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De ovenfor nevnte angivelsene tilsvarer datoen for trykkingen. De kan i mellomtiden være endret (se den 
originale samsvarserklæringen som leveres sammen med kjøretøyet). Gyldig for EU-stater og stater med en 
lovgivning med tilknytning til EU. Gyldig for maskiner med CE-merke som siden tidspunktet for introdusering på 
markedet ikke er blitt utillatelig modifisert.

Produsent
Wacker Neuson Linz GmbH, Flughafenstraße 7, 4063 Hörsching, Austria

Produkt

Samsvarserklæring
Benevnt kontor ifølge direktiv 2006/42/EF, vedlegg XI:
DGUV Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle (test- og sertifiseringsmyndighet)
Fachbereich Bauwesen, Landsberger Straße 309, 80687 München, Germany
EU-siffer 0515

Benevnt kontor som har deltatt i prosedyren
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D 80686 München

Direktiver og standarder
Hermed erklærer vi at dette produktet er i samsvar med de relevante bestemmelser i følgende direktiver 
og standarder:
2006/42/EF, 2005/88/EF, 2000/14/EF;
DIN EN ISO 12100:2010, DIN EN 474-1:2006+A4:2013 und DIN EN 474-5:2006+A3:2013, DIN EN 
3471:2010, EN ISO 3744:2010, DIN EN ISO 3449:2009
Fullmektig for sammenstillingen av teknisk dokumentasjon
Annette Ortmayr, gruppeleder teknisk dokumentasjon
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Kjøretøy-type E12-02
Handelsbetegnelse ET18
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Målt lydeffektnivå dB (A) 92,5
Garantert lydeffektnivå dB (A) 93

Robert Finzel,
daglig leder

EU-samsvarserklæring
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Forord 1

ForordInnholdsfortegnelse
Stikkord
1 Forord
1.1 Driftsinstruks
Henvisninger til driftsinstruksen

Driftsinstruksen befinner seg ved versjonen med canopy i rommet under 
førersetet. Ved versjonen med kabin befinner driftsinstruksen seg bak 
førersetet. Som opsjon er ved kabin- versjonen en dokumentboks på 
himlingen mulig.
Denne driftsinstruksen inneholder viktige henvisninger om hvordan du 
kjører kjøretøyet sikkert, sakkyndig og økonomisk. Den er derfor ikke bare 
tenkt for betjeningspersonale som må opp- hhv. innlæres på nytt, men 
også som oppslagsverk for erfarent betjeningspersonale. 
I tillegg øker den kjøretøyets pålitelighet og levetid. Av disse grunner må 
driftsinstruksen alltid være tilgjengelig i kjøretøyet.
Før igangsetting, vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyet, må 
operatøren ha lest nøye gjennom og forstått driftsinstruksen.
Ved driftsinstruksen blir man raskere kjent med kjøretøyet og det 
garanteres slik en sikrere og mer effektiv bruk.
Spesielle overbygg inngår ikke i denne driftsinstruksen.
Ved driftsinstruksen blir man raskere kjent med kjøretøyet og det 
garanteres slik en sikrere og mer effektiv bruk.
Ved ytterligere spørsmål til kjøretøyet eller til driftsinstruksen vil 
salgspartneren gjerne hjelpe deg.
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_100.fm 1-1



1 Forord
Symbolforklaring og forkortelser
Symbolforklaring
• Betegnelse for en punktmerking

- Betegnelse for en liste med flere nivåer
➥ Beskrivelse av en hendelse

1. Betegnelse for en virksomhet som må utføres
Rekkefølgen må overholdes!

2. Fortsettelse av en virksomhet som må utføres
Rekkefølgen må overholdes!

 A Betegnelse for en alfabetisk nummerering
 B Fortsettelse av en alfabetisk nummerering
Kryssreferanseformater: se side 1–1 (side)
Kryssreferanseformater: 7 (pos. nr. eller tabell nr.)
Kryssreferanseformater: Fig. 7 (fig. nr. 1)
Kryssreferanser: – se kapittel "5 Betjening" på side 5-1 
(se kapittel)
Kryssreferanser: – se «Betjening» på side 5–1 (- se tekst)

Informasjon
Betegner en anvisning som har en mer effektiv og lønnsom bruk av 
kjøretøyet til følge når den overholdes.

Miljø
Betegnelse for henvisninger hvor det er fare for miljøet hvis det ikke tas 
hensyn til disse.
1-2 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_100.fm 



Forord 1
Forkortelser

AUX = Ekstra hydraulikkrets

B = Bredde

ROPS = Roll Over Protective Structure (beskyttende struktur mot 
rulle rundt uten å miste bakkekontakt)

FOPS = Falling Objects Protective Structure (beskyttende struktur 
mot gjenstander som faller ned)

TOPS = Tip Over Protective Structure (beskyttende struktur mot å 
tippe rundt)

FGPS = Front Guard Protective Structure (beskyttende struktur 
mot gjenstander forfra)

PS = Planeringsskjær

LS = Skuffeskaft

VDS = Vertical Digging System

HSWS = Hydraulisk hurtigkoblingssystem, Easy Lock

MSWS = Mekanisk hurtigkoblingssystem

Bh = Driftstimer

Pos. = Posisjon

Fig. = figur

f. eks. = for eksempel

ca. = circa

om nød-
vendig = om nødvendig

max. = maximal

min. = minimal
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_100.fm 1-3



1 Forord
Glossar

Tilleggsutstyr Alt utskiftbart utstyr (f. eks. graveskuffe) som er frigitt av Wacker Neuson, som 
ble utviklet til arbeid med kjøretøyet.

Arbeidslyskastere Lyskasterne på taket, chassiset og på løftearmen betegnes som arbeidslys-
kastere.

Berging Gravemaskinen blir berget fra det umiddelbare fareområdet (f. eks. jernbaneo-
vergang eller i byggeplassens område).

DOC Dieseloksidasjonkatalysator fjerner karbonmonoksid og rester av uforbrent 
drivstoff fra avgassen

DPF dieselpartikkelfilter; forbrenner sotpartikler fra avgassen

Kjøretøyets operatør Et foretak (eller en person) som driver et kjøretøy. Det kan f. eks. være en 
operatør for byggeplass.

Fører En person, som kjører og/eller arbeider med kjøretøyet

Kjøretøy

Hvis ikke angitt på annen måte, refererer begrepet kjøretøy seg til i denne 
driftsinstruksen beskrevne gravemaskinen. I mange tilfeller blir kjøretøyet 
også betegnet som gravemaskin, for å utelukke forvekslinger med andre kjø-
retøy.

Drift av kjøretøyet

Alle arbeider (f. eks. kjøring, flytte materiale, daglige vedlikeholdsarbeider), 
som kan hhv. må gjennomføres av en fører i forbindelse med et kjøretøy. Ved-
likeholdsarbeid som bare kan utføres av et autorisert fagverksted, omfattes 
ikke av begrepet Drift av kjøretøy.

Løftekrafttabell Den maksimale vekten som kan løftes ved gravingen. Hvis overvognen dreies 
derved, overhold verdiene i lasttabellen.

Krabbegir Kjør så langsomt som mulig og kjør derved uten rykk.

Slangebrudd Hydraulikkolje som står under trykk spruter derved ut av en hydraulikkslange.

Kontroller skrueforbindelser for 
at de sitter fast

• Fører: Skruforbindelser og de tilhørende delene/komponentene kontrol-
leres med visuell kontroll hhv. manuelt (uten bruk av verktøy) om de sitter 
godt fast

• Autorisert fagverksted: må ved besynderligheter under kontrollen dog 
benytte et verktøy når skruforbindelser skal erstattes (skruer, muttere)

Synshjelp Som synshjelp betegnes f. eks. bakspeil, kameraer, men også personer som 
understøtter føreren i drift av kjøretøyet.

Kontrollspakkonsoll Den venstre, klappbare kontrollspakkonsollen.
1-4 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_100.fm 



Forord 1
Venstre/høyre/foran/bak
Disse begrepene benyttes for førerens sikt i kabinen når kabinens forside 
peker mot planeringsskjæret A.
• 1: Venstre
• 2: Høyre
• 3: Foran
• 4: Bak

Tier III/Tier IV/DOC/DPF
Kjøretøyene oppfyller alt etter utstyr forskjellige avgasstandarder. Hvis det 
oppstår motorspesifikke forskjeller (f. eks. ved betjeningen), beskrives motor-
varianter separat.

Lasttabell
Oppgir maksimallasten ved en bestemt bevegelse av løftearmen som over-
vognen kan dreies med 360° og gravemaskinen med løftet planeringsskjær 
kan bevege seg med uten å velte.

VDS Vertical Digging System, overvognen kan tippes opptil 15°, slik at graving kan 
foretas loddrett i ujevnt terreng.

Tilleggsstyrekretser Ytterligere styrekretser som du trenger for bestemt tilleggsutstyr.

Fig. 1 (fremstilling av symboler)

4
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1 Forord
Målgruppedefinisjon
Denne driftsinstruksen retter seg mot profesjonelt personale på 
byggeplassen.
Driftsinstruksen må bli lest og forstått fullstendig.
En forhandler eller en som driver med kjøretøyutleie må gjennomføre en 
instruksjon av føreren og la seg bekrefte den skriftlig.

Førerens kvalifisering og forutsetninger for sikker drift
Sikker drift av et kjøretøy er blant annet avhengig av følgende kriterier:
• Kjøretøymodell og dens utstyr
• Vedlikehold av kjøretøyet
• Arbeids- og kjørehastighet
• Beskaffenhet av underlaget hhv. av arbeidsomgivelsene
Mest viktig er førerens kvalifisering hhv. vurderingsevne. En godt utdannet 
fører som holder seg til driftsinstruksen og vedlikeholdsplanen, påvirker 
maskinens levetid og holdbarhet mest.
Føreren tilegner seg ved tilsvarende utdanning blant annet følgende 
ferdigheter:
• Korrekt vurdering av arbeidssituasjoner
• Sans for kjøretøyet
• Gjenkjenning av potensiell farlige situasjoner
• Sikkert arbeide idet det blir truffet riktige avgjørelser for menneske, 

kjøretøy og miljø
Føreren kommer i fare når kjøretøyet blir brukt usakkyndig. 
Følg betjeningsforløp og betjeningsforskrifter som er beskrevet for 
kjøretøyet.
Adgangen til kjøretøyet samt dets betjening er forbudt for barn og 
personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller medikamenter.
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Forord 1
Konverteringstabell
Verdiene i parentes betegner avrundede imperiske måleenheter, f.eks. 
1060 cm³ (64.7 in³).

Volumenhet
1 cm³ (0.061 in³)
1 m³ (35.31 ft³)

1 ml (0.034 US fl.oz.)
1 l (0.26 gal)

1 l/min (0.26 gal)

Lengdeenhet
1 mm (0.039 in)
1 m (3.28 ft)

Vekt
1 kg (2.2 lbs)
1 g (0.035 oz)

Trykk
1  bar (14.5 psi)

1 kg/cm² (14.22 lbs/in²)

Kraft/effekt
1 kN (224.81 lbf)

1 kW 1.34 hp
1 PS (HK) (0.986 hp)

Dreiemoment
1 Nm (0.74 ft.lbs)

Hastighet
1 km/h (0.62 mph)

Akselerasjon
1 m/s² (3.28 ft/s²)
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1 Forord
1.2 Garanti og ansvar
Garanti- og ansvarsfraskrivelse

Garanti
Garantikrav kan bare gjøres gjeldende hvis det tas hensyn til 
garantibetingelsene. Disse finnes i de standard salgs- og 
leveringsbetingelser for fabrikknye kjøretøy og reservedeler fra 
salgspartnerne til Wacker Neuson Linz GmbH. Dessuten må det tas 
hensyn til samtlige anvisninger i denne driftsinstruksen.
For godkjenning av garantikrav må vedlikeholdsarbeidene, 
leveringsinspeksjonen og innføringene i serviceboken gjennomføres av et 
autorisert fagverksted.
Ansvar
• Endringer på Wacker Neuson produkter og deres utstyr med ekstra 

utrustninger og tilleggsutstyr som ikke er med i vårt leveringsprogram 
må få skriftlig samtykke av firmaet Wacker Neuson. Hvis dette ikke 
skjer, opphører garantien og også produktansvaret for skader som 
eventuelt er forårsaket av dette.

• Egenmektige endringer på kjøretøyet og bruk av reservedeler, tilbehør, 
tilleggsutstyr og spesialutstyr som ikke er kontrollert og frigtt av firmaet 
Wacker Neuson, kan innskrenke kjøretøyets sikkerhet. Derved 
opphører garantien og også produktansvaret for skader som eventuelt 
er forårsaket av dette.

• Firmaet Wacker Neuson Linz GmbH overtar intet ansvar for kropps-
skader og/eller materielle skader som oppstår ved at det ikke tas 
hensyn til sikkerhetshenvisningene, driftsinstruksen eller ved brudd på 
aktsomhetsplikten ved:
- Håndtering
- Drift
- Pleie og vedlikehold
- Reparasjoner på kjøretøyet oppstår, selv om det ikke henvises 

spesielt til disse aktsomhetsplikter i sikkerhetshenvisningene, drifts- 
og vedlikeholdsanvisningene.

- Les driftsinstruksen før igangsetting, vedlikehold eller reparasjon av 
kjøretøyet. Det må absolutt tas hensyn til alle sikkerhetshenvis-
ninger.
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Sikkerhet 2

Sikkerhet
2 Sikkerhet
2.1 Sikkerhetssymboler og signalord
Forklaring

Det følgende symbolet betegner sikkerhetshenvisninger. Det blir benyttet 
for å varsle mot mulige farer.

FARE
FARE betegner en situasjon som fører til alvorlige personskader 
eller død, hvis den ikke unngås.
Følger hvis det ikke tas hensyn til dette.

► Det unngås skader eller død.

ADVARSEL
ADVARSEL betegner en situasjon som kan føre til alvorlige 
personskader eller død, hvis den ikke unngås.
Følger hvis det ikke tas hensyn til dette.
► Det unngås skader eller død.

FORSIKTIG
FORSIKTIG betegner en situasjon som kan føre til personskader, 
hvis den ikke unngås.
Følger hvis det ikke tas hensyn til dette.
► Det unngås skader.

LES DETTE
MERK betegner en situasjon som fører til materielle skader på kjøretøyet 
hvis det ikke tas hensyn til disse.
► Det unngås materielle skader.
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2 Sikkerhet
2.2 Kvalifikasjon av betjeningspersonalet
Eierens plikter

• La kjøretøyet bare betjenes, kjøres og vedlikeholdes av erfarne 
personer som er autorisert og utdannet til dette.

• La personer som opplæres utelukkende undervises eller instrueres av 
en erfaren person som er autorisert til dette.

• La personer som opplæres øve så lenge under oppsyn til de er 
fortrolige med kjøretøyet og dets oppførsel (f. eks. ved styring og 
bremsing).

• Tilgangen til kjøretøyet og dets betjening er forbudt for barn samt 
personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller medikamenter.

• Kompetansene av betjenings- og vedlikeholdspersonalet må 
fastlegges klart og entydig.

• Ansvaret på arbeidsplassen, også med henblikk til trafikkbestem-
melsene, må fastlegges klart og tydelig.

• Føreren må ha muligheten til å avvise anvisninger fra andre som er i 
strid med sikkerheten.

• La kjøretøyet bare vedlikeholdes og repareres av et autorisert 
fagverksted.

Nødvendige kunnskaper av føreren
• Føreren er ansvarlig overfor tredjepersoner.
• Unnlat hver arbeidsmåte som kan være betenkelig for sikkerheten.
• Det er nødvendig med den henholdsvise nasjonale kjøretillatelsen.
• Maskinen må bare brukes av autoriserte samt sikkerhets- og farebe-

visste førere.
• Fører og eier er forpliktet til å drive maskinen bare i sikker, driftsklar 

tilstand.
• Alle personer som har i oppdrag til å arbeide på eller med maskinent, 

må ha lest og forstått sikkerhetshenvisningene i denne driftsinstruksen 
før arbeidet begynner.

• Det må tas hensyn til og instrueres om lovbestemmelser og andre 
forbindtlige bestemmelser for forebygging av ulykker.

• Det må tas hensyn til og instrueres om bestemmelser til veitrafikk og 
miljøvern.

• Benytt bare de definerte tilganger for å stige opp og ned.
• Vær kjent med maskinens nødutgang.

Forberedende tiltak av føreren
• Kontroller maskin før start slik at det kan arbeides og kjøres sikkert 

med denne.
• Ha ikke langt hår åpent eller ha på smykker.
• Bruk tettsittende arbeidsklær som ikke innskrenker bevegelsesfriheten.
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2.3 Forholdsregler
Forutsetninger for drift

• Kjøretøyet er bygget tilsvarende den nyeste tekniske utviklingen og 
godkjente sikkerhetstekniske regler. 
Likevel kan det ved bruk oppstå fare for føreren eller tredjepersoner 
hhv. skader på kjøretøyet.

