

12 Sjekk kjølevæskehylsene

224

∆

X

13 Skift motorolje

216

∆

X

14 Skift motoroljefilter

218

∆

X

15 Skift drivstoff-filter

244

∆

X

16 Skift luftfilter

242

∆

X
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HVER 2 000. TIME

HVER 250. TIME

214

HVER 1 000. TIME

ETTER 100 TIMER

Sjekk oljenivået i motoren

OPERASJONSBESKRIVELSE

HVER 500. TIME

DAGLIG

1

REFERANSE

SIDE

Utfør service mer ofte om maskinen brukes under tunge arbeidsforhold

cX12 cX14

17 Rengjør radiator

225

18 Skift avledningskretsens hydraulikkvæskefilter

228

19 Skift kjølevæske

222

X

Tøm drivstofftank
20
Skift drivstoff forfilter

245
246

X

21 Skift dynamo-/viftebelte

241

X

22 Skift hydraulikksystemolje

230

X

23 Skift inntakskretsens hydraulikkvæskefilter

232

X

24

224

Skift kjølevæskehylser

HVER 2 000. TIME

HVER 1 000. TIME

HVER 500. TIME

HVER 250. TIME

ETTER 100 TIMER

DAGLIG

OPERASJONSBESKRIVELSE

SIDE

REFERANSE

Vedlikehold

X
∆

X

X
∆ Kun første gang
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Sjekk oljenivået i motoren

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

Oljenivået sjekkes ved bruk av den markerte oljepinnen (1) som er plassert i
motorrommet
For sjekk av oljenivå:
- lukk opp motordekselet og fjern dekselet på hanskerommet;
- trekk ut den markerte oljepinnen (1);
- rengjør den ved å tørke av oljen med en klut;
- sett den inn igjen;
- trekk oljepinnen ut igjen og sjekk oljenivået på pinnen; det må være mellom
merkene for minimums- (MIN) og maksimumsnivåene (MAX);
- steng motordekselet og sett på plass dekselet på hanskerommet.
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1

Hvis nivået er lavere enn MIN-merket, legg til mer olje ifølge instruksjonene under punkt
“8 6 4 Motorolje” på side 200
Når du legger til olje må du aldri gå over MAX-merket.

Hvis nivået går over MAX-merket, kan alvorlige feil oppstå. Ta kontakt med
COLTRAX Servicesenteret.
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Skifte av motorolje

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40°C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

Oljeskift bør utføres når oljen er lunken (+25 ÷+40 °C), da dette
forbedrer tømmingen av den gamle oljen
Når det er kaldt, kan oljetømming bli redusert eller vanskeligere.
Dette vil føre til at ny og gammel olje blandes, som forårsaker redusert levetid
for motoren
For å skifte motorolje:
- skru opp hetten for motoroljetømming (1) plassert under motoren og la oljen renne
ut i en passende beholder, så avhend dette i samsvar med gjeldende lovverk;
- lukk opp motordekselet
- fjern dekselet på hanskerommet;
- fjern oljepåfyllshetten (2) for å hjelpe oljetømmingen
- vent til oljen har rent ut fullstendig;
- Rengjør hettene (1-2) og oljepinnen (3);
- skru avløpspluggen tilbake på plass (1);
- fyll på mer olje gjennom inntaket (2) i samsvar med typen og mengden som er
oppgitt i væsketabellen
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- sjekk at nivået er riktig på oljepinnen (3);
- sett oljepåfyllshetten tilbake på plass (2);
- start motoren og la den gå på tomgang for noen minutter, så slå den av og sjekk
nivået igjen
- steng motordekselet og sett på plass dekselet på hanskerommet.

1

2

3

Sjekk oljefilteret hver gang du skifter motoroljen.

Motoroljen og det assosierte filteret er svært forurensende produkter; ikke
kast disse ut i miljøet.
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Skifte av motoroljefilter

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

Oljefilteret (1) er plassert bakpå motorrommet
For å skifte filteret:
- lukk opp bakdekselet;
- bruk en passende skiftenøkkel (ikke inkludert), skru opp det brukte filteret og kast det;
- rengjør området rundt det og sett inn et nytt filter som skrus på for hånd;
- sørg for at motoroljenivået er riktig ved bruk av oljepinnen;
- start motoren og la den gå på tomgang for noen minutter, så slå den av og sjekk
nivået igjen
- sjekk for lekkasjer og sørg for at lampen for lavt oljetrykk på kontrollpanelet
slår seg av;
- steng bakdekselet
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1

Sjekk oljefilteret hver gang du skifter motoroljen.

Motoroljen og det assosierte filteret er svært forurensende produkter; ikke
kast disse ut i miljøet.
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Sjekk kjølevæskenivået

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Radiatorhetten må ikke tas av når væsken er varm, da det kan sprute ut og
brenne operatøren. Vent 1 time etter motoren har blitt slått av for å la væsken
kjøle av.
Skru opp hetten sakte for å løsne på trykket før du fjerner hetten.
Kjølevæsken inneholder frostvæske og er brennbar; ikke bruk åpne flammer i
nærheten av væsken og ikke røyk når du fyller på.

Bruk alltid det riktige forholdet av frostvæske/destillert vann, for videre
informasjon se punkt “8 6 5 Kjølevæske” på side 202
Hvis kjølevæskenivået reduseres konstant og til en stor grad, sjekk forseglingen på
koblingene mellom motoren og radiatoren, eller selve radiatoren, for lekkasjer
For å sjekke kjølevæskenivået:
- lukk opp motordekselet
- sjekk at kjølevæskenivået er over MIN-merket i brettet (1);
- hvis nivået er over MAX-merket, så er det ikke nødvendig å gjøre noe, da brettet er
utstyrt med et rør som automatisk avlaster overflødig væske
- hvis nivået er riktig, så er kontrollen over

220
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hvis nivået er under MIN-merket:
- skru opp radiatorhetten (2);
- legg til mer væske gjennom åpningen i forhold til typen som er anvist i
væsketabellen til radiatoren er full;
- skru opp hetten (1) og fyll på til nivået er mellom MIN- og MAX-merkene;
- sett hettene på igjen (1-2);
- steng motordekselet

2

1

Hvis nivået på væsken inne i radiatoren er lavt og overflodtanken er full av
kjølevæske, sjekk forseglingene og sjekk for luftlekkasjer i koblingen som
sammenkobler radiatoren og overflodstanken.
Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med ditt lokale COLTRAX Servicesenter

cX12 - cX14
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8.9.5

Skifte av kjølevæske

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Radiatorhetten må ikke tas av når væsken er varm, da det kan sprute ut og
brenne operatøren. Vent 1 time etter motoren har blitt slått av for å la væsken
kjøle av.
Skru opp hetten sakte for å løsne på trykket før du fjerner hetten.
Kjølevæsken inneholder frostvæske og er brennbar; ikke bruk åpne flammer i
nærheten av væsken og ikke røyk når du fyller på.

Bruk alltid det riktige forholdet av frostvæske/destillert vann, for videre
informasjon se punkt “8 6 5 Kjølevæske” på side 202

222
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For å skifte kjølevæsken:
- lukk opp frakoblingsspaken for kontrollene og
motordekselet;
- skru opp skruene på panelet på venstre side (1) og
fjern det;
- skru opp hetten på overflodstanken (2) og
radiatorhetten (3)

1

- skru opp avløpspluggen (4) og la væsken renne inn
i en passende beholder. Væsken avhendes i
samsvar med gjeldende regelverk;
- vent til væsken har rent ut fullstendig;
- skru avløpspluggen tilbake på plass (4);
- fyll på mer væske gjennom åpningen (3) i
samsvar med typen og mengden som er oppgitt i
væsketabellen;

3

2

- steng motordekselet og la kranen på beholderen
og på radiatoren stå åpen;
- la motoren gå for minst 5 minutter for å skyve ut
all luft som er igjen i kretsen, og stans deretter
motoren;
- lukk opp motordekselet, sjekk væskenivået og
gjenopprett det som beskrevet i punkt “8 9 4
Sjekk kjølevæskenivået” på side 220;
- skru på hetten på beholderen og på radiatoren;
- steng motordekselet og la motoren gå ved
maksimum hastighet;
- etter 10 minutter, stans motoren og sjekk
kjølevæskenivået igjen

4

223
kode:
B000201481

Vedlikehold

cX12 - cX14

224
kode: B000201481
rev.: 00

cX12 cX14

Vedlikehold
8.9.6

Sjekke og skifte kjølevæskehylser

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

For å hindre at kjølevæske lekker ut og skader motoren er det nødvendig å periodisk
sjekke og skifte hylsene som kobler motoren til radiatoren
For å sjekke hylsene:
- lukk opp motordekselet
- sjekk øvre hylse (1) og lavere hylse (2);
- hvis begge er intakte, de re ikke sprukne og det er

1

ingen lekkasjer, er kontrollen over;
- steng motordekselet
Hvis hylsene viser skade:
- klammene løsnes på endene;
- fjern den skadede hylsen;

2

- sett inn en ny hylse;
- sett klammene på plass igjen.
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8.9.7

Rengjør radiatoren

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

For å sjekke renholdet til radiatoren:
- lukk opp motordekselet
- sjekk radiatorribbene (1);
- hvis de er tette, rengjør dem med en børste som er
våt med dieseldrivstoff;
- tørk fra innsiden og ut med en stråle komprimert
luft (maks. 10 bar);
- hvis radiatoren kun er støvete trenger den bare å bli
renset ut
med komprimert luft;
- steng motordekselet

1

Utfør denne operasjonen hver gang radiatoren blir, ved uhell, skitnet til med
olje, drivstoff eller andre oljete eller fettete stoffer. Ellers kan radiatoren bli tett
og kjølekapasiteten kan bli redusert, noe som kan føre til at motoren
overopphetes

226cX12 - cX14
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8.9.8

Sjekk hydraulikkoljenivået

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

For sjekk av oljenivå:
- plasser maskinen som vist i den følgende figuren;
- vent til oljen har kjølt seg ned (temperatur under 30°C);
- sjekk på indikatoren (1) at oljenivået er i midten;
- hvis nivået er riktig, så er kontrollen
over. Hvis nivået er under midten:
- lukk opp motordekselet
- skru opp hetten på hydraulikkoljetanken (2);
- tilsett mer olje ifølge typen som oppgis i væsketabellen til nivået er nådd;
- skru hetten på igjen (2);
- steng motordekselet

kode:
B000201481

Vedlikehold

1

2

1

Utløs trykket fra hydraulikksystemet og akkumulatoren før du fortsetter
vedlikeholdet slik: vri tenningsnøkkelen til IGNITION og trekk
frakoblingsspaken for kontrollene. Deretter beveger du alle kontrollspakene
fram og tilbake 2/3 ganger.
I hydraulikkoljen kan det være noe resttrykk; med god ømfintlighet, skru
hetten sakte opp for å la luften slippe ut før du begynner noen
vedlikeholdstiltak på hydraulikksystemet.

228cX12 - cX14
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Vedlikehold
8.9.9

Skift avledningskretsens hydraulikkvæskefilter

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

Avledningskretsens hydraulikkoljefilter (1) er plassert inne i hydraulikkoljetanken ved
toppen
For å skifte filteret:
- lukk opp motordekselet
- skru opp filterdekselet (1);
- fjern det gamle filteret og kast det i samsvar med gjeldende lovverk;
rengjør området og sett inn det nye filteret;
- skru på filterdekselet (1);
- sørg for at hydraulikkoljenivået er riktig;
- start motoren og la den gå på tomgang for noen minutter, stans den og sjekk
nivået igjen
- sjekk for lekkasjer og sørg for at lampen for lavt oljetrykk på
dashbordet slår seg av.
- steng motordekselet
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2

1

Gamle filtre og hydraulikkvæske er svært forurensende gjenstander;
ikke kast dem ut i miljøet, men sett dem heller i forseglede beholdere
og lever dem til spesialiserte avfallshåndteringssteder.

230cX12 - cX14
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8.9.10

Skifte av olje for hydraulikksystemet

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

For å skifte oljen:
- Oljen må ha en temperatur på 40 °C. Hvis den er
varmere, la den kjøle av eller alternativt, flytt
maskinen til denne temperaturen nås. Når arbeid
utføres med oljen på denne temperaturen vil det
være ingen risiko for brannskader og all den brukte
oljen vil tømmes fra systemet

1

- lukk opp motordekselet
- skru opp skruene på panelet på høyre side (1) og
fjern det;
- skru opp hetten på hydraulikkoljetanken (2);
- skru opp avløpspluggen (3) og la oljen tømmes inn
i en passende beholder; dette avhendes i samsvar
med gjeldende regelverk

4
2

- skift hydraulikkvæskefilteret på avledningskretsen
(4) se punkt “8.9.9 Skift avledningskretsens
hydraulikkvæskefilter” på side 228;
- skift hydraulikkvæskefilteret på avledningskretsen
(5) se punkt “8 9 11 Skift inntakskretsens
hydraulikkvæskefilter” på side 232;

5

3

kode:
B000201481

Vedlikehold

- rengjør avløpspluggen (3) da det kan være metalloppsamlinger på den, og sett den
på plass igjen;
- fyll på med olje av typen og mengden som er oppgitt i væsketabellen til
nivået nås som beskrevet i punkt “8 9 8 Sjekk hydraulikkoljenivået” på side
226, deretter skrus hetten på igjen (1)
- start motoren og la den gå på tomgang, og strekk deretter sylindrene ut
fullstendig; hver sylinder skal beveges flere ganger for å presse all luft ut av
systemet;
- Sjekk nivået igjen og fyll på om nødvendig

Motoren må aldri startes med tanken tom, da dette vil definitivt skade
pumpen
Bruk kun smøreoljer som er anbefalt av SAMPIERANA og er spesifiserte i den
relevante tabellen i punkt “8.6 Påfyll” på side 196.
Gamle filtre og hydraulikkvæske er svært forurensende gjenstander;
ikke kast dem ut i miljøet, men sett dem heller i forseglede beholdere
og lever dem til spesialiserte avfallshåndteringssteder.

cX12 - cX14
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8.9.11

Skift inntakskretsens hydraulikkvæskefilter

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

Inntakskretsens hydraulikkoljefilter (1) er plassert inne i hydraulikkoljetanken ved
bunnen
For å skifte filteret:
- lukk opp motordekselet
- skru opp skruene på panelet på høyre side (1) og fjern det;
- tøm hydraulikkoljen som anvist i punkt “8 9 10 Skifte av olje for
hydraulikksystemet” på side 230
- vent til væsken har rent ut fullstendig;
- inntakshylsen frakobles (2);
- skru opp det gamle filteret (3) og kast det i samsvar med gjeldende lovverk;
rengjør området og installer et nytt filter;
- inntakshylsen kobles inn (2);
- gjenopprett hydraulikkoljenivået
- start motoren og la den gå på tomgang for noen minutter, stans den og sjekk
nivået igjen
- sjekk for lekkasjer;
- monter panelet på høyre side på plass igjen (1);
- steng motordekselet

kode:
B000201481

Vedlikehold

1

2

3

Motoren må aldri startes med tanken tom, da dette vil definitivt skade
pumpen
Bruk kun smøreoljer som er anbefalt av SAMPIERANA og er spesifiserte i den
relevante tabellen i punkt “8.6 Påfyll” på side 196.

Gamle filtre og hydraulikkvæske er svært forurensende gjenstander;
ikke kast dem ut i miljøet, men sett dem heller i forseglede beholdere
og lever dem til spesialiserte avfallshåndteringssteder.
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8.9.12

Tilstandssjekk på hydraulikklinjen

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Maskinen må IKKE kjøres eller brukes på noen måte hvis noen hydraulikkslange
eller -kobling lekker eller viser synlig skade. Alvorlig personskade kan
forekomme som resultat av kontakt med hydraulikkolje som skytes ut under
ekstremt trykk fra slanger eller koblinger.