• Oppbevar denne driftsinstruksen på en bestemt plass eller i kjøretøyet. 
En skadet eller uleselig driftsinstruks og eventuelle supplementer må 
straks skiftes ut.

• Maskinen må bare brukes formålsmessig ved å ta hensyn til denne 
driftsinstruksen.

• Fører og eier er forpliktet til ikke å ta i drift elle å drive en maskin som 
er skadet eller har feil.
- Hvis det oppstår en skade eller feil under drift, må kjøretøyet straks 

settes ut av drift og sikres mot at det tas i drift igjen.
- Samtlige feil som utsetter sikkerheten av fører eller tredjepersoner 

for fare, må straks fjernes av et autorisert fagverksted.
• Etter en ulykke må maskinen verken tas i drift eller drives, men må 

kontrolleres for skader av et autorisert fagverksted.
- La sikkerhetsbelte etter en ulykke skiftes ut av et autorisert 

fagverksted, selv om skader ikke er synlige.
- Kabin og beskyttende strukturer

• Hold oppstigningshjelp (f.eks. håndtak, trinn, gelendre) frie for 
tilsmussing, snø og is.

• Eieren er ansvarlig for at betjenings- og vedlikeholdspersonalet 
oppfordres til å bruke verneklær og verneutstyr som kreves for de 
henholdsvise forhold.
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2.4 Drift
Forberedende tiltak

• Driften er bare tillatt med forskriftsmessig montert og intakt beskyt-
tende struktur.

• Hold maskinen ren. Dette reduserer faren for skader, ulykker og brann.
• Oppbevar medførte gjenstander sikkert på plassene deres (f.eks. 

oppbevaringsrom, drikkeholder).
• Det må ikke medføres gjenstander som rager inn i førerens 

arbeidsrom. Disse kan være en ytterligere fare ved en ulykke.
• Ta hensyn til alle sikkerhets-, varsels- og henvisningsskilt.
• Start og betjen maskinen kun når du har tatt på sikkerhetsbeltet og fra 

førerplassen.
• Kontroller sikkerhetsbeltets tilstand og feste. La defekte sikkerhets-

belter og festedeler skiftes ut av et autorisert fagverksted.
• Still seteposisjonen før arbeidet begynner inn slik at du kan nå og 

betjene alle betjeningselementer fullstendig.
• Foreta den personlige innstillingen bare når maskinen står stille (f. eks. 

førersete, rattstamme).
• Sikre før arbeidet begynner at alle verneinnretninger er påmontert 

forskriftsmessig og er funksjonsdyktige.
• Kontroller før arbeidet begynner eller etter en arbeidspause at bremse-

, styre-, signal- og belysningsinnretninger er funksjonsdyktige.
• Sikre før maskinen tas i drift at det ikke oppholder seg personer i 

fareområdet.
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Arbeidsomgivelser
• Føreren er ansvarlig overfor tredjepersoner.
• Gjør deg kjent med arbeidsomgivelsene før arbeidet begynner. Dette 

gjelder f. eks. for:
- hindre i arbeids- trafikkområdet
- sikringer i arbeidsomgivelsene overfor det offentlige trafikkområdet
- bakkens bæreevne
- eksisterende luftledninger og jordkabler
- spesielle innsatsbetingelser (f. eks. støv, damp, røyk, asbest)

• Føreren må kjenne til kjøretøyets og tilleggsutstyrets maksimale mål – 
se Tekniske data.

• Hold tilstrekkelig avstand (f. eks. bygninger, byggegruvens kant).
• Vær ved arbeid i bygninger/lukkede rom oppmerksom på:

- tak-/passeringshøyde
- bredde på inn-/gjennomkjørsler
- spissbelastning for tak/gulv
- tilstrekkelig romventilasjon (f. eks. fare for en karbonmonoksidfor-

giftning)
• Bruk eksisterende synshjelp for å holde øye med fareområdet.
• Slå på eksisterende arbeidsbelysning ved dårlig sikt og mørke og sikre 

at trafikanter ikke blir blendet.
• Hvis kjøretøyets belysningsinnretning ikke er tilstrekkelig for en sikker 

gjennomføring av arbeidet, må arbeidsplassen belyses i tillegg.
• Hold på grunn av varme maskindeler tilstrekkelig avstand til lettanten-

nelig materiale (f.eks. høy, tørt løv).

Fareområde
• Fareområdet er området hvor personer er i fare på grunn av 

bevegelsene av kjøretøyet, tilleggsutstyret hhv. lastegodset.
• Med til fareområdet hører også området som kan nås av lastegods og 

innretninger som faller ned eller deler som slynges vekk.
• Fareområdet må i umiddelbar nærhet av bygninger, stillaser eller 

andre faste elementer utvides tilstrekkelig.
• Fareområde skal sperres av hvis en tilstrekkelig sikkerhetsavstand 

ikke kan overholdes.
• Ved opphold av personer i fareområdet - stans arbeidet med en gang.

Transport av personer
• Det er IKKE tillatt å ta med personer i maskinen.
• Det er IKKE tillatt å ta med personer på og i tilleggsutstyret.
• Det er IKKE tillatt å ta med personer på/i tilhengere.
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2 Sikkerhet
Mekanisk integritet
• Fører og eier er forpliktet til å drive maskinen bare i sikker, driftsklar 

tilstand.
• Maskinen må bare drives når alle beskyttelses- og sikkerhetsinnret-

ninger (f. eks. beskyttende strukturer som kabin eller veltebøyle, 
sikkerhetsinnretninger som kan tas av) er montert og funksjonsdyktige.

• Kontroller maskin for skader og mangler som kan sees utenfra.
• Når en skade er oppstått eller ved uvanlig oppførsel, må kjøretøyet 

straks settes ut av drift og sikres mot at det tas i drift igjen.
• Samtlige feil som utsetter sikkerheten av fører eller tredjepersoner for 

fare, må straks fjernes av et autorisert fagverksted.

Start av motor
• Start motoren bare iht. driftsinstruksen.
• Vær oppmerksom på alle varsel- og kontrollamper.
• Ikke bruk flytende eller gassformede starthjelpemidler (f. eks. eter, 

startpilot).

Drift av kjøretøyet
• Start og betjen maskinen kun når du har tatt på sikkerhetsbeltet og fra 

førerplassen.
• Ta kjøretøyet bare i drift hvis det finnes tilstrekkelig sikt (la deg ev. 

hjelpe av en anviser).
• Ved drift i oppoverbakker/nedoverbakker:

- Kjør/arbeid bare oppover bakken eller nedover bakken.
- Unngå å kjøre på tvers, vær oppmerksom på kjøretøyets tillatte 

krengning (eventuelt av tilhengeren).
- Før last på bergsiden og helst nær kjøretøyet.
- Før tilleggsutstyr / arbeidsutstyr nær bakken.

• Tilpass kjørehastighet forholdene (f. eks. bakkeforhold, værforhold).
• Ved ryggingen er det en øket risiko. I maskinens dødvinkel kan det 

befinne seg personer som føreren ikke ser.
- Forviss deg før hvert skifte av kjøreretningen om at det ikke befinner 

seg personer i maskinens fareområde!
• Stig aldri på et kjørende maskin og hopp heller ikke ned fra denne.
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Kjøring på offentlige veier/plasser
• Det er nødvendig med den henholdsvise nasjonale kjøretillatelsen.
• Vær ved kjøring på offentlige veier / plasser oppmerksom på de 

nasjonale bestemmelser (f. eks. veitrafikklov).
• Kontroller at kjøretøyet er i samsvar med de nasjonale bestem-

melsene.
• For ikke å blende andre trafikanter, er det ikke tillatt å bruke den eksis-

terende arbeidsbelysningen ved kjøring på offentlig vei/plass.
• Når du passerer underganger, broer, tunneler, luftledninger osv., vær 

oppmerksom på tilstrekkelig høyde og bredde for passeringen.
• Det påmonterte tilleggsutstyret må være godkjent for kjøring på 

offentlige veier / plasser (se f. eks. registreringsdokumenter).
• Det påmonterte tilleggsutstyret må være tømt og fått i transportpo-

sisjon.
• På det påmonterte tilleggsutstyret må den foreskrevne belysningen og 

beskyttelsesinnretninger være plassert.
• Du må treffe tiltak mot utilsiktet betjening av arbeidshydraulikken.
• Kontroller ved kjøretøy med forskjellige typer styring at den 

foreskrevne type styring er valgt.

Slå av motor
• Slå motoren bare av iht. driftsinstruksen.
• Senk arbeidsutstyr / tilleggsutstyr ned på bakken før du slår av 

motoren.

Sette bort og sikre maskinen
• Løsne sikkerhetsbeltet først etter at motoren er slått av.
• Sikre kjøretøyet før du forlater det mot at det ruller vekk (f. eks. parke-

ringsbrems, egnede underlagskiler).
• Trekk ut tenningsnøkkel og sikre kjøretøy mot uberettiget igangsetting.
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2.5 Drift med løfteutstyr
Forutsetninger

• En kvalifisert person som har tilsvarende kunnskaper i bruk med løfte-
utstyr og de vanlige håndsignaler må gis i oppdrag til å fastgjøre laster 
og anvise føreren.

• Personen som gir føreren anvisninger må oppholde seg i førerens 
synsområde når lasten festes, føres og løsnes (det må holdes 
blikkontakt).

• Hvis dette ikke er mulig, må det trekkes inn en ekstra person med de 
samme kvalifikasjoner for å anvise på plass.

• Føreren må ikke forlate førersetet når lasten er løftet.

Fastgjøre, føre og løsne laster
• For å fastgjøre, føre og løsne en last må det tas hensyn til de 

gjeldende spesifikke bestemmelsene.
• Bruk verneklær og verneutstyr når du fester, fører og løsner en last (f. 

eks. vernehjelm, vernebrille, sikkerhetshansker, sikkerhetssko).
• Før ikke løfteredskaper og festemidler over skarpe kanter og roterende 

deler. Laster må fastgjøres slik at de ikke kan forskyves eller falle ned.
• Flytt last bare på vannrett, plant underlag med bæreevne.
• Før last nær bakken.
• For å unngå pendling av lasten:

- Utfør rolige, langsomme bevegelser med kjøretøyet.
- Bruk tau for å føre lasten (før den ikke med hånden).
- Ta hensyn til værforhold (f. eks. vindstyrke).
- Hold tilstrekkelig sikkerhetsavstand til gjenstandene.

• Føreren må bare gi sitt samtykke til festing og løsning av lasten når 
kjøretøyet og dets arbeidsutstyr ikke beveges.

• Det må ikke komme til overlappinger med fareområdene til andre 
kjøretøy som er i innsats.
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Drift med løfteutstyr
• Maskinen må være godkjent for bruk av løfteutstyr.
• Ta hensyn til de nasjonale bestemmelsene for bruk av løfteutstyr.
• Som bruk av løfteutstyr betegnes løfting, transport og nedsenking av 

laster ved hjelp av løfteredskap og festemiddel.
• For feste, føring og løsing av lasten er det nødvendig at en ledsagende 

person hjelper med.
• Det må ikke befinne seg personer under lasten.
• Stans kjøretøyet øyeblikkelig og slå av motor hvis personer går inn i 

fareområdet.
• Maskinen må med bruk av løfteutstyr BARE drives, hvis de 

foreskrevne løfteredskap (f. eks. leddelt stang og lastekroker) og 
sikkerhetsinnretninger (f. eks. optiske og akustiske varselsinnretninger, 
ledningsbruddsikring, stabilitetstabell) finnes og er funksjonsdyktige.

• Bruk bare løfteredskaper og festemidler som er godkjent av et test-/
sertifiseringskontor, overhold testintervallene (bruk bare kjettinger og 
sjakler). Ikke belter, stropper eller tau).

• Ikke bruk skitne, skadde eller ikke tilstrekkelig dimensjonerte løfte-
redskap og festemidler.

• Ikke avbryt arbeidsprosessen når lasten er fastgjort.
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2.6 Tilhengerdrift
Tilhengerdrift

• Kjøretøyet må være godkjent for tilhengerdrift.
• Ta hensyn til de nasjonale bestemmelsene for tilhengerdrift.
• Det er nødvendig med den henholdsvise nasjonale kjøretillatelsen.
• Det er IKKE tillatt å ta med personer på/i tilhengere.
• Overhold den maksimalt tillatte støtte- og tilhengerlast.
• Ikke overskrid tilhengerens tillatte hastighet.
• Tilhengerdrift på kjøretøyets slepeinnretning er ikke tillatt.
• Ved tilhengerdrift endres kjøretøyets oppførsel under drift, føreren må 

være kjent med dette og handle tilsvarende.
• Ta hensyn til kjøretøyets type styring og tilhengerens snuradius.
• Sikre tilhenger før til- og frakopling mot at den ruller vekk (f. eks. parke-

ringsbrems, egnede underlagskiler).
• Ved tilkobling av en tilhenger må det ikke oppholde seg personer 

mellom kjøretøy og tilhenger.
• Koble tilhenger forskriftsmessig til kjøretøyet.
• Forviss deg om at samtlige innretninger virker korrekt (f. eks. bremser, 

belysningsinnretninger).
• Forviss deg om at det ikke befinner seg personer mellom kjøretøy og 

tilhenger før du starter.
2.7 Drift med tilleggsutstyr
Sette bort

• Benytt kun tilleggsutstyr som er godkjent for kjøretøyet hhv. dets 
verneinnretning (f. eks. splintbeskyttelse).

• Alt annet tilleggsutstyr trenger frigivelsen fra kjøretøyprodusenten.
• Fareområdet og arbeidsområdet er avhengige av det benyttede 

tilleggsutstyret – se tilleggsutstyrets driftsinstruks.
• Sikre lastegods.
• Ikke overbelast tilleggsutstyr.
• Kontroller at låsingen sitter korrekt.

Drift
• Transport av personer på  / i et tilleggsutstyr er forbudt.
• Installeringen av en arbeidsplattform er forbudt.

- Unntak: Kjøretøyet er utstyrt med de nødvendige sikkerhetsinnret-
ninger og er godkjent.

• Tilleggsutstyr og ballastvekter endrer kjøretøyets kjøreegenskaper 
samt kjøretøyets styre- og bremseevne.

• Føreren må være kjent med disse endringene og handle tilsvarende.
• Tilleggsutstyrets korrekte funksjon må sikres før arbeidsinnsatsen ved 

prøvevis betjening.
• Sikre før igangsetting av tilleggsutstyret at ingen person utsettes for 

fare.
• Senk tilleggsutstyr ned på bakken før du forlater førersetet.
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Ombygging
• Før tilkobling eller frakobling av hydrauliske forbindelser:

- Slå av motor
- Trykkavlastning for arbeidshydraulikken

• Å feste og sette ned tilleggsutstyr krever spesiell forsiktighet:
- Fest tilleggsutstyr ifølge driftsinstruksen og lås det sikkert.
- Sett tilleggsutstyr bare ned på fast, plant underlag og sikre det mot at 

det velter og ruller bort.
• Ta kjøretøy og tilleggsutstyr bare i drift hvis:

- verneinnretninger er plassert funksjonsdyktig.
- Belysningsforbindelser og hydrauliske forbindelser er opprettet og er 

funksjonsdyktige.
• Gjennomfør visuell kontroll av låsingen etter at tilleggsutstyret er låst.
• Når et tilleggsutstyr festes og settes ned, må det ikke oppholde seg 

personer mellom kjøretøy og tilleggsutstyr.

2.8 Bortsleping, lasting og transport
Bortsleping

• Fareområde må avsperres med god margin.
• Det må ikke oppholde seg personer i området til slepestang eller 

slepetau. Som sikkerhetsavstand gjelder slepemiddelets 1,5 doble 
lengde.

• Overhold foreskrevet transportposisjon, tillatt hastighet og 
veistrekning.

• Som trekkvogn må et kjøretøy med minst samme vektklasse benyttes. 
Trekkvognen må i tillegg være utstyrt med et sikkert bremseanlegg og 
tilstrekkelig trekkraft.

• Bruk bare slepestenger eller slepetau som er godkjent av et test-/serti-
fiseringskontor, overhold testintervallene.

• Ikke bruk skitne, skadde eller ikke tilstrekkelig dimensjonerte 
slepestenger eller slepetau.

• Plasser slepestenger eller slepetau bare på de definerte punktene.
• Det må bare slepes bort ifølge denne driftsinstruksen for å unngå 

skader på kjøretøyet.
• Vær ved bortsleping på offentlige veier / plasser oppmerksom på de 

nasjonale bestemmelser (f. eks. bestemmelser for belysningen).
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Lasting med kran
• Fareområde må avsperres med god margin.
• Lastekran og løfteutstyr må være tilstrekkelig dimensjonert.
• Ta hensyn til kjøretøyets totale vekt – se Tekniske data.
• Bruk verneklær og verneutstyr når du fester, fører og løsner kjøretøyet 

(f. eks. vernehjelm, sikkerhetshansker, sikkerhetssko).
• Bruk bare løfteredskap og fastgjøringsmidler som er godkjent av et 

test- / sertifiseringskontor (f. eks. tau, belter, kroker, sjakler), overhold 
testintervallene.