Før du bruker maskinen, gå rundt maskinen og utfør en visuell kontroll på all
hydraulikkrør, -slanger og -koblinger for tegn på skade eller lekkasje.
Med passende vern for hender, ansikt og kropp, hold en bit med papp under
mistenksomme steder for å se om det finnes noen lekkasjer
Hvis lekkasjen bekreftes eller hvis annen skade finnes, ikke bruk maskinen til
passende reparasjoner er blitt utført
Når du kobler fra en hydraulikk-kobling, merk delene så du ikke
tar feil når du kobler dem på igjen.
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8.9.13

Sjekk at drivhjulet/rullerne er stramme

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Sjekk periodisk for løse bolter på drivgirene, beltespenneren og belterullerne

cX12 - cX14
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8.9.14

Servicestilling for belte

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

To ansvarlige personer må være til stede for vedlikehold slik at den andre kan
støtte operatøren når sistnevnte sjekker fra bakkenivået mens maskinen er i
servicestilling for beltet.

For å utføre en rekke vedlikeholdsprosedyrer på understellet må beltene først reises
av bakken for å tillate tilgang til, og for å skape litt avstand mellom, bakken og
understellet. For å reise maskinen inn i servicestillingen for beltet, gjør som følgende:
- drei den øvre delen av strukturen 180° slik
at dozerbladet er bak operatøren;
- flytt første bom til en midtstilt posisjon foran
operatøren (hvis bomsvingen eller offset-bom

1

er til stede);
- senk dozerbladet til bakken og fortsett å
trykk kontrollen til maskinen løftes av bakken
(1) med ca. 100 mm.

90°

- Still andre bom slik at bomsylinderen er på
en rett vinkel i forhold til bakken
- Senk bommen for å sette bøtten på bakken
(2)
- trykk påføres nedover på første bom mens
andre bom strekkes ut som nødvendig, slik at
frontdelen på maskinen løftes over bakken (3)
med ca. 100 mm
Kroppen til maskinen må være stilt horisontalt

3

2

100 mm
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IKKE løft maskinen over den anviste grensen da den kan vippe og skade
hydraulikklinjene og forårsake alvorlige personskader.

- Slå av motoren, lukk opp frakoblingsspaken for kontrollene og vent til
personen på bakken kan blokkere for maskinen på en sikker måte

Før du går av maskinen eller starter noen vedlikeholdstiltak, skal
den blokkeres i servicestilling for beltene og sikres.
Personen på bakken må blokkere maskinen i trygg tilstand ved å sette passende
jekker under rammen til understellet som kan motstå hele vekten til maskinen.
Når du sikrer maskinen må forsiktighet utvises for å unngå klemfarer.

- Gå ut av maskinen svært forsiktig, da den er løftet opp;
- når alle vedlikeholdstiltak på beltene er fullført, gjenta stegene i prosedyren ovenfor
i motsatt rekkefølge for å senke maskinen fra vedlikeholdsstillingen for beltene

cX12 cX14
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8.9.15

Sjekk spenningen på beltet

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Hvis en eller begge beltene ikke har riktig spenning vil de følgende problemene kunne
oppstå:
- ujevn spenning vil gjøre det vanskelig for maskinen å kjøre rett,
både forover og i revers
- overflødig spenning vil øke trykket på tomgangs- og drivhjulslagrene, som vil
forårsake vibrasjon og føre til at beltene svikter tidligere
- lav spenning kan føre til at beltet glir av tomgangshjulet.
- Spenning kan påvirkes hvis gjørme, sand eller andre rester samler seg i
beltedriften. Sørg for at mønstrene er frie for fremmedlegemer før du sjekker
beltespenningen
Måling av beltespenning:

- Velg et referansepunkt nær midten på hver
1

belteramme (1) og mål deretter avstanden mellom
hvert referansepunkt og toppen av det relevant
beltedriftet (2)

2

- maskinen reises opp til servicestillingen for beltene
som beskrevet i punkt “8 9 14 Servicestilling for belter”
på side 236;
- Mål avstanden på nytt fra samme referansepunkt
på belterammen til den korresponderende beltedriften
(3)

3

- Den lavere målingen subtraheres fra den større
(2-3) for hver side. Tallet som står igjen brukes til å vurdere den faktiske spenningen på
beltet

rev.: 00
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- Hvis resultatet er mellom 20 og 25 mm for hver side, så er spenningen riktig.
Maskinen kan senkes fra Servicestillingen for Belter og daglig vedlikehold og
service kan fullføres. Om spenningen er feil på en side eller begge sider, se punkt
“8 9 16 Justering av beltespenning” på side 239
8.9.16

Justering av beltespenning

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

IKKE forsøk å foreta noen endringer på beltespenningen til de følgende
prosedyrene er lest og fullstendig forstått.
Hvis det skulle være noen tvil etter du har lest materialene, ta kontakt med ditt
COLTRAX Servicesenter umiddelbart for mer informasjon.

Hvert belte kan spennes presist ved å justere
smørelasten på en hydraulikksylinder som påfører
spenning på tomgangshjulmonteringen på beltet
Justeringer på enten venstre eller høyre sylinder
gjøres på individuelle ventilmonteringer (1) som kan
nås via et sentralt hull i den relevante belterammen

cX12 - cX14
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For å øke beltespenning

- Legg til en liten mengde fett på koblingen på
enden av ventilen (2)

2

3

- Sving beltet 2 fullstendige omdreininger og
sjekk spenningen
- Hvis spenningen er mellom 10 og 15 mm, så er
justeringen fullført
- Gjenta denne prosessen som nødvendig til
riktig spenning oppnås

IKKE fjern fettmonteringen (2) på enden av ventilen, og ikke forsøk å vri
ventilenheten (3) for hånd.
Fettet kan bli skutt ut ved et svært høyt trykk og gjennomtrenge hud, og derved
forårsake alvorlig personskade, eller så kan ventilenheten bli skutt ut og treffe
operatøren, som kan forårsake alvorlig personskade eller død.
Alltid stå til siden av tilgangshullet for ventilen når arbeid utføres.
Utløsning av spenning fra beltemonteringer

- Ved bruk av en 22 mm skiftenøkkel, vri ventilen (3) sakte mot klokken 1 til 1.5
omdreininger så pilothullet gradvis avdekkes. Slipp ut en liten mengde fett og steng
ventilen
- Sving beltet 2 fullstendige omdreininger og sjekk spenningen
- Hvis spenningen er mellom 10 og 15 mm, så er justeringen fullført
- Gjenta denne prosessen som nødvendig til riktig spenning oppnås
- Stram inn ventilen (2) for å fullføre justeringen
- Alle instruksjoner angående justering av beltespenningen er like for alle typer
belter som kan installeres
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8.9.17

Sjekk og skifte av dynamo-/viftebeltespenning

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

For å sjekke spenningen på beltet, trykk den lengre delen av beltet med tommelen din
(mellom motortrinsen og dynamotrinsen)
Hvis beltet kan trykkes mer enn 1 cm må det spennes:
- øvre (1) og nedre (2) festebolter for dynamoen løsnes;
- trykk dynamoen utover til beltet har riktig spenning, og stram inn
festeboltene;
- sjekk spenning på beltet (3) igjen
For å skifte beltet:
- øvre (1) og nedre (2) festebolter for dynamoen løsnes;
- trykk dynamoen utover så beltet løsnes;
- ta ut oljebeltet og kast det i samsvar med gjeldende lovverk;
- sett inn det nye beltet og stram det som beskrevet tidligere
-

1

2
3
1 cm
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8.9.18

Sjekk og skifte av luftfilteret

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rett etter maskinen har vært i bruk vil temperaturen på komponentene inne i
motorrommet, samt væsken og komponentene i hydraulikksystemet være høy
og kan forårsake brannskader; etter maskinen er stanset, vent på at
temperaturen går ned til under 40 °C før du fortsetter med vedlikeholdstiltak.

Luftfilterboksen skal kun åpnes for rutinemessig vedlikehold eller når nødvendig
fordi indikatorlampen for luftfilteret lyser opp.
Overflødig åpning for å sjekke eller rengjøre et element øker sjansen for at
elementet svikter tidlig, da jord kan trenge inn og skade motoren
Ikke kjør motoren med inntaksfilteret åpent eller feilaktig montert.