• Ikke bruk skitne, skadde eller ikke tilstrekkelig dimensjonerte løfte-
redskap og festemidler.

• Forviss deg ved visuell kontroll om at samtlige festepunkter ikke er blitt 
skadet eller slitt (f. eks. ingen utvidelser, ingen skarpe kanter, ingen 
riss).

• Gi bare erfarne personer i oppdrag til å fastgjøre laster og anvise 
kranførere.

• Den som anviser må oppholde seg innen synsvidden til kranføreren 
eller ha muntlig kontakt.

• Observer alle bevegelser til kjøretøyet og lastopphengsmiddelet.
• Sikre maskin mot utilsiktede bevegelser.
• Løft maskin først når den er sikkert fastgjort og signalgiveren har gitt 

frigivelse.
• For plassering av løfteredskapet (f. eks. tau, belter) må bare de 

definerte fastgjøringspunkter benyttes.
• Maskin må ikke fastgjøres ved å slynge rundt med løfteredskapet (f. 

eks. tau, belter).
• Vær når du plasserer løfteredskaper og lastopphengsmidler 

oppmerksom på lastfordelingen (tyngdepunkt!).
• Under lastingen må det ikke befinne seg personer i, på eller under 

kjøretøyet.
• Ta hensyn til nasjonale bestemmelser (f. eks. "Brosjyre jordarbeids-

maskiner“ til fagforeningen for grunnarbeider).
• Det må bare lastes ifølge denne driftsinstruksen for å unngå skader på 

maskinen.
• Ikke løft et kjøretøy som sitter fast (f. eks. sittende fast, frosset fast).
• Ta hensyn til værforholdene (f. eks. vindstyrke, siktforhold).
2-12 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_200a1.fm 



Sikkerhet 2
Transportere
• For sikker transport av maskinen:

- må transportkjøretøyet ha tilstrekkelig bæreevne og lasteflate – se 
Tekniske data

- må transportkjøretøyets tillatte totale vekt ikke overskrides.
• Bruk bare løfteredskaper og festemidler som er godkjent av et test-/

sertifiseringskontor, overhold testintervallene.
• Ikke bruk skitne, skadde eller ikke tilstrekkelig dimensjonerte løfte-

redskap og festemidler.
• Benytt for sikring av maskinen på lasteflaten bare festepunktene som 

er bestemt for denne.
• Under transport må det ikke befinne seg personer i og på maskinen.
• Ta hensyn til nasjonale bestemmelser (f. eks. "Brosjyre jordarbeids-

maskiner“ til fagforeningen for grunnarbeider).
• Vær oppmerksom på værforholdene (f.eks. is, snø).
• Ikke underskrid den minste belastningen av transportkjøretøyets aksel/

aksler og pass på jevn lastfordeling.

2.9 Vedlikehold
Vedlikehold

• Overhold foreskrevne eller i driftsinstruksen oppgitte frister for perio-
diske kontroller/inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid.

• Sikre for inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid at alt verktøy og 
verkstedsutstyret er egnet for gjennomføring av aktivitetene som er 
beskrevet i denne driftsinstruksen.

• Ikke bruk skadet eller defekt verktøy.
• La hydraulikkslangeledninger skiftes ut med de angitte tidsintervaller, 

selv om det ikke kan oppdages synlige mangler.
• Maskinen må være ute av drift når vedlikeholdsarbeidet gjennomføres.
• Monter demonterte sikkerhetsinnretninger igjen forskriftsmessig etter 

vedlikeholdsarbeidene.
• La maskinen avkjøles før du berører deler.
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2 Sikkerhet
Personlige sikkerhetsforholdsregler
• Unnlat hver arbeidsmåte som kan være betenkelig for sikkerheten.
• Bruk verneklær og verneutstyr (f. eks. vernehjelm, sikkerhetshansker, 

sikkerhetssko).
• Ha ikke langt hår åpent eller ha på smykker.
• Hvis vedlikeholdsarbeid er absolutt nødvendige mens motoren går:

- må det bare arbeides to og to.
- må begge personer være berettiget og opplært til drift av kjøretøyet.
- må en person ta plass på førersetet og holde kontakt med den andre 

personen.
- må det holdes tilstrekkelig avstand til roterende deler (f.eks. vifte-

blader, remmer).
- må det holdes tilstrekkelig avstand til varme deler (f.eks. eksos-

anlegg).
- må vedlikeholdet bare gjennomføres i godt ventilerte rom eller rom 

med avsugsanlegg.
• Før arbeidet begynner, må maskinkomponentene låses/understøttes 

sikkert.
• Forsiktig ved arbeid på drivstoffsystemet, på grunn av økt brannfare.
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Sikkerhet 2
Forberedende tiltak
• Plasser et varselskilt på betjeningselementene (f. eks. "Kjøretøy blir 

vedlikeholdt, ikke start").
• Understøtt deler som skal vedlikeholdes og bruk egnede løfte- og 

støtteinnretninger for utskifting av deler over 9 kg (20 lbs.) før du 
gjennomfører monteringsarbeid på kjøretøyet.

• Gjennomfør vedlikeholdsarbeid bare når:
- Maskinen er satt bort på plant og fast underlag
- kjøretøyet er sikret mot at det ruller bort (f.eks. parkeringsbrems, 

underlagskiler) og alt tilleggsutstyr / arbeidsutstyret er satt ned på 
bakken

- motoren er slått av
- tenningsnøkkelen er trukket ut
- arbeidshydraulikken er trykkavlastet

• Hvis det er nødvendig med vedlikeholdsarbeider under et løftet 
kjøretøy / tilleggsutstyr, må dette understøttes sikkert og stabilt (f. eks. 
løfteplattform, støttebukker).

• Hydraulikksylinder eller jekk alene sikrer et løftet kjøretøy / tilleggs-
utstyr ikke tilstrekkelig.

Tiltak for gjennomføring
• Gjennomfør bare de vedlikeholdsarbeid som er beskrevet i denne drift-

sinstruksen.
• Alt arbeid som ikke er beskrevet må utføres av kvalifisert og autorisert 

fagpersonell.
• Overhold vedlikeholdsplan – se vedlikeholdsplan.
• Benytt ved monteringsarbeid over kroppshøyde dertil bestemte eller 

annen sikker oppstigningshjelp og arbeidsplattformer. Ikke benytt 
kjøretøydeler eller tilleggsutstyr som oppstigningshjelp.

• Ikke benytt tilleggsutstyr / arbeidsutstyr som løfteplattform for 
personer.

• Hold oppstigningshjelp (f.eks. håndtak, trinn, gelendre) frie for 
tilsmussing, snø og is.

• Koble før arbeid på det elektriske systemet minuspolen fra batteriet.
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2 Sikkerhet
Endringer og reservedeler
• Ikke foreta endringer på kjøretøyet samt på arbeidsutstyr / tilleggs-

utstyr (f. eks. sikkerhetsinnretninger, belysning, dekkutrustning, juste-
rings- og sveisearbeider).

• Endringer må godkjennes av produsenten og utføres av et autorisert 
fagverksted.

• Benytt kun originale reservedeler.

Beskyttende strukturer
• Førerkabin, veltebøyle og beskyttelsesgitter er kontrollerte beskyt-

tende strukturer og må ikke endres (det må f. eks. ikke bores, bøyes, 
sveises).

• Gjennomfør visuell kontroll ifølge vedlikeholdsplan (kontroller f. eks. 
fester for skader).

• Hvis det fastslås mangler eller skader, må disse straks kontrolleres og 
fjernes av et autorisert fagverksted.

• La ettermonteringsarbeid bare gjennomføres av et autorisert 
fagverksted.

• Skift selvlåsende festeelementer (f. eks. selvlåsende mutre) etter 
demonteringen ut med nye.
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2.10 Tiltak for å unngå risikoer
Dekkutrustning

• La reparasjonsarbeid på dekk kun gjennomføres av utdannet fagper-
sonale.

• Kontroller dekk for korrekt lufttrykk og skader som kan sees utenfra (f. 
eks. riss, kutt).

• Kontroller hjulmutre for at de sitter fast.
• Benytt kun godkjent dekkutrustning.
• Maskinen må ha enhetlig dekkutrustning (f. eks. mønsterdybde, 

rulleomkrets).

Beltekjeder
• Reparasjonsarbeider på beltekjeder må bare gjennomføres av 

utdannet fagpersonale.
• Kontroller beltekjeder for korrekt stramming og skader (f. eks. riss, kutt) 

som kan sees utenfra.
• Vær spesielt forsiktig på glatt underlag (f. eks. stålplater, is), stor 

sklifare.
• Benytt kun godkjente beltekjeder.

Hydraulisk anlegg og trykkluftanlegg
• Kontroller alle ledninger, slanger og skrueforbindelser regelmessig for 

lekkasjer og skader som kan sees utenfra.
• Olje som spruter ut kan føre til skader og branner.
• Utette hydraulikk- og trykkluftledninger kan medføre at bremsene ikke 

virker lenger.
• La skader og utettheter straks fjernes av et autorisert fagverksted.
• La hydraulikkslangeledninger skiftes ut av et autorisert fagverksted 

med de angitte tidsintervaller, selv om det ikke kan oppdages synlige 
mangler.

Elektrisk anlegg
• Bruk kun sikringer med foreskrevet strømstyrke.
• Hvis det oppstår skader eller feil på det elektriske anlegget:

- Ta maskinen med en gang ut av drift og sikre den mot at den tas i 
drift igjen

- Frakople batteri eller betjen batteriskillebryter
- La feil fjernes

• Sikre at arbeid på det elektriske anlegget bare foretas av utdannet 
fagpersonale.

• Kontroller elektrisk anlegg regelmessig, la mangler fjernes med en 
gang (f. eks. løse forbindelser, svidde kabler).

• Driftsspenningen til kjøretøyet, til tilleggsutstyret og til tilhengeren må 
stemme overens (f. eks. 12V).
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2 Sikkerhet
Batteri
California forslag 65

ADVARSEL
Batterier, batteripoler, klemmer og tilsvarende tilbehørsdeler inneholder 
bly og blyforbindelser og andre kjemikalier som i staten California er kjent 
for å forårsake kreft, fødselsskader eller reproduksjonsskader. Vask 
hendene etter håndtering.

ADVARSEL
Kreft og reproduksjonsskader – www.P65Warnings.ca.gov.

• Batterier inneholder etsende substanser (f. eks. svovelsyre). Ved 
håndtering av batteriet må det tas hensyn til de spesielle bestem-
melsene for sikkerhet og ulykkesforebygging.

• I batteriene dannes det en flyktig hydrogen-luft-blanding ved normal 
bruk og spesielt ved oppladingen. Bruk ved arbeid på batterier alltid 
hansker og øyevern.

• Ikke vedlikehold batterier i nærheten av åpent lys eller åpen flamme.
• Vedlikehold batteri bare i et godt ventilert område (f. eks. på grunn av 

helsefarlige damper, eksplosjonsfare).
• Start av kjøretøyet med forbikoplingskabler er farlig ved usakkyndig 

gjennomføring. Ta hensyn til sikkerhetshenvisninger til batteriet.
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Sikkerhetshenvisninger for forbrenningsmotorer
California forslag 65

ADVARSEL
Avgassene fra dette produktet inneholder kjemikalier som i staten 
California er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller 
reproduksjonsskader.

ADVARSEL
Dieseleksosen og noen av innholdsstoffene i eksosen er i henhold til 
staten California kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller 
reproduksjonsskader.

ADVARSEL
Kreft og reproduksjonsskader – www.P65Warnings.ca.gov.

• Forbrenningsmotorer er en spesiell risiko under drift og ved 
opptanking.

• Hvis det ikke tas hensyn til advarsler og sikkerhetsbestemmelser, kan 
dette føre til alvorlige personskader eller død.

• I området rundt eksosanlegget må det ikke finnes brennbare 
materialer. 

• Kontroller motor og drivstoffsystem for utettheter (f. eks. løse drivstof-
fledninger). Ikke start motoren ved utettheter hhv. la den ikke gå.

• Motoravgasser fører ved innånding innen kort tid til døden.
• Motoravgasser inneholder usynlige og luktfrie gasser (f. eks. karbon-

monoksid og karbondioksid).
- Bruk kjøretøyet aldri i lukkede rom eller områder (f. eks. bygge-

gruve), hvis det ikke finnes egnet ventilasjon og avlufting (f. eks. 
avgassfilter, avsugsanlegg).

• Ikke bruk maskin i eksplosjonsutsatte omgivelser.
• Ikke berør motor, eksosanlegg og kjølesystem, så lenge motoren går 

eller enda ikke er avkjølt.
• Ikke fjern radiatorlokket mens motoren går eller er varm.
• Kjølevæsken er varm, står under trykk og kan forårsake alvorlige 

forbrenninger.

Opptanking og avlufting av drivstoffsystemet
• Ikke tank opp og avluft i nærheten av åpent lys eller åpen flamme.
• Tank bare opp og avluft i et godt ventilert område (f. eks. på grunn av 

helsefarlige damper, eksplosjonsfare).
• Fjern straks drivstoff som er helt ut (f. eks. på grunn av brannfare, 

sklifare).
• Lukk drivstofflokk fast, skift ut defekt drivstofflokk.
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2 Sikkerhet
Håndtering av oljer, fett og andre substanser
• Ta ved håndtering av oljer, fett og andre kjemiske substanser (f. eks. 

batterisyre, kjølevæske) hensyn til sikkerhetsdatabladet.
• Bruk tilsvarende verneutstyr (f. eks. sikkerhetshansker, vernebrille).
• Forsiktig ved håndtering av varme drifts- og hjelpestoffer – fare for 

forbrenning og skålding.
• Arbeid i belastede omgivelser (f. eks. støv, damp, røyk, asbest) bare 

med tilsvarende personlig verneutstyr (som f. eks. pustevern).
• Ikke bruk maskinen i radioaktive, biologiske eller kjemiske kontami-

nerte områder.

Brannrisiko
• Drivstoffer, smøremidler og kjølevæsker er brennbare.
• Ta ikke maskinen i drift hvis det finnes brannrisiko.
• Ikke bruk brannfarlige rengjøringsmidler.
• I området rundt eksosanlegget må det ikke finnes brennbare 

materialer. 
• Hold på grunn av varme maskindeler tilstrekkelig avstand til lettanten-

nelig materiale (f.eks. høy, tørt løv).
- Sett bort og parker maskinen bare på brannsikre plasser.

• Hvis maskinen blir utstyrt men en brannslukker, må den bli plassert på 
den dertil definerte plassen.

• Hold maskinen ren, dette minsker brannrisikoen.

arbeid i området til elektriske forsyningsledninger
• Føreren må før samtlige arbeid kontrollere om det finnes elektriske 

forsyningsledninger i det aktuelle arbeidsområdet.
• Hvis det finnes elektriske forsyningsledninger, må det bare brukes en 

maskin med førerkabin (Faradays bur).
• Hold tilstrekkelig avstand hvis det finnes elektriske forsyningsled-

ninger.
• Hvis dette ikke er mulig, må føreren i samråd med eieren eller opera-

tøren av forsyningsledningene treffe andre sikkerhetstiltak (f. eks. slå 
av strømmen).

• Blir forsyningsledninger frilagt, må disse festes, underbygges og sikres 
tilsvarende.

• Hvis det likevel kommer til en berøring av strømførende forsyningsled-
ninger:
- Ikke forlat/berør førerkabin (Faradays bur)
- Kjør hvis mulig maskinen ut av fareområdet
- Advar utenforstående personer mot at de kommer nær og berører 

maskinen
- Sørg for at strømmen slås av
- Forlat maskin først når de berørte/skadde forsyningsledninger helt 

sikkert ikke lenger står under spenning
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Arbeider i området til ikke-elektriske forsyningsledninger
• Før samtlige arbeid må føreren kontrollere om det finnes ikke-

elektriske forsyningsledninger i det aktuelle arbeidsområdet.
• Når det finnes ikke elektriske forsyningsledninger, må føreren i samråd 

med eieren eller operatøren av forsyningsledningene treffe sikkerhets-
tiltak (f. eks. slå av forsyningsledningen).

• Blir forsyningsledninger frilagt, må disse festes, underbygges og sikres 
tilsvarende.

Oppførsel i tordenvær
• Når det trekker opp til tordenvær, stans drift, sett bort, sikre og forlat 

maskinen og unngå å være i nærheten av maskinen.

Støy
• Ta hensyn til støybestemmelsene (f. eks. ved bruk i lukkede rom).
• Ta hensyn til eksterne støykilder (f. eks. trykklufthammer, betongsag).
• Ikke fjern innretninger for støybeskyttelse fra kjøretøy / tilleggsutstyr.
• Skadede innretninger for støybeskyttelse må skiftes ut med en gang (f. 

eks. isolasjonsmatte, lyddemper).
• Gjør deg kjent med kjøretøyets / tilleggsutstyrets støynivå før du 

begynner med arbeidet (f. eks. klistremerke) - bruk hørselvern.
• Ikke bruk hørselvern når du kjører på offentlige veier/plasser.