Luftfilteret (1) er plassert inne i motorrommet bakpå
For å sjekke status på luftfilteret:
- fjern støv fra pusteventilen (2) ved å trykke begge
sider, lukk opp ventilen og la løse partikler dette ut;
- en tetningsindikator er installert på luftfilteret (3).
Når indikatoren er rød, betyr det at filterpatronen
er tett og må enten rengjøres eller skiftes. For å sette
indikatoren tilbake til vanlig arbeidsstilling, trykk ned
på knappen som sitter på selve indikatoren

2

1

3
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Alle produsenter av luftrensere er enige i at å forsøke å rengjøre eller vaske et
element øker sjansen for at det elementet blir skadet. Det anbefales sterkt at du
vurderer verdien på å rengjøre et element mot risikoene i operasjonen, som kan
føre til skade på motoren. Det bør vedtas at alle elementer skal erstattes med
nye i stedet for at disse rengjøres
Forsiktig rengjøring eller vasking, hvis utført riktig, kan forlenge levetiden på et
element. Likevel må du vurdere at hver gang et element rengjøres, så blir
kapasiteten for jord redusert og risikoen for at jord når den rene delen av filteret
økes. Filtre bør aldri vaskes mer enn seks ganger, eller brukes for over ett år,
avhengig av hvilken kommer først.
For å rengjøre den interne luftfilterpatronen:
- lukk opp bakdekselet;
- Lukk opp lokkets (5) festeklipser (4) og fjern det
fra den festede siden (6)

5

- fjern filterpatronen (7) ved å trekke den ut
horisontalt;
- sjekk om patronen er brukken eller har blitt kuttet;
hvis dette er tilfellet skal den ikke brukes på nytt
eller rengjøres, men heller erstattes med en ny en;

4

6

- hvis patronen ikke er blitt skadet, rengjør den
forsiktig ved bruk av komprimert luft blåst fra
innsiden og utover;
- Den indre delen av den festede delen (6) må alltid
rengjøres. All oppsamling av støv kan forhindre
lufttett forsegling og forårsake lekkasjer. Sørg for at
alle urenheter fjernes før du installerer det nye eller
rengjorte elementet.

6

5

7

- Sett de nye elementene inn med den åpne siden pekt innover. For å oppnå en
lufttett forsegling, påfør trykk på kanten på utsiden i stedet for midten
- sett filterlokket (5) på plass og fest det med klipsene (4);
- steng bakdekselet
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8.9.19

Skifte av drivstoff-filter

Skift drivstoff-filteret når motoren er kald.
Hvis du søler drivstoff i løpet av denne operasjonen, rengjør sølet for å unngå
brannfare.

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Drivstoff-filteret (1) er plassert inne i motordekselet foran
For å skifte filteret:
- lukk opp motordekselet
- fjern dekselet på hanskerommet;
- steng kranen på selve filteret;
- skru opp hylsen (2) for å fjerne koppen (3) der det
gamle filteret sitter, og avhend dette i samsvar med
gjeldende regelverk;

1

- rengjør området og sett inn det nye filteret;
- sett koppen (3) på plass og stram hylsen (2);

2
3

- press ut luften som anvist i punkt “8 9 22 Trykke ut
luft fra drivstoffkretsen” på side 247;
- installer dekselet på hanskerommet på nytt;
- steng motordekselet;
- start motoren og la den gå på tomgang
for noen minutter for å forsikre at det ikke
er noen lekkasjer
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8.9.20

Tøm drivstofftanken

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

For å fjerne urenheter og kondensat som kan samles på bunnen av drivstofftanken
må den tømmes periodisk
For å tømme den:
- Lukk opp bakdekselet;
- skru opp oljepåfyllshetten (1);
- skru opp avløpspluggen (2) og la oljen
tømmes inn i en passende beholder; dette

1

avhendes i samsvar med gjeldende regelverk
- vent til drivstoffet har rent ut fullstendig;
- rengjør hetten (2) og skru den på igjen;

2

- fyll på med drivstoff;
- sett hetten på påfyllstuten igjen (1);
- sjekk for lekkasjer;
- steng bakdekselet
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8.9.21

Skifte av drivstoff forfilter

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Forfilteret for drivstoff er plassert inne i motorrommet, under hydraulikkpumpen. For å
skifte filteret:
- fjern dekselet for batterirommet;
- skru opp skruene på panelet på høyre side (1) og
fjern det;
- koble fra de 2 rørene på forfilteret
- fjern det gamle forfilteret (2) og kast det i samsvar
med gjeldende lovverk;
- installer et nytt filter, og vær forsiktig at du
observerer flytretningen;
- rengjør området rundt det da det kan være rester
av drivstoff;
- press ut luften fra drivstoffsystemet som anvist
i det spesifikke punktet;
- sjekk for lekkasjer;
- monter panelet på høyre side på plass igjen (1);
- sett dekselet for batterirommet på plass
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8.9.22

Trykke luft ut av drivstoffkretsen

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Etter vedlikehold er utført på drivstoffsystemet kan luft trekke inn i kretsen og
forårsake feil på maskinen; det er derfor nødvendig å trykke ut luften
For å trykke ut luften:
- fyll drivstofftanken fullstendig;
- lukk opp motordekselet
- fjern dekselet på hanskerommet;
- lukk opp påfyllshetten for drivstoff (1);
- drivstoffrøret (2) kobles fra injeksjonspumpen;

2

- vent til all luften trykkes ut (2);
- drivstoffrøret (2) kobles inn igjen;
- rengjør området rundt det da det kan være rester

1

av drivstoff;
- sett dekselet på hanskerommet igjen;
- steng motordekselet;
- prøv å starte motoren; hvis motoren ikke starter,
gjenta prosedyren fra begynnelsen
8.9.23

Kjøregirmotorer og rotasjonsgirmotorer

Kjøregirmotorene og rotasjonsgirmotorene smøres innvendig av den samme
hydraulikkoljen som maskinsystemet. Derfor krever ikke disse komponentene noe
vedlikehold
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8.9.24

Smøring av stifter

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Rengjør fettniplene før du kobler til fettpistolen
Rens vekk alt overflødig fett etter smøring.
Hvis du bruker maskinen under kritiske arbeidsforhold, så skal denne
vedlikeholdsoppgaven utføres mer ofte
Som en generell regel er det lurt å huske at hver sylinder har to fettnipler
plassert på koblingshekten og at hver stift som fungerer som et dreiepunkt for
bevegelse har minst én nippel
Når du bruker en ny maskin, smør for hver 10. time for de første 100 timene med
drift
Etter du har gravd med utstyret senket i vann må du alltid smøre stiftene som
har vært i kontakt med vann
- For smøring, plasser maskinen som vist i
figuren;
- senk arbeidsutstyret til bakken og
slå av motoren;
- fettniplene er plassert som vist nedenfor;
- etter smøring fjerner du alle spor av overflødig fett
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PLASSERING AV SMØREPUNKTER
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8.10