Rengjøring
• Ved trykkluft og høytrykksspylere er det fare for skader.

- Bruk tilsvarende verneklær.
• Ikke bruk farlige og aggressive rengjøringsmidler.

- Bruk tilsvarende verneklær.
• Bruk maskinen bare i rengjort tilstand.

- Hold oppstigningshjelp (f.eks. håndtak, trinn, gelendre) frie for 
tilsmussing, snø og is.

- Hold vinduer på alle sider av kabinen og synshjelp rene.
- Hold belysningsinnretninger og reflektorer rene.
- Hold  betjeningselementer og kontrollinnretninger rene.
- Hold sikkerhets-, varsel- og henvisningsskilter rene, og skift ut 

skadde samt de som ikke lenger finnes med nye sikkerhets-, varsel- 
og henvisningsskilter.

• Gjennomfør rengjøringsarbeid bare når motoren er slått av og er 
avkjølt.

• Vær oppmerksom på ømfintlige komponenter og beskytt disse tilsva-
rende (f. eks. elektroniske styreenheter, reléer).
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Notater:
2-22 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_200a1.fm 



Innledning 3

Innledning
3 Innledning
3.1 Total oversikt over kjøretøyet

Fig. 2Total oversikt over kjøretøyet

Posisjon  Betegnelse
1 Arbeidslyskaster på armsystemet
2 Taklyskastere (opsjon)
3 Løfteøye
4 Roterende varsellys (opsjon)
5 Dørstopper
6 Motorpanser
7 Drivstofftank-påfyllingsstuss
8 Sidebeskyttelse
9 Eksosenderør
10 Fastsurringskrok
11 Planeringsskjær
12 Understell
13 Håndtak
14 Tilleggshydraulikk
15 Dørhåndtak og -sperre
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3 Innledning
Typer og handelsbetegnelser

3.2 Kort beskrivelse av kjøretøyet
Wacker Neuson beltegående gravemaskiner av type E12 er selvdrevne 
arbeidsmaskiner.
De er kraftige, svært fleksible, effektive og miljøvennlige 
anleggsmaskiner. Bruksområde er hovedsakelig å løsne og bevege jord, 
spesielt for utgraving og gjenfylling av groper som f. eks. byggegruver. Det 
brede spekteret på tilleggsutstyr resulterer i et stort bruksområde som f. 
eks. hammerarbeider eller omlastingen av  massegods ved hjelp av 
gripeskuffen.
Ytterligere bruksmuligheter fremgår av kapittelet 1.4 Bruksområder og 
bruk av tilleggsutstyrpå side 3–5.

Informasjon
Kjøretøyet kan være utstyrt med opsjonen Telematic (for overføring av 
driftsdata, posisjon osv. via satellitt)!

Kjøretøytype / kjøretøybetegnelse Handelsbetegnelse
E12-02 ET18
E12-03 ET20
E12-04 ET24
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Innledning 3
Førerkabin/canopy
Førerkabinen ble spesielt utviklet for å beskytte i tilfelle av en ulykke.
• ROPS-/TOPS-kontrollert canopy (åpen versjon).
• ROPS-/TOPS-kontrollert førerkabin (lukket versjon/opsjon).
• FOPS-beskyttende struktur (opsjon) for førerkabin/canopy; beskyt-

tende struktur mot gjenstander som faller ned.
• Front Guard med integrert FOPS (opsjon) for førerkabin/canopy; 

Beskyttende struktur mot fare forfra (f. eks. rør, trestammer etc.) og 
gjenstander som faller ned. 

• Splintbeskyttelse (opsjon) for canopy; Beskyttende struktur mot brudd-
stykker som slynges rundt forfra.

Definisjon av FOPS/Front Guard-kategorier
Kategori I:
Inntrengningsmotstand som beskyttelse mot mindre gjenstander som 
faller ned (FOPS) eller som trenger forfra inn i førerkabinen (Front Guard) 
(f. eks. teglstein, små betongstykker, håndverktøy) for maskiner som 
brukes f. eks. ved vedlikeholdet av veier, landskapsarbeider og ved 
arbeider på andre byggeplasser.

Kategori II:
Inntrengningsmotstand som beskyttelse mot tyngre gjenstander som faller 
ned (FOPS) eller som trenger forfra inn i førerkabinen (Front Guard) (f. 
eks. trær, steinblokker) for maskiner som brukes ved ryddearbeider, 
rivearbeider og innen skogbruk.

Overvogn-varianter
ET: Konvensjonell overvogn

Fig. 3
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3 Innledning
3.3 Henvisninger til og bestemmelser for bruk
Formålsmessig bruk

• Maskinen benyttes formålmessig for:
- Bevegelser av jord, grus, pukk og byggeavfall og hammerdrift samt
- bruk bare med tilleggsutstyr oppført i kapittelet Bruksområder og 

bruk av tilleggsutstyrpå side 3–5.
- Hver anvendelse som går utover det gjelder som ikke formåls-

messig. For skader som resulterer herav overtar firmaet Wacker 
Neuson intet ansvar; risikoen bærer brukeren/operatøren alene.
Med til formålsmessig bruk hører også at henvisningene i driftsin-
struksen og vedlikeholdsbetingelsene overholdes.

• Kjøretøyet må ikke benyttes for transport på offentlige veier.
• I drift med løfteutstyr er formålsmessig bruk bare da garantert, hvis de 

foreskrevne innretninger finnes og er funksjonsdyktige!
• Hurtigkoblingsfestet benyttes bare til låsing med et tilleggsutstyr.
• Hammerdriften må bare foretas i de definerte områder.
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Innledning 3
Bruksområder og bruk av tilleggsutstyr
Angitte vekter er eksempler og kun ment som referansepunkter. Faktisk 
vekt kan avvike i begge retninger. For å finne faktisk vekt må 
tilleggsutstyret veies.
Ikke alt tilleggsutstyr er tilgjengelig for alle kjøretøyer.
Ekstra skuffebredder kan forekomme som ikke er angitt i denne 
driftsinstruksen.
Bruk bare tilleggsutstyr frigitt av Wacker Neuson. Mer informasjon, ta 
kontakt med en Wacker Neuson salgspartner.
Overhold nasjonale og regionale bestemmelser.

Kjøretøyklasse opptil to tonn

Graveskuffe Bredde
mm (in)

Vekt
kg (lbs)

Bakgraverskuffe

250 (10) 35-50 (80-110)

300 (12) 35-55 (80-125)

400 (16) 40-65 (90-145)

500 (20) 50-75 (110-170)

600 (24) 65-80 (145-180

700 (28) 75-85 (170-190)

Skuffe for utgraving av grøfter

850 (33) 65-75 (145-170)

1000 (39) 75-110 (170-245)

1200 (47) 85-95 (190-210)

Svingbar skuffe

850 (33) 115-125 (255-280)

1000 (39) 140-165 (310-365)

1200 (47) 125-175 (280-390)

Tilbehør kjøretøyklasse opptil to tonn Vekt
kg (lbs)

Konsoller (Easy Lock, System Lehnhoff osv.) 20-30 (45-70)

Hydraulisk hammer 65-135 (145-300)

Powertilt 30-80 (70-180)

Powertilt med hurtigkobling 30-150 (70-330)
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3 Innledning
Kjøretøyklasse 2-3 tonn

Graveskuffe Bredde
mm (in)

Vekt
kg (lbs)

A 250 (10) 40-55 (90-125)

A 300 (12) 45-60 (100-135)

A 400 (16) 55-70 (125-155)

A 500 (20) 60-80 (135-180)

A 600 (24) 70-90 (155-200

A 700 (28) 75-100 (165-220)

B 850 (33) 65-75 (145-165)

B 1000 (39) 75-105 (165-235)

B 1200 (47) 85-120 (190-265)

B 1400 (55) 130-145 (290-320)

C 850 (33) 105-120 (235-265)

C 1000 (39) 115-155 (255-345)

C 1200 (47) 125-175 (280-390)

Tilbehør kjøretøyklasse 2-3 tonn Vekt
kg (lbs)

Konsoller (Easy Lock, System Lehnhoff osv.) 30-60 (70-135)

Hydraulisk hammer 110-260 (245-575)

Powertilt (konsoller, med Easy Lock osv.) 105-140 (235-310)
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Innledning 3
3.4 Skilter

ADVARSEL
Fare for uhell på grunn av manglende eller skadet skilting!
Utilstrekkelig henvisning til farepunkter kan føre til alvorlige skader eller 
død. 
► Fjern aldri varsel- og henvisningsskilter.
► Skadede varsel- og henvisningsskilter må straks skiftes ut.

Informasjon
Type, antall og plassering av klistremerkene kan avvike etter opsjonen og 
i det henholdsvise landet, men kan også være avhengige av maskinen.
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3 Innledning
Serienummer
Serienummeret  kan avleses både på typeskiltet og på kjøretøyrammen. 
Produksjonsrekkefølgen refererer utelukkende til serienummeret og er 
uavhengig av andre tegn, f. eks. bokstaver.
7/8-sifret serienummer (til 2012)

17-sifret serienummer (fra 2012)
For å lette kjøretøyidentifikasjonen innførte Wacker Neuson i 2012 et 17-
sifret serienummer for compact equipment (f.eks. gravemaskiner), som 
inneholder ytterligere data som f.eks. produsentkode og produksjonssted.

Informasjon
Wacker Neuson-komponenter (f. eks. Easy Lock, svingbar skuffe, 
veltebøyle) har utelukkende numeriske serienumre.

1 2 3

AD 51001 D

Fig. 4

Posisjon Beskrivelse
1 Maskinversjon

2 Serienummer
3 Utstyrskjennetegn (alternativt)

Fig. 5

1 2 3 4 5 6

WNC E 1301 A PAL 00400

A
S
D Posisjon Beskrivelse

1 Produsentkode

2 Maskintype
A Aggregat
S Kompaktlaster

D Dumper
E Gravemaskin

3 Intern typebetegnelse

4 Kontrollbokstav
5 Produksjonssted
6 Serienummer
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Innledning 3
Typeskilter
Kjøretøy-typeskilt
Typeskiltet befinner seg foran til venstre på overvognen.

.

Fig. 6Plassering typeskilt

Fig. 7Typeskilt (fremstilling av symboler)

Maskinbetegnelse HYDRAULISK GRAVE-
MASKIN

Kjøretøy serienummer / serial no. / no. de 
série Kjøretøy serienummer

Kjøretøy modell / model / modèle: Kjøretøy betegnelse
Effekt / performance: Motoreffekt
Type / versjon: Kjøretøy type
Vekt i driftsklar stand / operating weight / 
poids en charge: Vekt i driftsklar stand

Transportvekt / transport weight / poids en 
transport: Transportvekt

G Vekt / GWR / PTAC: Totalvekt (tillatt)
Maks. nyttelast / max. payload / max. charge 
utile: maksimal nyttelast

Till. akselbelastning foran / front GAWR / 
PNBE AV:

Tillatt akselbelastning 
foran

Till. akselbelastning bak / rear GAWR / PNBE 
AR: Tillatt akselbelastning bak

EØF nr. / CEE no.: EØF kontrollnummer
Modellår / model year / année fabr.: Modellår
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3 Innledning
Typeskilt canopy
Typeskiltet befinner seg bak førersetet.

Typeskilt førerkabin
Typeskiltet befinner seg under det venstre vinduet.

Typeskilt FOPS-gitter
Typeskiltet befinner seg oppe til venstre på rammen.

Typeskilt Front Guard
Typeskiltet befinner seg oppe til venstre på rammen.

Fig. 8Typeskilt canopy

Fig. 9Typeskilt førerkabin

Fig. 10Typeskilt FOPS

Fig. 11Typeskilt Front Guard
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Innledning 3
Varselskilter
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3 Innledning
I det følgende er bare de skilter og symboler oppført som verken 
inneholder forklarende tekst eller forklares i de følgende kapitlene.
Betydning
Fare for alvorlige skader eller livsfare.
Under drift må man ikke oppholde seg under hengende laster eller i 
kjøretøyets fareområde.

Posisjon
På armsystemet til venstre og høyre.

Betydning
Fare på grunn av fett som spruter.
Les driftsinstruksen før arbeider på kjedestrammeren.

Posisjon
på understellet ved smøreinnretningen.

Betydning
Fare for alvorlige kvestelser på kroppen.
Opphold deg ikke i kjøretøyets fareområde under drift.

Posisjon
Foran på understellet ved siden av svingkonsollen.

Betydning
Eksplosjonsfare ved feil tilkopling av startkabler.

Posisjon
Innvendig bak den venstre sidebeskyttelsen.

 Betydning
Fare for alvorlige kvestelser på kroppen.
Ikke opphold deg i kjøretøyets svingområde under drift.

Posisjon
På kabinens bakside i kjøreretning venstre.

 Betydning
Klemfare.
Under drift må personer ikke oppholde seg i kjøretøyets svingområde.

Posisjon
På bakvekten til venstre og høyre.

Fig. 13Fareområde

Fig. 14Kjedestrammer

Fig. 15Leddområde

Fig. 16Batteri

Fig. 17Svingområde

Fig. 18Svingområde
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Innledning 3
Betydning
Endringer på strukturen (f. eks. sveise, bore), ombygging samt 
usakkyndige reparasjoner innskrenker beskyttelseseffekten til kabin/
canopy og kan forårsake alvorlige skader hen til død.

Posisjon
På kabinens bakside i kjøreretning venstre.

Betydning
Fare for alvorlige kvestelser på hendene.
1. Hold ruten på håndtakene når du åpner og lukker frontruten.
2. Fest frontruten med begge låseinnretningene.

Posisjon
På frontruten.

Betydning
Trykkakkumulator under høyt trykk. Les alltid driftsinstruksen før 
vedlikehold eller reparasjon.

Posisjon
under kjøretøyets bakre part i kjøreretning høyre bak motoroljepannen.

Betydning (opsjon)
Ved opsjon Front Guard viser dette klistremerket rømningsveien.

Posisjon
i kabinen på den øvre kanten av bakruten.

Betydning (opsjon)
Hvis den angitte belastningen / stabiliteten overskrides er det fare for 
alvorlige kvestelser som kan forårsake alvorlige skader hen til død.
Fare for alvorlige skader på kjøretøyet.
Posisjon
i himlingen.

Fig. 19Førerkabin

Fig. 20Frontrute

Fig. 21Trykkakkumulator

Fig. 22Rømningsvei

Fig. 23Stabilitet
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3 Innledning
Betydning
Les driftsinstruksen før du tar maskinen i drift.

Under drift må alltid sikkerhetsbeltet være tatt på.
Når kjøretøyet forlates
Fare for alvorlige kvestelser på kroppen hen til død.

Fare for alvorlige kvestelser.
Overhold avstand til armsystemet.
Fare for alvorlige skader på kjøretøyet.

Når du kjører i bakker, vær oppmerksom på maksimal stigningsvinkel og 
maksimal hellingsvinkel mot siden.
Ikke kjør i hurtiggir.
Fare for alvorlige skader på kjøretøyet.

Livsfare på grunn av strømstøt.
Hold med kjøretøyet tilstrekkelig avstand til elektriske luftledninger.

Posisjon
Canopy: på C-stolpen i kjøreretning venstre.
Kabin: på B-stolpen i kjøreretning venstre.

Betydning (opsjon)
Slå på varselindikatoren for overlast ved løfting eller ved bruk av 
løfteutstyret. Hvis det ikke tas hensyn til dette kan kjøretøyet velte, noe 
som kan forårsake alvorlige skader med død som resultat.
Les driftsinstruksen.

Posisjon
Canopy: på C-stolpen i kjøreretning venstre.
Kabin: på B-stolpen i kjøreretning venstre.

Fig. 24B/C-stolpe

Fig. 25Overlast
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Innledning 3
Betydning
Les driftsinstruksen før du tar maskinen i drift.
Fare for skader på grunn av roterende deler.
• Åpne motorpanser bare når motoren står stille.
Forbrenningsfare på grunn av varme motordeler.

Posisjon
på motorpanseret.

Betydning
Forbrenningsfare på grunn av varme deler på armsystemet (ledninger, 
pluggforbindelser, forskruninger, hydraulikksylinder, koblinger, osv.).

Posisjon
På armsystemet til venstre og høyre.

Betydning
Reflektor på baksiden.

Posisjon
til venstre og høyre på kjøretøyets bakre part.

Fig. 26Motorpanser

Fig. 27Forbrenningsfare

Fig. 28Reflektor
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3 Innledning
Informasjonsskilt
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Innledning 3
Betydning
Tank bare opp dieseldrivstoff med et svovelinnhold mindre enn 15 mg/kg.

Posisjon
ved drivstofftank-påfyllingsstussen.

Betydning (opsjon)
Det er biologisk hydraulikkolje i tanken.
Alt etter benyttet biologisk hydraulikkolje er trekanten på siden klippet ut.
1. BP Biohyd SE-S 46
2. PANOLIN HLP Synth 46
3. Annen biologisk hydraulikkolje

Posisjon
ved hydraulikkoljetank-påfyllingsstussen.

Betydning
Henviser til kjøretøyets løftepunkter.

Posisjon
til høyre og venstre oppe på kabintaket.

Betydning (opsjon)
Henviser til fastsurringspunktene for fastsurring på kjøretøyet.

Posisjon
• På understellet (utvendig) til venstre og høyre.
• På understellet (innvendig) til venstre og høyre.
• På planeringsskjæret til venstre og høyre.
Betydning
Angivelse av lydeffektnivået som kjøretøyet forårsaker.
LWA = lydeffektnivå.

Posisjon
foran på chassiset.

Betydning
Omkopling fra hammer- til toveisfunksjon.

Posisjon
På overvognen i kjøreretning høyre.

Fig. 30Diesel

Fig. 31Biologisk olje

1

2

3

Fig. 32Løfte

Fig. 33av kjøretøyet

Fig. 34Lydeffektnivå

Fig. 35Hammerdrift
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3 Innledning
Betydning
Viser med hvilket intervall smørepunktene må smøres. 
Smørepunkter / smørenipler som er merket grønt betyr: Smøring hver 50. 
time eller ukentlig.
Smørepunkter / smørenipler som er merket blått betyr: Smøring hver 10. 
time eller daglig.

Posisjon
På overvognen i kjøreretning høyre.
Betydning (opsjon)
Viser smørepunkter på VDS-vippekonsollen.

Posisjon
På frontrute oppe.

Betydning
Dette klistremerket viser i hvilken stilling kontrollspakene er låst.

Posisjon
Canopy: På venstre og høyre kontrollspakkonsoll.
Kabin: På venstre kontrollspakkonsoll (standard) og på høyre 
kontrollspakkonsoll (opsjon).

Betydning
Sikringer og reléer.

Posisjon
Bak venstre sidebeskyttelse, på dekselet utvendig.

Fig. 36Smørepunkt

Fig. 37VDS-vedlikeholdsplan

Fig. 38Låse

Fig. 39Sikringsboks
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Innledning 3
Betydning (opsjon)
Kontroller det valgte koplingsskjemaet før start av kjøretøyet. Dette 
klistremerket viser i hvilken spakstilling ISO- eller SAE-styringen er valgt.

Posisjon
til venstre under førersetet.

Betydning (opsjon)
Viser betjeningen som avviker fra ISO-normen når SAE-styringen er valgt.

Posisjon
På takvinduet i kjøreretning høyre.

Betydning
Temperaturbestandighet av kjølevæsken.

Posisjon
i motorrommet på utjevningsbeholderen.

Fig. 40Omkopling ISO - SAE

Koplingsskjema Styring
A ISO-styring
B SAE-styring

Fig. 41Klistremerke med funksjoner SAE

Fig. 42Kjølevæske
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3 Innledning
Betydning (ET18/ET20)
Funksjonsoversikt (ISO-styring).
Kontroller det valgte koplingsskjemaet før start av kjøretøyet.
– se «Omkopling ISO - SAE» på side 3–19

Posisjon
På takvinduet i kjøreretning høyre.

Fig. 43 Funksjon ET18/ET20 (symbolvisning)

Fig. 44 Funksjon ET18/ET20 tilleggshydraulikk/
proporsjonalstyring (symbolvisning)

Fig. 45 Funksjon ET18 / ET20 Powertilt / 
3. styrekrets (symbolvisning)
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Innledning 3
Betydning (ET24)
Funksjonsoversikt (ISO-styring).
Kontroller det valgte koplingsskjemaet før start av kjøretøyet.
– se «Omkopling ISO - SAE» på side 3–19

Posisjon
På takvinduet i kjøreretning høyre.

Fig. 46 Funksjon ET24 (symbolvisning)

Fig. 47Funksjon ET24 tilleggshydraulikk/
proporsjonalstyring (symbolvisning)

Fig. 48Funksjon ET24 Powertilt / 3. styrekrets 
(symbolvisning)
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3 Innledning
Betydning
Angivelse av vedlikeholdsintervallene.

Posisjon
På takvinduet i kjøreretning høyre.

Betydning
Dette klistremerket beskriver funksjonen til det hydrauliske 
hurtigkoblingssystemet.

Posisjon
Canopy: på tak innvendig.
Kabin: på bakrutens øvre kant.

Betydning
Batteriskillebryter

Posisjon
Ved batteriskillebryteren

Fig. 49Vedlikeholdsplan

Fig. 50Hydraulisk hurtigkoblingssystem

Fig. 51Batteriskillebryter
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Innledning 3
ANSI-klistremerke (opsjon)

Fig. 52 (fremstilling av symboler)
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3 Innledning
Posisjon
i taket

Posisjon
i taket

Posisjon
På takvindu, høyre

Posisjon
På takvinduet til venstre

Posisjon
Førerhytte: På venstre B-stolpe
Canopy: På venstre C-stolpe

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57
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Innledning 3
Posisjon
Førerhytte: På venstre B-stolpe
Canopy: På venstre C-stolpe

Posisjon
Førerhytte: På venstre B-stolpe
Canopy: På venstre C-stolpe

Fig. 58

Fig. 59
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3 Innledning
Posisjon
Førerhytte: På venstre B-stolpe
Canopy: På venstre C-stolpe

Posisjon
I motorrommet på luftfilterhuset

Posisjon
I motorrommet på luftfilterhuset

Posisjon
På motorpanseret innvendig

Posisjon
På motorpanseret innvendig

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64
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Innledning 3
Posisjon
På gassfjærene til motorpanseret og frontruten

Posisjon
På takvindu, høyre

Posisjon
På takvindu, høyre

Posisjon
På armsystemet til venstre og høyre

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 68
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3 Innledning
Posisjon
Innvendig på venstre sidebeskyttelse

Posisjon
Innvendig på venstre sidebeskyttelse

Posisjon
På bakvinduet, nede til venstre 

Fig. 69

Fig. 70

Fig. 71
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Innledning 3
Posisjon
På chassiset foran til venstre og høyre

Posisjon
På chassis venstre og høyre 

Posisjon
På frontruten

Posisjon
i taket

Posisjon
På motorpanseret

Fig. 72

Fig. 73

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 76
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3 Innledning
Notater:
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Igangsetting 4

Igangsetting
4 Igangsetting
4.1 Førerkabin / styrepult

FORSIKTIG
Fare for personskader ved inn- og utstigning!
Feilaktig inn- og utstigning kan føre til personskader.

► Hold foreskrevne trinn A og håndtak B rene, og bruk kun disse ved inn- 
og utstigning.

► Stig inn og ut med ansiktet mot kjøretøyet.
► Skadde trinn og håndtak skal erstattes umiddelbart. Ikke bruk 

kjøretøyet.

FORSIKTIG
Klemfare på grunn av ikke låst kabindør!
Ikke låste kabindører kan forårsake klemskader.
► Lås kabindører.
► Bruk håndtakene for å lukke.

FORSIKTIG
Fare for skader ved åpning eller lukking av frontruten!
Ved åpning eller lukking av frontruten kan det oppstå skader.
► Bruk begge håndtakene.
► Trekk inn hodet.
► La begge låser gå i inngrep.
► Hold vindusføringen fri.
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4 Igangsetting
På- og avstigning
Bruk trinn A og håndtak B ved inn- og utstigning. Hold deg ikke fast i 
betjeningselementene.
Ved på- og avstigning må to hender og én fot alltid være i kontakt med 
kjøretøyet.

Informasjon
Det teleskopiske understellet må være kjørt helt ut (ET18/ET20). 

Informasjon
Ved inn- og utstigning på venstre side må døren være smekket inn i 
stopperen.

Informasjon
Ved inn- og utstigning på høyre side skal håndtaket C ikke benyttes.

Fig. 77 Inn- og utstigning Canopy

A

B
B

Fig. 78 Inn- og utstigning førerhytte venstre side

A

B

Fig. 79 Inn- og utstigning førerhytte høyre side

A

B

C
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Igangsetting 4
Låse og låse opp kabindør
Åpne dør utenfra:
Trekk håndtak A utover.

Låse dørlås:
1. Vri nøkkel i dørlåsen B mot høyre  (R).
2. Dør låst.

Åpne dørlås:
1. Vri nøkkel i dørlåsen B mot venstre (L).
2. Dør låst opp.

Åpne dør innenfra:
Trykk hendel A på dørlåsen ned.

Sikre åpnet kabindør
Trykk holder A mot dørstopper B til den smekker inn hørbart (bare mulig 
på førersiden).

Fig. 80Døråpner og -lås utvendig

B

A

RL

Fig. 81Døråpner innvendig

A

Fig. 82Dørstopper

BA
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_400.fm 4-3



4 Igangsetting
Løsne dørstopper
Trekk i knappen A for å løsne døren fra dørstopperen.

Vippe dør utover

LES DETTE
Døren kan bli skadet.
► Ta ved dør som er vippet utover hensyn til den større bredden av 

kjøretøyet.
► Lukk dører ved gjennomkjørsler.

1. Still opp dørstopper A.
2. Åpne dør til den smekker inn i dørlåsen B.
3. Smekk dørstopper A inn i  dørlåsen B.

Opplåsing (innenfra):
Trykk hendel ned C på dørlåsen inne.

Opplåsing (utenfra):
Betjen håndtak.

Fig. 83Løsne dørstopper

A

Fig. 84Vippe dør utover

A

B

C
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Igangsetting 4
Åpne/lukke frontrute

FORSIKTIG
Klemfare! Forsiktig når du åpner og lukker frontruten.
Fare for skader ved kvestelse av kroppsdeler.
► Ikke hold kroppsdeler og klesplagg i området til vinduets føring.
► Åpne og lukk frontrute med begge håndtakene.
► Når den åpnes og lukkes må frontruten smekkes inn i låsingene.
► Fold opp kontrollspakkonsoll før du håndterer frontruten for å unngå en 

utilsiktet betjening av pedalene og kjørespakene.
► Vær når du åpner og lukker frontruten oppmerksom på at du ikke 

støter med hodet mot ruten.

Åpne frontruten

1. Hold hendlene A til venstre og høyre trykt inne og trekk frontruten i 
håndtakene B fremover.

2. Slipp hendlene A og trykk ruten oppover til den går i lås.

Fig. 85Frontrute

Fig. 86Åpne frontruten

A

B
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4 Igangsetting
Lukke frontruten
1. Trykk på hendlene A til venstre og høyre og trekk frontruten i 

håndtakene B til venstre og høyre nedover.

2. Trykk frontruten fullstendig fremover og slipp hendlene A.

Fig. 87Lukke frontruten

A B

Fig. 88Lukke frontruten

A
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Igangsetting 4
Åpne nedre frontrute

Trykk på hendlene A til venstre og høyre og trekk frontruten i håndtakene 
B til venstre og høyre oppover.

Lukke frontrute nede
Hold hendlene A til venstre og høyre trykt inne og trekk den nedre 
frontrute i håndtakene B til venstre og høyre nedover til den går i lås.

Fig. 89Frontrute nede

Fig. 90Åpne nedre frontrute

B

A

Fig. 91Lukke frontrute nede

A

B

C
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4 Igangsetting
Åpne hele frontrute

1. Trykk på hendlene C til venstre og høyre og trekk frontruten i 
håndtakene D til venstre og høyre oppover.

2. Hold hendlene A til venstre og høyre trykt inne og trekk hele frontruten 
i håndtakene B til venstre og høyre fremover. 

3. Slipp hendlene A til venstre og høyre og trykk ruten oppover til den går 
i lås.

Lukke hele frontrute
1. Trykk på hendlene A til venstre og høyre og trekk frontruten i 

håndtakene B til venstre og høyre nedover.

Fig. 92Hele frontruten

Fig. 93Åpne hele frontrute

A

B

C

Fig. 94Åpne hele frontrute

A

B

Fig. 95Lukke hele frontrute

A B
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Igangsetting 4
2. Hold hendlene B til venstre og høyre trykt inne og trekk den nedre 
frontruten i håndtakene C nedover.

3. Slipp hendlene B og la ruten gå i lås.

4. Hold hendlene C til venstre og høyre trykt inne og trekk den nedre 
frontruten i håndtakene D nedover.

5. Slipp hendlene C til venstre og høyre og la ruten gå i lås.

Stille frontrute på skrå (lufteposisjon)

Åpne
1. Trykk hendlene A på venstre og høyre side og trekk frontruten innover.
2. Slipp hendlene A og smekk dem inn i begge låsingene B.
Lukke
1. Trykk på hendlene A til venstre og høyre.
2. Trykk frontruten fremover, slipp hendlene A og la ruten gå i lås.

Fig. 96Lukke frontrute

A

Fig. 97Lukke frontrute nede

C

D

Fig. 98Stille frontrute på skrå

Fig. 99Stille frontrute på skrå

B

A
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4 Igangsetting
Åpne / lukke siderute
Åpne
Trykk hendel D og smekk vindu inn i ønsket utsparing.

Lukke
Trykk hendel D og trekk til på håndtak E.

Åpne
Trykk hendel D og smekk vindu inn i ønsket utsparing.

Lukke
Trykk hendel D og trekk til på håndtak E.

Fig. 100Sidevindu foran

ED

Fig. 101Sidevindu bak

D

E
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Igangsetting 4
Nødutgang

ADVARSEL
Fare for skader ved bruk av nødutgangen!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Slå av motor.
► Benytt rutene for å stige ut bare hvis tilgangen (kabindøren) er sperret 

eller ikke kan åpnes.
► Be hvis mulig om hjelp utenfra.

I nødstilfelle kan frontruten benyttes for å stige ut av kabinen.

Nødutgang ved Front Guard beskyttende struktur (opsjon)

FORSIKTIG
Fare for skader på grunn av glassplintre!
Kan føre til skader.
► Beskytt ansikt og hender tilstrekkelig.
► Fjern alle glassplintre før du forlater førerkabinen.

Hvis førerdøren ikke kan benyttes som utgang, tjener bakruten som 
nødutgang.
Nødhammeren A ovenfor bakruten, benyttes for å slå inn bakruten.

Fig. 102Nødhammer på bakruten

A
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4 Igangsetting
Innstilling førersete

ADVARSEL
Fare for ulykker ved å bli distrahert ved justering av førersetet!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.

► Førersetet må bare justeres når kjøretøyet står stille.

vektinnstilling
1. Ta plass på førersetet.
2. Still vekt med dreieregulatoren A inn slik at det grønne merket B står i 

midten på indikatoren C.
➥ Ved dette garanteres optimal fjæringskomfort.

Justering i lengderetning
1. Ta plass på førersetet.
2. Beveg  hendelen D i pilretning inntil anslaget og hold fast.
3. Få sete i ønsket posisjon og la det gripe inn.
4. Beveg hendel D igjen tilbake til dens opprinnelige stilling.

Fig. 103vektinnstilling

B

CA

Fig. 104Justering i lengderetning

D
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Igangsetting 4
Justering av ryggstø 
Variant 1:

1. Ta plass på førersetet.
2. Trykk hendel A i pilretning og beveg ryggstø i ønsket posisjon.
3. Slipp hendel igjen.

Variant 2:

1. Ta plass på førersetet.
2. Trekk hendelen E i pilretning, og sett ryggstø i ønsket posisjon.
3. Slipp hendel igjen.

Fig. 105Justering av ryggstø

A

E
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4 Igangsetting
Innstilling hoftebelte

FARE
fare for skader! Kjør eller arbeid ikke uten å ha tatt på 
sikkerhetsbelte.
Har alvorlige skader eller død som resultat.
► Ta på sikkerhetsbeltet og tilpass det kroppen før start eller drift av 

kjøretøyet.
► Ikke vri sikkerhetsbeltet når du tar det på.
► Ta  sikkerhetsbeltet fast på over hoftene og ikke over magen.
► Sikkerhetsbelte må ikke føres over gjenstander som er harde, kantede 

eller som kan brekke (f. eks. verktøy osv.).
► Beltelås må ikke være tilstoppet av fremmedlegemer (papir eller 

lignende) da låsetungen ellers ikke kan smekke inn.
► Sikkerhetsbeltet må etter en ulykke skiftes ut av et autorisert 

fagverksted  og forankringspunktene samt setets feste må kontrolleres 
for ytterligere belastbarhet.

► Kontroller sikkerhetsbeltene regelmessig. La skadede deler straks 
skiftes ut av et autorisert fagverksted.
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Igangsetting 4
Ta på hoftebelte
1. Stikk låsetunge A i beltelås B til den smekker inn hørbart.
2. Etterstram hoftebelte C ved å trekke i enden.

Ta av hoftebelte
1. Trykk rød tast D på beltelåsen B til låsetungen spretter ut.
2. Legg hoftebelte C til side.