Lange perioder uten aktivitet

Hvis lange perioder uten aktivitet (over 6 måneder) forventes, bør maskinen
parkeres innendørs for å holde den i en god tilstand, og følgende forholdsregler skal
tas:
- parker maskinen på en flat, solid overflate (f.eks. betonggulv);
- inspiser maskinen. Reparer alle slitte eller skadde deler. Erstatt med nye deler hvor
det er nødvendig;
- utfør fullstendig og grundig rengjøring;
- maskinen parkeres på et tørt, tildekket område. Hvis maskinen parkeres utendørs,
velg et flatt område og dekk den med en vanntett presenning slik at ventilasjon er
mulig. Ellers kan kondensasjon oppstå og være skadelig for maskinen;
- tøm og skift motoroljen og hydraulikk-kretsvæsken ved å følge instruksjonene
spesifisert respektivt i punkt “8.9.3 Skifte av motoroljefilter” på side 218 og i punkt
“8 9 10 Skifte av hydraulikksystemolje” på side 230 ; skift også filtrene;
- sjekk og rengjør luftfilteret; hvis du er i tvil angående effekten til denne, skift den ut;
- fyll drivstofftanken fullstendig slik at kondensasjon ikke oppstår;
- fjern batteriet og sørg for at det er ladet opp, og plasser det deretter i et tildekket,
tørt sted; lad det opp igjen periodisk
- tøm kjølevæske fra radiatoren. Tømming er ikke kritisk hvis systemet er fylt
med en frostvæskeblanding;
- sett et varselskilt på kontrollene som viser at det ikke er noe væske i kjøretøyet;
- viftebeltet løsnes fra dynamoen og viften;
- ideelt skal alle sylindrene trekkes tilbake. Ellers bør alle eksponerte deler av
sylinderstengene dekkes med fett;
- smør alle hydraulikksylinderstenger og alle ledd på utstyr med fett;
- smør alle smøringspunkter;
- demonter injektorene og injiser motorolje gjennom injektoråpningene (dette må
utføres med sprøyte etter å ha flyttet stempelet til bunnen, rett i midten);
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- etter å ha injisert motoroljen og brukt oppstartsmotoren, tving varmemotoren til å
dreie om et par ganger for å legge ned et beskyttende oljelag på alle betrekkene;
- sett injektorene på plass igjen;
- det anbefales at du lar et autorisert verksted utføre denne operasjonen;
- dekk den åpne enden av eksosrøret;
- alle sårbare deler skal males for å hindre rusting. Når maskinen er på lager, start
motoren én gang i måneden og aktiver all kjøre-, dreie-, og gravehydraulikken 2-3
ganger slik at et nytt lag med olje dekker alle de bevegende delene og
komponentoverflatene. Når du aktiverer arbeidsutstyret, fjern alt fettet fra
hydraulikksylinderstengene. Sjekk kjølevæskenivået (fyll på hvis det ble tømt
tidligere) og smøretilstanden før du tar maskinen i bruk igjen
For å gjenopprette maskinens funksjoner, følg prosedyren nedenfor:

- fjern fettet fra hydraulikksylinderstengene;
- juster spenningen på vifte- og dynamobeltene;
- fyll radiatoren med kjølevæske;
- Fyll tanken med drivstoff;
- sjekk alle væskenivåer (smøremidler og hydraulikksystemer);
- sørg for at batteriet er ladet opp og installer det;
- skift drivstoff-filteret og trykk all luft ut av drivstoffledningene, se punkt “8 9 22
Trykke luft ut av drivstoffkretsen” på side 247;
- når et kjøretøy står stille for en lang periode, kan fuktighet i luften trenge inn i
oljen. Sørg for at det ikke er noe vann i oljen før og etter du starter motoren. Hvis
vann oppdages, skift oljen;
- ta dekselet av enden på eksosrøret, start motoren og la den gå på tomgang for
ca. 20 minutter uten å påføre noen belastning;
- før du flytter maskinen, sjekk at instrumentene, indikatorlampene og arbeidslysene
fungerer riktig;
- sett alle hydraulikkfunksjoner gjennom en rekke fullstendige sykluser;
- sjekk alle systemene nøye før du bruker maskinen ved full kapasitet
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Etter alle lange perioder uten maskinaktivitet, utfør alle operasjonene ovenfor og
de følgende kontrollene:
- sjekk tilstanden på alle slanger og koblinger
- varm opp motoren
- slå av motoren.
- installer nye drivstoff-filtre. Skift oljefilteret og fyll på med motorolje.

Når maskinen har vært uten aktivitet for en lengre periode, kan laget med olje
på glidende overflater ha blitt brutt ned. Sett den kjørende-, dreiende- og
gravende hydraulikken gjennom 2 eller 3 fullstendige sykluser for å smøre de
glidende overflatene

252
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8.11

Langvarig lagring

Hvis du bestemmer deg for å permanent sette denne maskinen ut av drift, anbefales
det at du deaktiverer den ved at du fjerner batteriet, tømmer drivstofftanken og tar ut
tenningsnøkkelen

Avhending av maskinen må kun utføres av personell med passende kompetanse
og kvalifikasjoner, og som er autoriserte til å utføre denne operasjonen.
Demontering av hydraulikk-komponenter kan kun begynne når disse, samt
hydraulikkoljene og -smøremidlene er helt avkjølte og etter alt resttrykk har
blitt utløst.
Før demontering kan begynne må alle komponenter som hører til maskinen,
tanker og systemer, tømmes av alle væsker i samsvar med GENERELLE
SIKKERHETSSTANDARDER.

Enkelte spesialverktøy kreves for å demontere maskinen (kjettingblokker, hydrauliske
presser, beholdere for væske, osv.) samt noe spesialutstyr.
Dette er for å unngå risiko for personskade på arbeidere eller miljøskade i løpet av
slike demonteringsoppgaver
Maskinen inneholder det følgende:
- trykkbelagte væsker (hydraulikksystem, kjølesystem, osv.);
- gasser (klimaanlegg og batteri, hvor dette er installert);
- syre (batterier);
- tunge maskinkomponenter (bommer, bøtter, osv.)
Hvis maskinen skal skrotes, skal den demonteres til komponentdeler;
ikke kast forurensende produkter ut i miljøet (batteri, motorolje,
hydraulikkolje og filtre for disse), men lever dem heller til
spesialiserte avfallshåndteringsplasser i samsvar med gjeldende
lovverk.
Væsker skal håndteres og avhendes i samsvar med gjeldende lokalt
regelverk. Bruk kun godkjent avhendingsprosedyrer og, hvis du er i
tvil, ta kontakt med de relevante offentlige myndighetene.
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9.0 HYDRAULISKE- OG ELEKTRISKE KRETSDIAGRAMMER
9.1 Hydraulisk fordeler (253000637 - 02)
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9.2 Fordeler hydraulisk diagram
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9.3 Layout for hydraulikkanlegg

256
kode: B000201481
rev.: 00

cX12 cX14

Hydrauliske og elektriske
kretsdiagrammer

9.4 Elektrisk system (253001640 - 01)
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9.4.1 Hovedlinjediagram (0A057469 - 03)
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9.4.2 Venstrearmslinjediagram (0A055375 - 03)
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9.4.3 Høyrearmslinjediagram (0A057465 - 01)
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9.4.4 Arbeidslys Forlengelseslinjediagram 0A055904-00

268
kode: B000201481
rev.: 00

cX12 cX14

Hydrauliske og elektriske
kretsdiagrammer

cX12 - cX14

269
kode:
B000201481

Hydrauliske og elektriske
kretsdiagrammer
9.4.5 Koblingsliste
KOBLINGSLISTE
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9.5

Sikringer og releer

Maskinen sikres som anvist under punkt “8 2 1 Lås/ Merk-prosedyre” på side 191.

Sikringene beskytter de elektriske komponentene og ledningene mot skade. Releene
brukes til å aktivere sterkstrømkretsene
Hvis en sikring eller relé virker rusten, eller er løs i beholderen, installer nye
umiddelbart
Sikringer skal alltid erstattes av sikringer med samme kapasitet
For å få tilgang til sikringene og reléer, fjern dekselet for batterirommet
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Liste av
sikringer
F404
F400
F101
F102
F103
F104
F105
F106
F107
F108
Liste av
reléer
X401
X402
X414
X405
X232
X137
X403
X415
X700
X702

30 A
40 A
5A
10 A
10 A
75
A
10 A
75
A
15 A
15 A

Forvarmet
Generell
Dashbord oppstart
Forvarmet lys
Dynamo, Elektrostopp
Arbeidslys
Høyre og venstre armlene
Andre hastighet, kjøresummer (tillegg)
Horn, 12V uttak
Elektrostopp-klokke, timeteller

Elektrostopp-klokke
Forvarmingsklokke
Horn
Oppstart
Forvarmet
Tjenester
Kontrollenhet for andre hastighet
Generell magnetventil
Arbeidslys (tillegg)
Supplerende hydraulikksystem AUX2 (tillegg)
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10.0 FEILSØKING
Dette punktet ble skissert for å støtte vedlikeholdspersonell og hjelpe dem identifisere
de mest vanlige feilene. Denne listen er begrenset til kun de problemene som kan løses
med vanlig utstyr

For løsninger merket med *, vennligst ta kontakt med COLTRAX
Servicesenteret.