Forlenge/forkorte hoftebelte

Forlenge
Hold låsetunge A fast i rett vinkel til beltet og trekk det gjennom til 
nødvendig lengde.

Forkorte
Trekk i hoftebeltets frie ende og forkort til ønsket lengde.

Fig. 106Ta på hoftebelte

A

B

C

Fig. 107Ta av hoftebelte

C

BD

Fig. 108Forlenge/forkorte hoftebelte

A
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4 Igangsetting
Innstilling rullebelte (opsjon)

FARE
fare for skader! Kjør eller arbeid ikke uten å ha tatt på 
sikkerhetsbelte.
Har alvorlige skader eller død som resultat.

► Ta på sikkerhetsbeltet og tilpass det kroppen før start eller drift av 
kjøretøyet.

► Ikke vri sikkerhetsbeltet når du tar det på.
► Ta  sikkerhetsbeltet fast på over hoftene og ikke over magen.
► Sikkerhetsbelte må ikke føres over gjenstander som er harde, kantede 

eller som kan brekke (f. eks. verktøy osv.).
► Beltelås må ikke være tilstoppet av fremmedlegemer (papir eller 

lignende) da låsetungen ellers ikke kan smekke inn.
► Sikkerhetsbeltet må etter en ulykke skiftes ut av et autorisert 

fagverksted  og forankringspunktene samt setets feste må kontrolleres 
for ytterligere belastbarhet.

► Kontroller sikkerhetsbeltene regelmessig. La skadede deler straks 
skiftes ut av et autorisert fagverksted.

Ta på rullebelte hofte
Stikk låsetunge A i beltelås B til den smekker inn hørbart.

Ta av hoftebelte
1. Trykk rød tast D på beltelås B slik at låsetungen spretter ut.
Rullebelte C rulles opp automatisk.

Fig. 109Ta på rullebelte hofte

A

B

Fig. 110Ta av hoftebelte

D B

C
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Igangsetting 4
Innstilling speil (opsjon)

ADVARSEL
Fare for skader for personer i fareområdet!
Ved rygging kan personer i fareområdet bli oversett, noe som kan føre til 
ulykker med alvorlige personskader eller død som følge.

► Still eksisterende synshjelp (f. eks. speil) inn korrekt.
► Avbryt arbeidene med en gang personer går inn i fareområdet.
► Vær oppmerksom på  posisjonsendringer og bevegelser av 

tilleggsutstyr og personer.

ADVARSEL
Fare for ulykker ved innskrenket synsfelt i arbeidsområdet!
Ved innskrenket synsfelt er det fare for ulykker med alvorlige og 
livstruende skader.
► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Bruk om nødvendig egnet synshjelp (f. eks. kamera, speil, anviser).
► Ekstra utrustning eller tilleggsutstyr må ikke påmonteres når disse 

innskrenker synsforholdene.

ADVARSEL
Fare for ulykker på grunn av feil innstilte synshjelp!
Feil innstilt synshjelp kan føre til alvorlige skader eller død.
► Sikre hver gang før arbeidet begynner at samtlige synshjelp er rene, 

funksjonsdyktige og innstilt i samsvar med anvisningene i denne 
driftsinstruksen.

► Synshjelp som er skadet skal skiftes ut umiddelbart.
► Buede speil forstørrer, forminsker hhv. forvrenger synsfeltet.
► Operatøren må overholde de nasjonale og regionale bestemmelser.

Før hver bruk av kjøretøyet hhv. hver gang før arbeidet begynner eller ved 
et brukerskifte må det sikres at samtlige synshjelp (f. eks. speil) fungerer 
forskriftsmessig, er rene og er stilt inn tilsvarende anvisningene i denne 
driftsinstruksen. Operatøren må ta hensyn til lokale bestemmelser.
• For innstillingsarbeider på maskinen må du benytte sikker oppstig-

ningshjelp og sikre arbeidsplattformer.
• Ikke benytt kjøretøydeler eller tilleggsutstyr som oppstigningshjelp.
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4 Igangsetting
Innstilling av speil
Speilene må stilles inn slik at:
• det fra førersetet finnes tilstrekkelig sikt på kjøre- og arbeidsområdet.
• Synsområdet strekker seg så langt som mulig bakover.
• Kjøretøyets venstre bakre kant er synlig i venstre speil.
• Kjøretøyets høyre bakre kant er synlig i høyre speil.

Informasjon
Få kjøretøyet i kjøreposisjon før speilene stilles inn – se «Kjørestilling» på 
side 5–3.

Informasjon
Vi anbefaler at en annen person innstiller speilene.

Informasjon
Det må ikke foretas endringer / modifiseringer som fører til begrenset sikt. 
Ellers opphører samsvaret og godkjenningen.

Fig. 111Innstilling av ytterspeil
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Igangsetting 4
Kontrollspakkonsoll
Fold opp venstre kontrollspakkonsoll 4 etter at motoren er slått av.

Kontrollspakkonsoll venstre foldet opp:
• Samtlige hydrauliske funksjoner er blokkert.
• Overvognen er sikret mot dreining. (Svingbremsen er aktivert.)
• Motoren kan bare startes når  kontrollspakkonsollen er foldet opp.

Kontrollspakkonsoll venstre felt ned:
• Samtlige hydrauliske funksjoner er aktivert.
• Overvognen kan svinges.
• Motoren kan ikke startes.

Funksjonskontroll kontrollspakkonsoll
Før hver start av kjøretøyet må det gjennomføres en funksjonskontroll av 
kontrollspakholderen.
1. Start maskin.
2. Kjør på et utstrakt område.
3. Sikre fareområde.
4. Stans kjøretøyet.
5. Fold opp kontrollspakkonsoll venstre.
6. Beveg alle kontrollspaker hhv. pedaler i alle retninger.

➥ De betjente elementene må ikke bevege seg.
➥ Kjøretøy kan tas i drift.

7. De aktiverte elementene beveger seg:
➥ Stans drift med en gang.
➥ Ta kontakt med et autorisert fagverksted og la feilen fjernes.

Ved versjonen med canopy (standard) finnes på venstre og høyre side en 
kontrollspakkonsoll som kan foldes opp.
Ved versjonen med førerkabin finnes på venstre side en 
kontrollspakkonsoll som kan foldes opp. Ved opsjonen andre førerdør 
finnes også på høyre side en kontrollspakkonsoll som kan foldes opp.

Fig. 112Kontrollspakkonsoll

4
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4 Igangsetting
Brannslukker
Wacker Neuson tilbyr ingen brannslukker.
Ved montering av brannslukker, ta kontakt med et autorisert fagverksted.
Wacker Neuson anbefaler brannslukkere i klasse ABC, f.eks. i henhold til 
DIN-EN 3, NFPA. Følg nasjonale bestemmelser.

FORSIKTIG
Fare for personskader på grunn av løs brannslukker!
Kan føre til skader.
► Kontroller brannslukker og holder daglig.
► Følg alle produsentinstrukser og kontrollintervaller.

Armlene
1. Hold armlene fast, løsne knapp A og trekk ut.
2. Få armlene i ønsket posisjon.
3. Smekk inn knapp A og trekk fast.

Fig. 113Armlene

A
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Igangsetting 4
Beskyttende strukturer
Beskyttende strukturer er ekstra elementer som beskytter føreren eller 
brukeren mot farer. Disse elementer kan være standard eller bli påmontert 
senere.

FARE
Fare for ulykker ved modifisert kabin og beskyttende strukturer!
Har alvorlige skader eller død som resultat.
► Det må ikke bores, skjæres eller slipes.
► Det må ikke monteres holdeinnretninger.
► Det må ikke foretas sveise-, rette- eller bøyearbeider.
► Ved skader, deformasjoner eller riss må den beskyttende strukturen 

skiftes ut komplett.
► Ta i tvilstilfelle kontakt med et autorisert fagverksted.
► Ettermonterings- og reparasjonsarbeider må bare utføres av et 

autorisert fagverksted.

Informasjon
Drift av kjøretøyet er utelukkende tillatt med forskriftsmessig og intakt 
førerkabin hhv. med forskriftsmessig montert og intakt canopy.
Bruk for ekstra beskyttelse utelukkende forskriftsmessig monterte og 
intakte beskyttende strukturer fra Wacker Neuson som er bestemt og 
godkjent for kjøretøyet.

Informasjon
Den første monteringen av beskyttende strukturer må bare foretas av et 
autorisert fagverksted.

Ansvar for utstyret med beskyttende strukturer
Avgjørelsen, om og hvilke beskyttende strukturer (type hhv. kategori I eller 
II) som er nødvendige, må treffes av kjøretøyets  operatør og er avhengig 
av den henholdsvose arbeidssituasjonen.
Operatøren må ta hensyn til de nasjonale bestemmelser og informere 
brukeren om hvilke beskyttende strukturer som må brukes i den 
henholdsvise arbeidssituasjonen.
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4 Igangsetting
FOPS-beskyttende struktur / lite gitter - kategori I (opsjon)

FARE
Klemfare! Gjenstander som faller ned!
Har alvorlige skader eller død som resultat.

► I områder der det er fare på grunn av gjenstander som faller ned, må 
en FOPS-beskyttende struktur være montert.

► Uten FOPS-beskyttende struktur er det forbudt å bruke kjøretøyet.

Informasjon
FOPS-beskyttende struktur er i samsvar med kategori I iht. ISO 
3449:1992
► Operatøren må sørge for at faresituasjonen vurderes tilsvarende og at 

de nasjonale bestemmelsene blir overholdt.
► Operatøren må sørge for at det bare utføres slike arbeider som ikke 

krever en høyere beskyttelse.
► På tross av utstyr med beskyttende strukturer kan ulykker ikke 

utelukkes helt.

Montering (grått gitter)
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Demonter lyskastere og speil hvis de finnes (opsjon).
3. For montering / demontering er det nødvendig med minst 2 personer.

4. Monteringspunkt beskyttende struktur: A
Fig. 114FOPS-beskyttende struktur / lite gitter 

Fig. 115FOPS liten/grå (montering)

C
A
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Igangsetting 4
5. Monteringspunkt førerkabin/canopy: B
6. Trekk skruer D (M12/10.9) og låsemutrer fast med 110 Nm (87 ft.lbs) 

venstre og høyre.
7. Monter speil på de to punktene C.

Montering (svart gitter)
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Demonter lyskastere og speil hvis de finnes (opsjon).
3. For montering / demontering er det nødvendig med minst 2 personer.
4. Monteringspunkt førerkabin/canopy: B
5. Trekk skruer D (M10/8.8) og låsemutrer fast med 45 Nm (33 ft.lbs) 

venstre og høyre.
6. Trekk skruer E (M12/8.8) og låsemutrer fast med 87 Nm (64 ft.lbs) 

venstre og høyre.
7. Monter speil på de to punktene C.

Fig. 116FOPS monteringspunkt kjøretøy oppe

B

Fig. 117FOPS liten/svart (montering)

D

E
C
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4 Igangsetting
Front Guard-beskyttende struktur med integrert FOPS / hen-
holdsvis kategori I (opsjon)

FARE
Fare for at gjenstander gjennomstikker / gjennomborer forfra!
Har alvorlige skader eller død som resultat.
► I områder der det er fare forfra (f. eks. rør, trestammer etc.) og på 

grunn av gjenstander som faller ned, må en Front Guard-beskyttende 
struktur med integrert FOPS være montert.

► Uten Front Guard-beskyttende struktur med integrert FOPS er det 
forbudt å bruke kjøretøyet.

Informasjon
FOPS-beskyttende struktur er i samsvar med kategori I iht. ISO 
3449:1998
► Operatøren må sørge for at faresituasjonen vurderes tilsvarende og at 

de nasjonale bestemmelsene blir overholdt.
► Operatøren må sørge for at det bare utføres slike arbeider som ikke 

krever en høyere beskyttelse.
► På tross av utstyr med beskyttende strukturer kan ulykker ikke 

utelukkes helt.

Montering
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Demonter speil hvis de finnes (opsjon).
3. For montering / demontering er det nødvendig med minst 2 personer.
4. Monter låsemutre og skruer på begge sider.

Fig. 118Front Guard med integrert FOPS 
(fremstilling av symboler)
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Igangsetting 4
5. Monteringspunkt beskyttende struktur: A (oppe) / C (nede).

6. Monteringspunkt førerkabin/canopy: B (oppe) / D (nede)
7. Trekk skruer F (M12/10.9) og låsemutrer fast med 110 Nm (87 ft.lbs) 

venstre og høyre.
8. Monter speil på de to punktene E.

Fig. 119Monteringspunkt oppe

A
E

Fig. 120Monteringspunkt nede

F

Fig. 121Monteringspunkt kjøretøy oppe

B

Fig. 122Monteringspunkt kjøretøy nede

D
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4 Igangsetting
Splintbeskyttelse (opsjon)

FARE
Fare for at splinter gjennomstikker / gjennomborer forfra!
Har alvorlige skader eller død som resultat.

► Hvis et arbeidsutstyr (f. eks. hammer) produserer bruddstykker som 
slynges rundt, må en splintbeskyttelse være montert ved canopy-
versjonen. Denne oppfyller funksjonen til en frontrute. Ved utførelsen 
med førerkabin må frontruten ved hamring være lukket.

► Vær oppmerksom på innskrenket arbeidsområde (se fig. 123/124)
► Uten splintbeskyttelse er det forbudt å bruke kjøretøyet.

FORSIKTIG
Fare for ulykker ved innskrenket sikt på grunn av regn, snøfall, støv 
eller andre værinnflytelser.
Kan føre til skader.
► Stans arbeider med en gang.

LES DETTE
Den første monteringen av splintbeskyttelsen må bare gjennomføres av et 
autorisert fagverksted.

LES DETTE
Bruk for rengjøring av polykarbonatruten ikke børster, stålull eller andre 
skurende hjelpemidler. Støv må ikke tørkes av tørt.

Informasjon
Splintbeskyttelsen (opsjon canopy) beskytter brukeren mot bruddstykker 
forfra som slenges rundt.
► Operatøren må sørge for at faresituasjonen vurderes tilsvarende og at 

de nasjonale bestemmelsene blir overholdt.
► Operatøren må sørge for at det bare utføres slike arbeider som ikke 

krever en høyere beskyttelse.
► På tross av utstyr med beskyttende strukturer kan ulykker ikke 

utelukkes helt.

Kombinasjonen splintbeskyttelse og Front Guard-beskyttende struktur er 
ikke mulig.
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Arbeidsområde
Høyde aksjonsradius A: 120 cm (47 in), E: 50 cm (20 in).

Bildene 123 og 124 refererer til arbeid med en Wacker Neuson-
hydraulikkhammer.

Informasjon
Ved bruk av et annet arbeidsutstyr kan det resultere i en avvikende høyde 
i arbeidsområdet.

Montering/demontering av splintbeskyttelsen
1. For montering / demontering er det nødvendig med minst 2 personer.
2. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
3. Monter/demonter splintbeskyttelse A forfra og fest/løsne den ved å 

bruke det vedlagte festematerialet på festepunktene B.

4. Trekk skruer C fast med et dreiemoment på 25 Nm (18 ft.lbs) på 
festepunktene B.

Fig. 123Aksjonsradius med splintbeskyttelse

E

A

Fig. 124Arbeidsområde med splintbeskyttelse 
(sett ovenfra)

Fig. 125Splintbeskyttelse (montering)

B

B

A

Fig. 126Splintbeskyttelse (montering)

C
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Dokumentboks
Canopy
Rommet under setet tjener til oppbevaring av driftsinstruksen.
Som opsjon kan man få en dokumentboks på himlingen.

Førerkabin (opsjon)
Rommet bak setet tjener til oppbevaring av driftsinstruksen.
Som opsjon kan man få en dokumentboks bak førersetet.

Fig. 127Canopy

Fig. 128Førerkabin (opsjon)
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Stikkontakt
En 12 V stikkontakt befinner seg foran til venstre på kjøretøyrammen.

Anslagsbegrensning svingkonsoll (opsjon)
Begrenser svingkonsollens anslag på venstre side for tilleggsverktøy med 
maks. 800 mm (31 in) bredde og hindrer at tilleggsutstyret skader 
førerkabinen.

LES DETTE
Anslagsbegrensningen er bare virksom for tilleggsutstyr som har en 
maksimal bredde på 800 mm (31 in).

4.2 Oversikt betjeningselementer
Beskrivelsen av betjeningselementene inneholder informasjon om 
funksjon og håndtering av enkelte indikator- og kontrollinnretninger og 
betjeningselementer i førerkabinen.
Sidetallet som er oppgitt i oversiktstabellen henviser til beskrivelsen av det 
aktuelle betjeningselementet.

Fig. 129Posisjon stikkontakt

Fig. 130Anslag svingkonsoll
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Førerkabin
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Fig. 131Oversikt betjeningselementer - proporsjonalstyring

Fig. 1Oversikt betjeningselementer
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Betegnelse se side

1 Kjørepedal / kjørespak 5–16
2 Pedal svinge utligger / tilleggshydraulikk (AUX I) 5–33, 5–31
3 Fotbryter hydraulisk hurtigkoplingssystem (opsjon) 5–44
4 Kontrollspakkonsoll 4–19
5 Horn 5–11
6 Kontrollspak 5–14
7 Omkopling kjørehastighet 5–1
8 Teleskopere planeringsskjær / understell (opsjon) 5–21, 5–24
9 Indikatorelement 4–34
10 Dreieknapp transportmengde AUX I (proporsjonalstyring) 5–27
11 Tenningslås 4–41
12 Bryterlist høyre (førerkabin) 4–32
13 Sigarettenner (førerkabin) --
14  Temperaturregulator (førerkabin) 5–13
15 Radio (opsjon) --
16 Bryterlist (canopy) 4–32
17 Førersete 4–12
18 Gasspedal 5–1
19 Dreieknapp transportmengde AUX II (proporsjonalstyring) 5–27
20 Omkopling teleskopere planeringsskjær / understell 5–21, 5–24
21 Bryterlist kontrollspakkonsoll venstre 4–32
22 Omkopling pedal svinge utligger / tilleggshydraulikk (AUX I) --
23 Betjening Powertilt (AUX II) eller 3. styrekrets (AUX II) (opsjon) 5–37, 5–36
24 Betjening tilleggshydraulikk (AUX I) (opsjon) (proporsjonalstyring) 5–32
25 Pedal svinge utligger (proporsjonalstyring) 5–33
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Indikatorelement og bryter

Fig. 132Indikatorelement og bryter

Bryterlist kontrollspakkonsoll venstre Bryterlist høyre (kabin)

27 2826 29 30

31

32

33

3435

36 37 38 39

40

41

42

43

Bryterlist (canopy)

42 43

45

44

Fremstilling maksimal tildeling
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Betegnelse se side
26 Hurtiggir (2-girs) 5–1

27 Drivstoffmåler 4–35

28 Kjølevæsketemperatur 4–36

29 Ladekontroll 4–35

30 Motoroljetrykk 4–35

31 Forgløding 4–35

32 Overlastindikator 4–35

33 Motortemperatur 4–35

34 Driftstimeteller / vedlikeholdsteller 4–36

35 Omkopling driftstimeteller / vedlikeholdsteller 4–35

36 Tippe overvogn (VDS) 5–69

37 Arbeidslyskastere 5–10

38 Varselindikator for overlast (opsjon) 5–65

39 Hydraulisk hurtigkoblingssystem (opsjon) 5–44

40 Vindusvisker-/spyleranlegg (førerkabin) 5–12

41 Ventilasjon / oppvarming (førerkabin) 5–13

42 Roterende varsellys (opsjon) 5–11

43 Turtallsautomatikk (opsjon) 5–1

44 Ikke tilordnet --

45 For autorisert fagverksted --
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_400.fm 4-33



4 Igangsetting
4.3 Oversikt kontroll- og varsellys
Indikatorelement

Indikatorelementet informerer føreren om et problem.
Føreren henvises til defekter ved hjelp av indikatorelementene. Etter 
innkopling av tenningen sjekkes kontrollampene i de første 2 sekundene. I 
dette tidsrommet vises den aktuelle statusen av vedlikeholdstelleren. 
Deretter vises driftstimene automatisk.
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Symbol Betegnelse

Hurtiggir (togirs)
Lyser når hurtiggiret er aktivt.

Ladekontroll
Kontrollampen lyser hvis det finnes en feilfunksjon i det elektrisk anleg-
get. Batteriet lades ikke lenger eller utilstrekkelig.
Bemerk: Kontrollampen lyser også når tenningsnøkkelen skrus i posi-
sjon 2. Kontrollampen slukner etter start av motoren.
Øk motorturtallet når kontrollampen lyser. Hvis kontrollampen for det 
elektriske anlegget slukner innen ett minutt, fungerer det elektriske 
anlegget.

Motoroljetrykk
Kontrollampen lyser og summeren lyder.
• Slå av motor med en gang og kontroller oljenivå.
• oljenivået er korrekt, ta kontakt med et autorisert fagverksted.
Bemerk: Kontrollampen lyser ved innkoplet tenning, slukner imidlertid så 
snart motoren har startet.
Ved lave temperaturer kan kontrollampen lyse lenger enn 10 sekunder 
etter start av motoren.

Forgløding
Kontrollampen lyser når tenningsnøkkelen står på posisjon 2.
Ta kontakt med et autorisert fagverksted hvis kontrollampen fortsatt lyser 
etter 20 sekunder.

Overlastindikator
Varselindikatoren for overlast advarer føreren optisk og akustisk når 
verdiene i stabilitetstabellen er oppnådd eller overskredet.
• Reduser utliggerens lengde eller den løftede lasten til summeren 

forstummer og kontrollampen på indikatorelementet slukner.

Motortemperatur
Når segmentet kjølevæsketemperatur oppnår det røde området, lyser 
kontrollampen og summeren lyder.
Slå av motor og la den avkjøles før den startes på nytt.

Omkopling fra driftstimeteller til vedlikeholdsteller
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 Drivstoffmåler
Viser drivstoffmengden som finnes i tanken.
Når segmentene oppnår det røde området, må det omgående tankes 
opp.

 Kjølevæsketemperatur
Viser motorens aktuelle kjølevæsketemperatur.
Når segmentene kommer i det røde området, lyser kontrollampen. 
• Slå av motor omgående.
• La motor avkjøles og kontroller kjølevæskenivået.

Driftstimeteller / vedlikeholdsteller
Teller motorens driftstimer mens motoren går.

Driftstimeteller
Telleren går så snart ladekontrollen slukner. Driftstimetelleren benyttes 
for å bestemme vedlikeholdsintervallene.

Vedlikeholdsteller
Vedlikeholdstelleren starter ved 500,0 timer. Den teller ned til 0,0 timer. 
Når vedlikeholdstelleren oppnår denne verdien, begynner et 
fastnøkkelsymbol å blinke. Telleren teller videre ned (-0.1 timer, -0.2 
timer osv.).

Symbol Betegnelse
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4.4 Forberedelser
Viktige henvisninger før igangsetting av kjøretøyet

Før kjøretøyet tas i drift må det gjennomføres en visuell kontroll for å sikre:
- at det ikke finnes lekkasjer.
- deler ikke er skadet eller løse.
- at det verken befinner seg personer eller gjenstander
- eller andre farekilder rundt kjøretøyet.

Føreren må gjøre seg kjent med og huske posisjonen av de forskjellige 
styringene og instrumentene før han setter kjøretøyet i gang.
Kjøretøyet må bare betjenes fra førersetet og med sikkerhetsbelte tatt på.
Før føreren bruker kjøretøyet for første gang i arbeidsinnsatsen, anbefaler 
vi å foreta de første betjeningsforsøk på et utstrakt terreng uten hindre.
Ved bruk av maskinen må omgivelsene stadig kontrolleres for å kunne 
oppdage potensielle farer til rett tid.
Sikre før hver bruk av kjøretøyet hhv. hver gang før arbeidet begynner 
eller ved et førerskifte at samtlige synshjelp (f. eks. speil) fungerer 
forskriftsmessig, er rene og er stilt inn tilsvarende anvisningene i denne 
driftsinstruksen. Operatøren må ta hensyn til lokale bestemmelser.
Gjennomføring av funksjonskontroll på kontrollspakkonsoll.
Gjennomfør funksjonskontroll av varselindikatoren for overlast (opsjon).
Det må ikke foretas endringer / modifiseringer som fører til begrenset sikt. 
Ellers opphører samsvaret og godkjenningen.
Dessuten må man ta hensyn til og overholde sikkerhetshenvisningene i 
kapittel Sikkerhet 2.4.

Krav og henvisninger for betjeningspersonalet
Denne og alle driftsinstrukser som er levert med maskinen må leses, 
forstås og følges.
Kjøretøyet må bare tas i drift av instruerte og berettigede personer. Se 
kapittel Sikkerhet 2.3.
Føreren må kjenne og ta hensyn til kravene og riskene på arbeidsplassen.
Gjennomfør daglig vedlikehold iht. smøre- og vedlikeholdsplan (se kapittel 
Vedlikehold 7.2)
Stig inn og ut med ansiktet mot kjøretøyet.
Hold trinn og håndtak i trinn- og grepsikker tilstand. Fjern tilsmussinger 
som olje, fett, snø og is med en gang.
Benytt ved inn- og utstigningen bare foreskrevet oppstigningshjelp.
Stig aldri på et kjørende maskin og hopp heller ikke ned fra denne.
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Sjekklister
De påfølgende sjekklister skal hjelpe ved kontroll og overvåking av 
kjøretøyet før, under og etter drift. . De krever ikke å være fullstendige.
Hvis et av spørsmålene besvares med NEI, fjern (la fjernes) først årsaken 
til feilen, begynn eller fortsett så med arbeidet.
De oppførte kontroll- og overvåkingsoppgaver beskrives nærmere i de 
påfølgende kapitlene.

Sjekkliste starte
Før maskinen tas i drift eller motoren startes, må de påfølgende punkter 
kontrolleres og tas hensyn til:

Nr. Spørsmål Side ✔

1 Tilstrekkelig drivstoff i tanken? 7–27

2 Vann i vannutskiller og drivstoffilter kontrollert og 
eventuelt tømt?

7–30
7–31

3 Motoroljenivå korrekt? 7–32

4 Kjølevæskenivå tilstrekkelig? 7–34

5 Oljenivå i hydraulikkoljetank korrekt? 7–40

6 Vann i vindusspyleranleggets væskebeholder i 
orden? 7–45

7 Smørepunkter smurt? 7–6

8 Beltekjeder kontrollert for riss, kutt etc.? --

9 Belysningsinnretning, signal-, varsel- og kontrollam-
per funksjonsdyktige? --

10 Ruter, speil, belysningsinnretninger, trinnflater, samt-
lige pedaler og kontrollspaker rene? --

11 Alle kontrollspaker og pedaler i nøytralstilling? --

12 Kontrollspakkonsoll vippet opp? 4–19

13 Tilleggsutstyr sikkert låst? 5–44
5–57

14 Tanklokk lukket?
Motorpanser låst?

7–27
7–14

15
Spesielt etter rengjørings-, vedlikeholds- eller repara-
sjonsarbeider: Kluter, verktøy eller andre gjenstander 
som ligger løst omkring fjernet?

--

16 Seteposisjon sikkert innstilt? 4–12

17 Er samtlige speil funksjonsdyktige og stilt inn korrekt? 4–17

18 Sikkerhetsbelte tatt på? 4–14

19 Er det sikret at det ikke oppholder seg personer i 
fareområdet før kjøretøyet tas i drift? --
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Sjekkliste drift
Kontroller og ta hensyn til følgende punkter under drift og etter start:

Sjekkliste sette bort kjøretøyet
Følgende punkter må kontrolleres og tas hensyn til når maskinen settes 
bort:

Nr. Spørsmål Side ✔

1
Oppholder det seg ikke personer i kjøretøyets fare-
sone? --

2 Kontrollampe for motoroljetrykk og ladekontroll sluk-
net? 4–34

3 Er motorens kjølevæsketemperatur innenfor normalt 
område? 4–36

4 Fungerer pedaler og kontrollspaker forskriftsmessig? 5–14

5 Funksjonskontroll kontrollspakkonsoll gjennomført? 4–19

6 Teleskopisk understell kjørt ut? 5–24

Nr. Spørsmål Side ✔

1 Satt tilleggsutstyr ned på bakken? 5–49
5–54

2 Planeringsskjær satt ned på bakken? 5–21

3 Kontrollspakkonsoll vippet opp? 4–19

4 Førerkabin låst; spesielt, når kjøretøyet ikke kan hol-
des oppsyn med? 4–3

Ved parkering på offentlige veier:

5
Kjøretøy sikret tilstrekkelig?
Kjøretøy i tillegg sikret med underlagskiler på beltekje-
dene mot at det ruller bort?

5–9

Ved parkering i oppover- eller nedoverbakker:

6 Kjøretøy i tillegg sikret med underlagskiler på beltekje-
dene mot at det ruller bort? 5–9
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Førstegangs igangsetting og innkjøringstid
Før førstegangs igangsetting må kjøretøyet kontrolleres visuelt for ytre 
skader grunnet transport og det må kontrolleres at det medleverte utstyret 
er komplett.
• Kontroller væskenivåer iht. kapittel Vedlikehold.

Hvert kjøretøy stilles inn og kontrolleres meget nøye før leveringen.

Kjør og arbeid skånsomt med kjøretøyet under de første 50 driftstimene.
• Ikke belast motoren i kald driftstilstand.
• Kjør maskin varm ved lavt motorturtall og lav belastning, la den ikke 

kjøre varm ved tomgang.
• Ikke gjennomfør turtallsendringer brått.
• Unngå bruk av kjøretøyet med tung last hhv. med høye hastigheter.
• Unngå plutselig akselerering, brå bremsing og endring av kjøreret-

ningen.
• Ikke la motor gå stadig med høyeste turtall.
• Overhold vedlikeholdsplanene strikt og gjennomfør (la) de foreskrevne 

vedlikeholdsarbeider (gjennomføres) – se kapittel "7.2 Vedlikeholdso-
versikt" på side 7-2.

Kjøring på offentlige veier

Informasjon
Kjøretøyet er ikke godkjent for kjøring på offentlige veier.
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4.5 Starte og slå av motor
Forberedelser for start av motoren

Beveg gasshendel i midtre posisjon mens motoren er kald.
Starteren kan ikke betjenes når motoren allerede går (gjenstartsperre).
Startforsøk avbrytes etter maks. 10 sekunder.
Gjenta eventuelle startforsøk først etter to minutter, slik at batteriet kan 
regenereres og starteren ikke blir overopphetet.

Informasjon
Ved drift i lukkede rom må det sørges for tilstrekkelig lufting.

Informasjon
Alle betjeningselementer må være lett tilgjengelige. Kjørespaker må 
kunne trykkes i sluttstillingen.

Tenningslås

Fig. 133Tenningslås

0
1

2

3P

Posisjon Funksjon
P Parkeringsstilling Ikke tildelt

0 Stoppstilling Sett inn eller trekk ut tenningsnøk-
kel

1 Kjørestilling Alle funksjoner er innkoplet

2 Forgløding av motor Forvarmer aktiv
3 Start av motor Starter betjenes
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Start av motor

LES DETTE
Mulige skader på forvarmeren på grunn av for lang betjening av 
forglødingsanlegget.
► Ikke forglød motor lengre enn 20 sekunder.

1. Sett inn tenningsnøkkel.
2. Skru tenningsnøkkel til stilling 1.
3. Alle kontrollamper lyser i 2 sekunder.
➥ (La) defekt kontrollampe skiftes omgående.
4. Skru tenningsnøkkel i stilling 2 og hold den i denne posisjonen til 

kontrollampen 31 forgløding slukner.
➥ Kontrollampe 29 ladekontroll lyser.
➥ Kontrollampe 30 motoroljetrykk lyser.
5. Skru tenningsnøkkel til stilling 3 og hold den i denne stillingen til 

motoren går.
➥ Alle kontrollamper slukner.
➥ Starter ikke motoren etter 10 sekunder:

➥ Avbryt startprosess og gjenta etter ca. 1 minutt.
➥ Starter motoren fremdeles ikke etter det andre startforsøket: Ta 

kontakt med autorisert fagverksted for feilanalyse.
6. Så snart motoren går:
7. Slipp tenningsnøkkel så snart motoren går.

Informasjon
Motoren kan bare startes når den venstre kontrollspaken er foldet opp.

La motor kjøre varm
La motoren etter start gå varm ved lett øket tomgangsturtall til den har 
oppnådd driftstemperaturen på 82 °C (180°F) (kjølevann). 
Kjør maskin varm ved lavt motorturtall og lav belastning, la den ikke kjøre 
varm ved tomgang.
Vær under varmkjøringsfasen oppmerksom på om det oppstår uvanlig 
støy, misfarging av eksos, lekkasjer, forstyrrelser eller skader. Hvis det 
finnes feil, skader eller utettheter, sikre kjøretøy, sett det bort og finn ut 
årsaken til feilen eller reparer skader.

Fig. 134Tenningslås
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Fig. 135Indikatorelement
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Starthjelp

ADVARSEL
Eksplosjonsfare på grunn av usakkyndig håndtering av batteriet!
Usakkyndig håndtering av batteriet kan ha alvorlige skader eller død som 
resultat.

► Bruk verneutstyr.
► Ild, åpen flamme og røyking forbudt.
► Ikke gjennomfør starthjelp ved defekte, frosne batterier eller ved for 

lavt syrenivå.

ADVARSEL
Fare for skader på grunn av roterende deler!
Roterende deler kan ha alvorlige skader eller død som resultat.
► Åpne motorpanser bare når motoren står stille.

FORSIKTIG
Forbrenningsfare på grunn av varme overflater!
Kan ha alvorlige forbrenninger eller død som resultat.
► Slå av motor og la den avkjøles.
► Bruk verneutstyr.