For andre årsaker som ikke spesifiseres i denne manualen, ta kontakt med COLTRAX
Service
senteret
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10.1

Fordeler
FORDELER

Problemer
Klarer ikke holde lasten

Mulige årsaker
Olje lekker fra inne i
stempelet
Olje lekker fra
avlastningsventilen

Lasten faller når
stempelet skifter fra
nøytral til “reist” stilling

Rullen stopper opp

Rester har trengt inn i
lastsikringsventilen

Løsninger
Skift
ventilboksmonteringe
n
Demonter og rengjør
eller skift
avlastningsventilen
Demonter og rengjør
lastsjekkingsventilen

Valmeventilen eller setet
på lastsjekkingsventilen er
blitt skadet
Unormal økning i
oljetemperatur

Skift valme- eller slip
ventilsetet

Hydraulikkoljen er skitten

Skift væsken og rengjør
hydraulikk-kretsen

Rørportleddene er for
stramme, så ventilboksen
sitter i feil stilling

Sjekk
tiltrekkingsmomente
t

Fjern hindringer slik at
oljen kan flytte fritt
igjennom rørene

Festeboltene må løsnes,
sjekkes og justeres
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FORDELER
Problemer
Rullen stopper opp
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Mulige årsaker

Løsninger

Fremmedlegemer
har trengt inn i
sporene på rullen

Fjern fremmedlegemene
eller skift
ventilboksmonteringen

Trykket er for høyt

Sjekk ved bruk av
trykkmåler og juster

Spaken eller leddet er bøyd

Fjern leddet og sjekk

Rullen er bøyd

Returfjæren er skadet

Skift
ventilboksmonteringe
n
Skift fjæren

Returfjæren eller
endehetten sitter ikke riktig

Løsne endehetten, rett den
opp og stram den inn igjen

Intern temperaturfordeling
for ventilene er ikke
uniform

Varm opp hele kretsen
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FORDELER
Problemer
Oljelekkasje fra
oljeforsegling

Mulige årsaker
Mottrykket i ventilens
returkrets er for høy

Bruk en større returkrets

Rester på forseglingen

Fjern forseglingen og
rengjør den

Forseglingsplaten er løs

Rengjør
forseglingsplaten og
stram den på nytt med
muttere
Skift
ventilboksmonteringe
n
Erstatt oljeforseglingen

Rullen er skadet

Rullen beveger seg ikke

Løsninger

Forseglingen er klemt eller
skadet
Ventilen er tett med
rester
Endehetten på rullen er full
av olje
Drivlenken sitter fast og
beveger seg ikke

Fjern restene og rengjør
kretsen
Skift forseglingen på
endehetten
Gjør at lenken kan bevege
seg fritt
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10.2

Hydraulikkmotor
Hydraulikkmotor

Problemer
Hydraulikkmotoren
går ikke i det hele tatt

Mulige årsaker
Hydraulikkoljenivået er
for lavt

Tilsett olje

Hydraulikkpumpen svikter

Skift ut hydraulikkpumpen

Oljelekkasje inne i
hydraulikkmotoren

Skift ut
hydraulikkmotoren

De interne delene i
hydraulikkmotoren er slitte

Erstatt hele
hydraulikkmotoren eller de
slitte delene
Sjekk lastjusteringsenheten
og fjern årsaken til
overbelastningen

Drivakselen er overbelastet

Hydraulikkmotoren går
kun i én retning

Løsninger

Oljeviskositeten er for lav

Skift med hydraulikkolje
med riktig viskositet

Avlastingsventilen for
driftsventilen svikter

Demonter og rengjør
avlastingsventilen for
driftsventilen eller skift den
ut
Skift ut motvektsventilene

Motvektsrullen stopper
opp

Skift ut hydraulikkpumpen
Skift ut
hovedavlastningsventilen

278
kode: B000201481
rev.: 00

cX12 cX14

Feilsøking
HYDRAULIKKMOTOR
Problemer
Hydraulikkmotoren
går ikke hurtig nok

Hydraulikkmotoren
lager unormal lyder

Olje lekker fra
akselforseglingen

Mulige årsaker

Løsninger

Utilstrekkelig
inntaksoljeflyt.

Senk oljetemperaturen

Oljeflyten er for høy: oljen
lekker

Tilsett olje og stram inn
inntaksleddet på nytt

Luft blir sugd inn i
motoren

Stram leddene på nytt

Oljelekkasje inne i
hydraulikkmotoren

Skift ut
hydraulikkmotoren

Hydraulikkoljenivået er
for lavt

Tilsett olje

Luft blir sugd inn i
motoren

Stram inn leddet på
inntakssiden

Oljetemperaturen er for høy

Senk oljetemperaturen

Hydraulikkmotoren er slitt
på innsiden eller skadet

Skift ut
hydraulikkmotoren

Akselen er
installert feil

Rett opp akselen på nytt

Oljeforseglingen er skadet

Erstatt oljeforseglingen

Akselen er skadet eller slitt

Skift ut akselen

Det interne trykket for
hydraulikkmotorkassen
er for høyt

Skift ut oljeforseglingen
og rengjør avløpsrøret

Fjern årsaken til
kavitasjonen

cX12 - cX14
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Feilsøking

10.
3

Hydraulikksylinder

Problemer
Hydraulikksylinderen
mottar ikke nok
strøm

Hydraulikksylinde
r ekstern
oljelekkasje

Stempelet går ikke
jevnt
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HYDRAULIKKSYLINDER
Mulige årsaker

Løsninger

Trykkinnstillingen på
avlastingsventilen er for lav

Juster trykket

Olje lekker inne i
hydraulikksylinderen

Skift ut
sylinderpakningene

Hydraulikksylinderens
stempel eller stang er
skadet
Olje lekker fra utløserventil

Skift ut
hydraulikksylinderens
stempel eller stang
Skift
ventilboksmonteringe
n
Skift ut pakningene
på
hydraulikksylinderen
Skift ut stangen på
hydraulikksylinderen

Pakningene på
hydraulikksylinderen
svikter
Stangen på
hydraulikksylinderen er
skadet
Oljetemperaturen er for
høy
Luft blir sugd inn i
motoren

Senk oljetemperaturen
Tilsett olje og stram
inn inntaksleddet

cX12 cX14

Feilsøking

10.4

Grenseventiler

281

MAKSTRYKKSVENTILER
Problemer
Trykke øker ikke i det
hele tatt

Mulige årsaker
Valmen sitter fast og forblir
åpen

Demonter, sjekk for
rester og sørg for at
valmen kan bevege seg
fritt
Fremmedlegemer har trengt Rengjør alle deler
inn i ventilsetet

Grenseventilen er ustabil Pilotvalmesetet er
skadet

Grenseventilen
fungerer ikke riktig

Oljelekkasjer

Løsninger

Skift ut de slitte delene

Pilotstempelet sitter fast
mot hovedvalmen

Demonter, rengjør og
eliminer overflateproblemer.

Ventilen er slitt på grunn
av fremmedlegemer

Skift ut de slitte delene

Låsemutteren og
justeringsskruen er løse

Juster trykket

Ventilsetene er blitt
skadet og O-ringene er
slitte
Noen deler er tette på grunn
av fremmedlegemer

Skift ut de slitte og
skadede delene
Demonter, sørg for at
delene er uten feil, rengjør
dem og monter dem på
nytt

cX12 - cX14
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Feilsøking

10.
5

Tilbehør

Problemer
Generell arbeidsytelse
reduseres

TILBEHØR
Mulige årsaker

Løsninger

Motorens kraft er lav

Se motorens manual

Hydraulikkpumpen er slitt

Skift ut hydraulikkpumpen

Hovedavlastnings
ventilen er defekt

Juster trykk eller skift ut
ventilen

Hydraulikkoljenivået er
for lavt

Tilsett olje

Viskositeten på
hydraulikkoljen er feil

Skift med hydraulikkolje
med riktig viskositet

Inntaksfilteret er tett.

Skift ut inntaksfilteret.

Alle funksjoner fungerer
feil

Hydraulikkpumpen svikter

Skift ut hydraulikkpumpen

Hydraulikkoljenivået er
for lavt

Tilsett olje

Tilbehørets ytelse er
redusert

Trykket på hoved- eller
andre avlastningsventil er
innstilt feil eller for lavt

Juster trykkinnstillingen
eller skift ut
avlastningsventilen

Pakninger på
hydraulikksylinderen er
skadet
Hydraulikksylinderens
stempel og selve
sylinderen er skadet

Skift ut pakningene
på
hydraulikksylinderen
Skift ut stempelet på
hydraulikksylinderen og
selve sylinderen eller
modifiser monteringen
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TILBEHØR
Problemer
Tilbehøret faller av sin
egen vekt

Mulige årsaker
Pakninger på
hydraulikksylinderen er
skadet
Hydraulikksylinderens
stempel og selve
sylinderen er skadet
Olje lekker fra utløserventil

Koblinger på
tilbehøret er bråkete

10.6

Olje eller fettnivået er lavt
Koblingsstiften vibrerer

Løsninger
Skift ut pakningene
på
hydraulikksylinderen
Skift ut stempelet på
hydraulikksylinderen og
selve sylinderen eller
modifiser monteringen
Skift
ventilboksmonteringe
n
Tilsett olje eller fett
Skift ut gjennomføringen
eller stiften

Kjøring
KJØRING

Problemer
Kjøreytelsen er lav

Mulige årsaker

Løsninger

Trykkinnstillingen på
hovedavlastingsventilen
er for lav
Motvektsventilen er
defekt

Juster trykket

Ytelsen til
hydraulikkmotoren er
blitt redusert

Skift ut
hydraulikkmotoren

Dreieleddpakningene er
blitt skadet

Skift ut
dreieleddpakningene

Ytelsen på
hydraulikkpumpen er blitt
redusert
Olje lekker fra utløserventil

Skift ut hydraulikkpumpen

Skift ut motvektsventilene

Skift
ventilboksmonteringen

cX12 - cX14
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Feilsøking
KJØRING
Problemer
Maskinen
beveger seg
unormalt

Maskinen går ikke i en
rett linje
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Mulige årsaker

Løsninger

Spenningen på beltet er for
høyt
Steiner eller
fremmedlegemer er til
stede
Motvektsventilen er
defekt

Juster spenningen på beltet

Ytelsen til
hydraulikkmotoren er
blitt redusert

Skift ut
hydraulikkmotoren

Hydraulikkmotoren suger
inn luft

Tilsett olje

Høyre og venstre
beltespenning
er forskjellige.

Juster dem til en lik og
passende spenning

Ytelsen på
hydraulikkpumpen er blitt
redusert
Ytelsen til
hydraulikkmotoren er
blitt redusert

Skift ut hydraulikkpumpen

Olje lekker fra utløserventil

Dreieleddpakningene er
blitt skadet

Skift
ventilboksmonteringe
n
Skift ut
dreieleddpakningen

Spakleddene er løse

Juster trykket

Fjern alle steiner eller
fremmedlegemer
Skift ut motvektsventilene

Skift ut
hydraulikkmotoren

cX12 cX14

Feilsøking

10.7

Kontrollspaker
KONTROLLSPAKER

Problemer
Spakene er vanskelige å
bruke

Mulige årsaker
Rester i drivventilspolen

Løsninger
Rengjør utløserventilen

Ventilstempelet stoppes opp Skift
ventilboksmonteringe
n
Utilstrekkelig smøring av
Påfør olje eller fett
spakleddene
Spakleddene er for stramme Påfør olje eller fett

10.8

Hydraulikkpumpe
HYDRAULIKKPUMPE

Problemer

Mulige årsaker

Olje flyter ikke fra
hydraulikkpumpen

Hydraulikkoljenivået er
for lavt
Inntaksfilteret er tett.

Trykket på
hydraulikkpumpen
øker ikke

Løsninger
Tilsett olje
Skift ut filteret. Hvis oljen er
skitten,
erstatt den med ny olje

Intern oljelekkasje i
hydraulikkpumpen

Skift ut hydraulikkpumpen

Hydraulikkpumpen suger
inn luft

Tilsett olje og stram inn
inntaksslangen

Trykkinnstillingen på
hovedavlastingsventilen
er for lav

Juster trykket

cX12 - cX14
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Feilsøking
HYDRAULIKKPUMPE
Problemer

Mulige årsaker

Unormal lyd fra
hydraulikkpumpen

Kavitasjon på grunn
av bøyd inntaksrør
eller tett inntaksfilter.

Skift ut filteret. Hvis oljen
er skitten, erstatt den
med ny olje

Luft suges inn på grunn av
et løst inntaksledd eller
mangel på hydraulikkolje

Stram inn inntaksleddet
og tilsett olje

Kavitasjon på grunn av
hydraulikkvæskens
viskositet.

Erstatt med hydraulikkvæske
av riktig viskositet

Pumpen og motoren er
ikke rettet opp

Rett disse opp

Hydraulikkvæsken
inneholder
bobler

Finn årsaken og fjern den

Forseglingen på
hydraulikkpumpen er
defekt

Skift ut forseglingen
eller skift ut
hydraulikkpumpen

Olje lekker ut fra
hydraulikkpumpen
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Løsninger

(Erstatt oljen med ny olje)

cX12 cX14

Feilsøking

10.9

Dreieledd
DREIELEDD

Problemer
Driftskraften er lav

Olje lekker ut av
dreieleddet

Mulige årsaker

Løsninger

Dreieleddpakningene er
blitt skadet

Skift ut
dreieleddpakningen

Rotoren på dreieleddet er
skadet

Skift ut dreieleddet

Dreieleddpakningen er
blitt skadet

Skift ut
dreieleddpakningen

cX12 - cX14
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Feilsøking

10.10 Rotasjon
ROTASJON
Problemer
Dreiekraften er lav

Dreieretarderen
fortsetter å snu

Dreiing fortsetter med
retarderen aktivert

Mulige årsaker
Ytelsen på
hydraulikkmotoren er blitt
redusert
Dreieringen er stoppet
opp

Skift ut
hydraulikkmotoren

Trykkinnstillingen på
retarder ventilen er for
lav
Andre avlastningsventil
eller retarderventilen er
tett
Ytelsen til
hydraulikkmotoren er
blitt redusert

Juster trykket

Olje lekker fra utløserventil

Skift
ventilboksmonteringe
n
Juster trykket

Trykkinnstillingen på
portavlastningsventilen
eller retarder ventilen er
for lav
Andre avlastningsventil
eller retarderventilen er
tett
Ytelsen til
hydraulikkmotoren er
blitt redusert
Olje lekker fra utløserventil

Unormal lyd under
dreiing

Hydraulikkmotoren suger
inn luft
Dreielageret er ikke godt
smurt
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Løsninger

Påfør olje/fett eller skift
ut dreieringen

Rengjør andre
avlastningsventil eller
retarderventilen
Skift ut
hydraulikkmotoren

Rengjør andre
avlastningsventil eller
retarderventilen
Skift ut
hydraulikkmotoren
Skift
ventilboksmonteringe
n
Tilsett olje
Tilsett olje eller fett

cX12 cX14

Feilsøking

10.11 Motor og relaterte deler
MOTOR OG RELATERTE DELER
Problemer
Motoren starter ikke

Mulige årsaker

Løsninger

Feil med oppstartsbryteren

Reparer den defekte
koblingen og
kontaktstillingene

Defekt oppstartsmotor

Reparer mulig utladet
batteri,
oppstartsmotorsvikt eller
dårlige/løse koblinger i
strømfordelingen
Sjekk og fiks

Feil viskositet på motoroljen

Forvarm med en luftvarmer
Motoren er ekstremt
kald

Varm opp kjølevæsken
(legg til varmt vann)

Veivakselen, kamakselen,
stempelet eller lageret
sitter fast

Reparer

Luft i
drivstofftilførselen

Tøm drivstofftanken
fullstendig

Mangel på drivstoff i tanken

Tilsett drivstoff

Dårlig drivstoffkvalitet

Sjekk og erstatt

Drivstoff-filteret er tett.

Rengjør det eller skift det ut

Utilstrekkelig kompresjon

Reparer

Defekt
drivstoffinjeksjonspum
pe

Reparer
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Feilsøking
MOTOR OG RELATERTE DELER
Problemer
Motoren stanser
plutselig når den går

Oljetrykket er defekt

Mulige årsaker
Mangel på drivstoff i tanken

Tilsett drivstoff

Drivstoff-filteret er tett.

Rengjør det eller skift det ut

Luft i
drivstofftilførselen
Dårlig oljekvalitet

Stram inn leddene på
rørene i
drivstoffsystemet
Tilsett olje

Olje lekker fra leddet

Reparer

Sviktende oljetrykksbryter

Skift det ut

Oljefilteret er tett.

Skift ut filter
elementet

Oljeviskositeten er for lav

Erstatt det med olje som
passer til
arbeidstemperaturen
Hvis problemet vedvarer
etter du har justert på nytt
og rengjort det, skal den
skiftes ut
Fyll på

Oljepumpen fungerer ikke
riktig

Motoren overoppheter
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Løsninger

Lavt kjølevæskenivå
Vannlekkasje

Sjekk slangene og
radiatoren

Feil spenning på viftebeltet

Juster eller skift det ut

Radiatorsvikt

Reparer eller skift ut

Viften er ødelagt

Skift den ut

Frostvæskekonsentrasjon
en er for høy

Tynn den ut

Termostaten svikter

Skift den ut

Vannpumpen svikter

Skift den ut

cX12 cX14

Feilsøking
MOTOR OG RELATERTE DELER
Problemer
Batteriet lades feil

Hvit eller blå røyk
kommer ut fra
eksosrøret

Sort eller mørkegrå
røyk kommer ut fra
eksosrøret

Mulige årsaker

Løsninger

Feil spenning på viftebeltet

Feil spenning

Sviktende kabler

Reparer

Sviktende indikatorlampe

Skift det ut

Batterisvikt

Sjekk koblingene, lad
opp på nytt, skift ut

Regulatoren svikter

Skift det ut

Dynamoen svikter

Reparer eller skift ut

For mye olje

Reduser mengden til det
spesifiserte nivået.

Reduser viskositeten til oljen Erstatt med olje av riktig
viskositet
Overkjøling av radiatoren

Dekk til radiatoren
eller skift den ut

Feil injeksjonstider

*Juster igjen

Lav kompresjonsverdi

* Demonter, inspiser eller
skift ut delen

Dårlig drivstoffkvalitet

Erstatt med drivstoff av
bedre kvalitet

Feil ventilavstand

Juster den

Injeksjonspumpen
fungerer feil

* Juster og skift den
ut om nødvendig

Lav kompresjonsverdi

* Demonter, inspiser eller
skift ut delen

Luftinntaket er blokkert (tett Rengjør eller skift ut filter
luftfilter)
elementet

cX12 - cX14
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MOTOR OG RELATERTE DELER
Problemer
Overdrevent
drivstoffforbruk

Oljeforbruket er for
høyt

Mulige årsaker
Injeksjonspumpen
fungerer feil

* Juster og skift den
ut om nødvendig

Sviktende injeksjonsdyse

* Juster og skift den
ut om nødvendig

Feil injeksjonstider

* Juster og reparer den
eller skift den ut med en
bedre en
Erstatt med drivstoff av
bedre kvalitet

Utilstrekkelig kompresjon

* Demonter, inspiser eller
skift ut delen

Luftinntaket er blokkert

Rengjør eller skift ut filter
elementet

For mye olje

Reduser mengden til det
spesifiserte nivået.

Oljeviskositeten er for lav

Erstatt det med olje av
en viskositet som
passer til
arbeidstemperaturen
Lokaliser lekkasjen og stram
til eller skift ut delen hvor
nødvendig
* Demonter, inspiser eller
skift ut delen

Oljelekkasjer

Sylinderens stempelring
er slitt
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Løsninger

cX12 cX14

Feilsøking

10.12 Kontrollelektronikk
KONTROLLELEKTRONIKK
Problemer
Når motoren går viser
displayet ingenting
(hvis til stede)

Med motoren i gang og
frakoblingsspaken for
kontrollene stengt,
ingen funksjon når
kontrollrullerne flyttes
på

Knappene på displayet
utfører ikke samme
funksjoner som de som
oppgis i denne
manualen (hvis til
stede)

Mulige årsaker

Løsninger

Displayet er ikke
koblet til linjen riktig

Sjekk den elektriske
koblingen og plugg den
inn i linjen riktig

Displayet virker ikke
fordi den omgivende
temperaturen er for
lav
Sviktende display

Vent noen minutter
med førerhusvarmen
satt til maksimal
temperatur
Skift ut displayet

Sviktende kontrollboks

Skift ut kontrollboksen

Feil på den
elektroniske
kontrollboksen
Rulleren er koblet fra
kontrollspaken

Slå maskinen av og
på igjen

Sviktende ruller

Skift ut rulleren

Sviktende kontrollboks

Skift ut kontrollboksen

Sviktende eller ødelagte
knapper

Erstatt knappe-panelet
på display dashbordet

Sviktende display

Skift ut displayet

Sviktende kontrollboks

Skift ut kontrollboksen

Lukk opp kontrollspaken
og sjekk den elektriske
tilkoblingen til rulleren
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Vedlikeholdsregister

11.0 VEDLIKEHOLDSREGISTER
Skal fylles inn av kunden!
Kunden må fylle inn de følgende tabellene ifølge modellen og serie
nummeret på maskinen han/hun har kjøpt.

KUNDEDATA:

PRODUKSJONSÅR
PÅ MASKINEN:

MASKINMODELL:
MASKINENS
SERIENR.:

NOTATER

Vedlikehold: P - rutinemessig; G - når en feil har oppstått
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cX12 cX14

P/G

Kan
det
bruke
s?
S/N

Hvis det er “Nei” av
sikkerhetsgrunner:
hvordan ble det gjort
ubrukelig?

Navn og
signatur på
vedlikeholds
operatøren

Dato for
neste
inngrep

Vedlikeholdsregister

cX12 cX14

DATO

Type og årsak for
feilen, beskrivelse av
inngrepet, alle notater

kode:

295

B000201481

P/G

Kan
det
bruke
s?
S/N

Hvis det er “Nei” av
sikkerhetsgrunner:
hvordan ble det gjort
ubrukelig?

Navn og
signatur på
vedlikeholds
operatøren

Dato for
neste
inngrep

Vedlikeholdsregister
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DATO

Type og årsak for
feilen, beskrivelse av
inngrepet, alle notater

cX12 cX14

P/G

Kan
det
bruke
s?
S/N

Hvis det er “Nei” av
sikkerhetsgrunner:
hvordan ble det gjort
ubrukelig?

Navn og
signatur på
vedlikeholds
operatøren

Dato for
neste
inngrep

Vedlikeholdsregister
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DATO

Type og årsak for
feilen, beskrivelse av
inngrepet, alle notater

kode:
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P/G

Kan
det
bruke
s?
S/N

Hvis det er “Nei” av
sikkerhetsgrunner:
hvordan ble det gjort
ubrukelig?

Navn og
signatur på
vedlikeholds
operatøren

Dato for
neste
inngrep

Vedlikeholdsregister
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DATO

Type og årsak for
feilen, beskrivelse av
inngrepet, alle notater

cX12 cX14

P/G

Kan
det
bruke
s?
S/N

Hvis det er “Nei” av
sikkerhetsgrunner:
hvordan ble det gjort
ubrukelig?

Navn og
signatur på
vedlikeholds
operatøren

Dato for
neste
inngrep

Vedlikeholdsregister
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DATO

Type og årsak for
feilen, beskrivelse av
inngrepet, alle notater

kode:
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P/G

Kan
det
bruke
s?
S/N

Hvis det er “Nei” av
sikkerhetsgrunner:
hvordan ble det gjort
ubrukelig?

Navn og
signatur på
vedlikeholds
operatøren

Dato for
neste
inngrep

Vedlikeholdsregister
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DATO

Type og årsak for
feilen, beskrivelse av
inngrepet, alle notater
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P/G

Kan
det
bruke
s?
S/N

Hvis det er “Nei” av
sikkerhetsgrunner:
hvordan ble det gjort
ubrukelig?

Navn og
signatur på
vedlikeholds
operatøren

Dato for
neste
inngrep

Vedlikeholdsregister
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DATO

Type og årsak for
feilen, beskrivelse av
inngrepet, alle notater

kode:
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NOTATER
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