LES DETTE
Mulige skader på grunn av elektrisk kortslutning eller overspenning.
► Plusspolen til det strømleverende batteriet må ikke komme i berøring 

med elektrisk ledende kjøretøykomponenter.
► Kjøretøyene må ikke berøre hverandre under starthjelpen.
► Hvis motoren ikke starter på tross av starthjelp, ta kontakt med 

autorisert fagverksted.
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LES DETTE
Mulige skader på grunn av feil batterispenning.
► Bruk kun batterier med lik spenning (12 V).

LES DETTE
Mulige skader på kjøretøyet med det tomme batteriet på grunn av 
spenningstopper.

LES DETTE
Mulige skader på startkablene på grunn av legging i området til roterende 
deler.
► Ikke legg startkablene i området til roterende deler.

Informasjon
Benytt kun godkjente startkabler som er i samsvar med nasjonale og 
regionale sikkerhetskrav.
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1. Kjør kjøretøy Y bort mot kjøretøy X slik at startkablenes lengde er 
tilstrekkelig.

2. Slå av motor til kjøretøy Y.
3. Åpne vedlikeholdslukene på begge kjøretøyene.
4. Tilkoble startkabler i følgende rekkefølge: A-B/C-D.
5. Start motor til kjøretøy Y.
6. Vent i fem minutter slik at det utladede batteriet lades litt.
7. Start motor til kjøretøy X.
8. Slå på løftearmlyskaster til kjøretøy X for å unngå spenningstopper og 

beskytte elektronikken i kjøretøyet.
9. Frakoble startkabler i følgende rekkefølge: D-C/B-A.

Fig. 136Tenningslås

A

B

D

C

Betegnelser/symboler Betydning
X Kjøretøy med tomt batteri

Y Kjøretøy med fullt batteri
A Pluss/kjøretøy X
B Pluss/kjøretøy Y
C Minus/kjøretøy Y
D Minus/kjøretøy X

Fullt batteri

Tomt batteri
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Drift ved lav last

LES DETTE
Motorens gang kan påvirkes negativt hvis motoren drives ved tomgang 
eller høyere turtall og med mindre enn 20% motorbelastning.
► La motoren i regelmessig drift gå med en motorbelastning på over 20 

%.

Mulige følger av driften ved lav last er:
• Øket forbruk av smøreolje.
• Smøreolje i avgassystemet og dermed tilsmussing av motoren.
• Blå røyk i avgassen.

Slå av motor

LES DETTE
Skader på motoren når den slås av fra full motorbelastning.
► La motor gå videre på tomgangsturtall i minst fem minutter uten 

belastning for å senke temperaturen, slå så motoren av.

Skru tenningsnøkkel til stilling 0 og trekk ut tenningsnøkkel.

Fig. 137Tenningslås

0
1

2

3P
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Igangsetting 4
Batteriskillebryter

LES DETTE
Mulige elektronikkskader på grunn av usakkyndig betjening av 
batteriskillebryteren!
► Ikke betjen batteriskillebryter mens motoren er i gang.
► Betjen batteriskillebryteren først tre minutter etter at motoren er 

stanset.

Fra serienummer WNCE1203KPAL01357 har ET20 en batteriskillebryter 
fra fabrikken, ET18/ET24 kan som opsjon utstyres med en.

Betjen batteriskillebryteren: 
• Når kjøretøyet skal stå i ro i lengre tid (f.eks. over helgen).
• Når kjøretøyet skal beskyttes spesielt mot utilsiktet å settes i drift.
• Når nasjonale og regionale bestemmelser krever det.
Batteriskillebryteren A befinner seg på batteriet under den venstre 
sideluken. 

Avbryte strømforsyningen:
Vipp opp batteriskillebryteren A og ta den av fra plusspolen B.

Opprette strømforsyningen:
Batteriskillebryteren A settes på plusspolen B og vippes ned.

Fig. 138 

A

Fig. 139

B

A
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4 Igangsetting
Notater:
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Betjening 5

Betjening
5 Betjening
5.1 Styring

se kjørespak og kjørepedaler

5.2 Gassbetjening
Gasshåndtak

Turtallet kan reguleres trinnløst med gasshendelen 18.
• Posisjon A: maksimalt motorturtall
• Posisjon B: tomgang

Kjørehastigheter
Kjøretøyet har to kjørehastigheter som kan velges på 
planeringsskjærspaken 26.
Normal hastighet (A):
Kontroller giret som er satt inn på indikatorelementet. Symbolet for 
hurtiggiret lyser ikke.

Hurtiggir (B):
Kontroller giret som er satt inn på indikatorelementet. Symbolet for 
hurtiggiret lyser.

Informasjon
I hurtiggiret kan det på grunn av mindre trekkraft komme til ulemper ved 
kjøring i svinger.

Turtallsautomatikk (opsjon)
Bryteren befinner seg på høyre bryterlist.
Ved aktivert turtallsautomatikk reguleres dieselmotoren etter 5 sekunder 
uten hydraulisk betjening automatisk tilbake til tomgangsturtall.

Fig. 140Håndgass

A B

18

Fig. 141Normal-/hurtiggir (fremstilling av 
symboler)

26

B

A

Fig. 142Turtallsautomatikk

43
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5 Betjening
Hvis så kontrollspakene/styrepedalene betjenes hydraulisk, dreier 
dieselmotoren igjen automatisk opptil turtallet som er stilt inn på 
gasshåndtaket.

5.3 Brems
Hydraulisk brems

Når kjørespak/kjørepedaler slippes bremses kjøretøyet ned. 
Ved kjøring i nedoverbakker hindrer de automatisk virkende hydrauliske 
bremseventilene at den tillatte kjørehastigheten overskrides.

Informasjon
Den ønskede reduseringen av kjørehastigheten må skje med 
kjørespakene/kjørepedalene og ikke med dieselmotorens 
turtallsregulering.

Mekanisk brems
Planeringsskjæret tjener som parkeringsbrems. Trykk planeringsskjær 
mot bakken.

Posisjon Funksjon

PÅ Trykk kippbryter 43  ned-
over

Turtallsautomatikk er aktivert, 
kontrollampe i kippbryter 43 
lyser

AV Trykk kippbryter 43 oppo-
ver

Turtallsautomatikk er deakti-
vert, kontrollampe i kippbryter 
43 slukner
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Betjening 5
5.4 Kjøredrift
Kjørestilling

• Posisjoner kjøretøy som avbildet.
• Rett inn armsystemet i midten og løft det ca. 20 til 30 cm (ca. 8 - 12 in) 

opp fra bakken.

Informasjon
Løft planeringsskjæret for kjøring så langt til en tilstrekkelig avstand til 
bakken er gitt, slik at bakken ikke berøres ved ujevnt terreng.

Starte og stoppe

ADVARSEL
Fare for ulykker ved feil betjening av maskinen!
Når overvognen er blitt dreiet med 180°, beveger maskinen seg i omvendt 
retning når kjørespakene betjenes.
En feilbetjening kan ha alvorlige skader og død som resultat.
► Aktiver kontrollspakene langsomt og forsiktig.

ADVARSEL
Fare for ulykker ved overvogn som er dreiet feil!
En overvogn som er dreiet feil sperrer utsikten til kjøreveien. Et kjøretøy 
som velter kan føre til alvorlige skader og død.
► Overvognen skal før kjørestart på byggeplassområdet rettes inn slik at 

føreren kan se den planlagte kjøreveien uinnskrenket.

Fig. 143Kjørestilling

20 til 30 cm
(8 - 12 in)
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5 Betjening
Starte
Etter at motoren har startet:
• Kontrollamper 29 (ladekontroll) og 30 (motoroljetrykk) slukner.
• Betjen kjørespak langsomt.
➥ Kjøretøy starter.

Informasjon
Det er bare mulig å starte når kontrollspakkonsollene er felt ned.

Stoppe maskinen
Når kjørespakene slippes går disse automatisk tilbake til nullstillingen. 
Dermed får man tilstrekkelig hydraulisk bremsing.
Ved kjøring i nedoverbakker hindrer de automatisk virkende hydrauliske 
bremseventilene at den tillatte kjørehastigheten overskrides.

Informasjon
En ønsket redusering av kjørehastigheten må skje via kjørespakene.

Driftstemperaturområde
For å garantere optimal effekt og lang levetid av kjøretøyet, må følgende 
driftsbetingelser overholdes.
Ikke bruk kjøretøyet ved omgivelsestemperaturer over +45 °C (+104 °F) 
eller under -15 °C (-5 °F).
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Betjening 5
Kjøring i bakker
Kjøretøyets bruksgrenser

Bruk Beskrivelse

Kjøring i bakker
Tillater kjøring i bakker på 15°

Sideveis kjøring i bakker
Tillater kjøring i bakker på 10°

Graving når kjøretøyet står stille
Tillater kjøring i bakker på 15°

Diagonalkjøring
Forbudt
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_500.fm 5-5



5 Betjening
ADVARSEL
Fare for ulykker hvis kjøretøyet velter eller glir ved kjøring i bakker!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Kjør bare i bakker når underlaget er plant og har bæreevne.
► Kjøring i bakker må bare gjennomføres når det teleskopiske 

understellet (normal drift) er kjørt ut.
► Overskrid aldri kjøretøyets stabilitetsgrenser (maksimal stigningsvinkel 

15°, maksimal hellingsvinkel mot siden 10°).
► Armsystemet må løftes 20 til -30 cm (8 -12 in) fra bakken og rettes inn 

i midten og fremover. I nødstilfelle må armsystemet straks senkes ned 
for å få bedre stabilitet.

► Ikke betjen hurtiggiret ved kjøring oppover eller nedover bakken.
► Ikke kjør nedover bakken i revers.
► Overvognen og armsystemet må ved kjøring nedover og oppover 

bakker med lastet tilleggsutstyr verken dreies eller svinges.
► Kjøring diagonalt er forbudt.

Steiner og fuktighet i bakken kan innskrenke kjøretøyets traksjon og 
stabilitet drastisk.
På steinet bakke kan kjøretøyet gli mot siden. På ujevnt terreng mister 
maskinen eventuelt stabilitet.
Nettopp gjenfylt eller gjørmet jordbunn kan synke ned på grunn av 
kjøretøyets vekt eller beltekjedene kan synke ned og slik forstørre 
kjøretøyvinkelen (maksimal stigningsvinkel og maksimal hellingsvinkel 
mot siden).
Hvis motoren kveles under kjøringen i en bakke, posisjoner kontrollspak 
straks i nøytralstilling og start motoren på nytt.
Ved kjøring oppover og nedover bakken må det absolutt tas hensyn til:
• Behold kjørespakene i umiddelbar nærhet av nøytralstillingen.
• Gjennomfør langsomme og doserte kjørebevegelser.
• Unngå plutselige kjørebevegelser.
• Reduser motorturtall.
Maskinen kan selv på lave stigninger begynne å skli når det kommer på 
gress, løv, fuktige metallflater, frossen bakke eller is.
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Betjening 5
Forberedelse for kjøring i bakker
Kjør rett frem når du kjører nedover og oppover bakken.
Ved et posisjonsskifte må den maksimale stigningsvinkelen på 15° og den 
maksimale hellingsvinkelen mot siden på 10° ikke overskrides.

Informasjon
Kjøring diagonalt er forbudt.

Skift posisjon på flat bakke og kjør deretter rett inn i bakken.

Kjøring i oppoverbakker
Ved kjøring i oppoverbakker må førerkabinen med frontruten peke mot 
bakken.
Planeringsskjæret må være rettet mot bakken.
Armsystemet må løftes fra bakken 20 til 30 cm (8 - 12 in) og rettes inn i 
midten og fremover.
Den maksimale stigningsvinkelen på 15° må ikke overskrides.

Kjøring i nedoverbakker
Ved kjøring i nedoverbakker må førerkabinen med frontruten peke mot 
nedoverbakken.
Planeringsskjæret må være rettet mot nedoverbakken.
Armsystemet må løftes fra bakken 20 til 30 cm (8 - 12 in) og rettes inn i 
midten og fremover.
Den maksimale hellingsvinkelen på 15° må ikke overskrides.

Fig. 144Kjøring i bakker

< 10°

Fig. 145Diagonalkjøring i hellinger

Fig. 146Kjøring i oppoverbakker

< 15°

20- 30 / 8- 12

Fig. 147Kjøring i nedoverbakker

< 15°20- 30 / 8- 

12
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5 Betjening
Hellingsvinkel mot siden
Den maksimale hellingsvinkelen mot siden på 10° må ikke overskrides.

Ved skråninger mot siden over 10° må materiale hopes opp for å danne 
en horisontal flate som kan benyttes som plattform for kjøretøyet.

Fig. 148Hellingsvinkel mot siden

< 10°

Fig. 149Plattform

10°
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Betjening 5
Sette bort kjøretøy

ADVARSEL
Fare for ulykker hvis kjøretøyet velter eller ruller bort etter at det er 
satt bort!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.

► Senk armsystem og planeringsskjær ned på bakken.
► Utstyr kjøretøyet med tilsvarende sikringer (f. eks. underlagskiler).

1. Sett maskin bort på vannrett og plant underlag med bæreevne.
2. Rett armsystemet inn i midten og fremover.
3. Senk armsystem og planeringsskjær ned på bakken.
4. Slå av motor.
5. Gjør det hydrauliske systemet trykkløst ved å betjene kontrollspakene 

flere ganger.
6. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
7. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
8. Lukk vinduer og dører.
9. Lukk og lås samtlige beskyttelser og dører.
10.Utstyr beltekjeder med tilsvarende sikringer (f. eks. underlagskiler, 

klosser) som vist i Fig. 150.

Informasjon
Drivstofftanken må på slutten av hver arbeidsdag påfylles med den 
korrekte drivstofftypen slik at det ikke kan dannes kondensvann. Ikke fyll 
drivstofftanken fullstendig slik at drivstoffet kan utvide seg.

Sette bort i bakker
Hvis det ikke kan unngås å parkere i bakker, må det i tillegg tas hensyn til 
følgende:
• Rett armsystem inn nedover bakken og trykk tilleggsutstyr fast ned på 

bakken.
• Trykk planeringsskjær mot bakken.
• Utstyr beltekjeder med tilsvarende sikringer (f. eks. underlagskiler, 

klosser) som vist i Fig. 151.

Fig. 150Sette bort kjøretøy

Fig. 151Sette kjøretøy bort i bakker
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5 Betjening
5.5 Differensialsperre
Finnes ikke

5.6 Belysning / signalanlegg
Arbeidslyskaster

Bryteren befinner seg på venstre kontrollspakkonsoll.

ADVARSEL
Fare for ulykker ved trafikanter som blir blendet!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.

► I arbeidsområdet på offentlige veier må arbeidslyskasteren bare slås 
på hvis det ikke er å vente at trafikanter blendes.

Informasjon
Ved manglende belysning må arbeidslyskastere (opsjon) slås på. Hvis 
belysningen da fremdeles ikke er tilstrekkelig, bruk ekstern belysning. 
Hvis heller ikke dette er tilstrekkelig for å belyse arbeidsområdet, stans 
arbeidet og fortsett først igjen når en tilstrekkelig belysning kan bli 
garantert.

Fig. 152Bryter arbeidslyskastere

37

Posisjon Funksjon

PÅ Trykk kippbryter 37  ned-
over

Arbeidslyskastere slått på, kon-
trollampe i kippbryter 37 lyser

AV Trykk kippbryter 37 oppo-
ver

Arbeidslyskastere slått av, kon-
trollampe i kippbryter 37 sluk-
ner

Fig. 153Arbeidslyskastere

A B C Posisjon Betegnelse
A Arbeidslyskastere (standard)

B Arbeidslyskastere foran (opsjon)
B og C Arbeidslyskaster foran og bak (opsjon)
5-10 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_500.fm 



Betjening 5
Innvendig lys
Innkopling:
Trykk bryter mot venstre.

Utkopling:
Trykk bryter i midtstilling eller mot høyre.

Signalhorn
Betjen for å tute knapp 5 på høyre kontrollspak.

Roterende varsellys (opsjon)
Bryteren befinner seg på høyre bryterliste.

Informasjon
Det må tas hensyn til de henholdsvise nasjonale bestemmelser for drift av 
det roterende varsellyset.

Fig. 154Innvendig lys

Fig. 155Signalhorn

5

Fig. 156Roterende varsellys

42
Posisjon Funksjon

PÅ Trykk kippbryter 42  ned-
over

Roterende varsellys slått på, 
kontrollampe i kippbryter 42 
lyser

AV Trykk kippbryter 42 oppo-
ver

Roterende varsellys slått av, 
kontrollampe i kippbryter 42 
slukner
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5 Betjening
Kjøresignal (opsjon)
Kjøresignalet lyder så snart minst ett av de to beltekjedene beveger seg.

FARE
Ved kjøring fremover og bakover er det fare for ulykker.
Fare for alvorlige kvestelser som kan ha døden eller alvorlige 
kroppsskader som resultat.
► Personer må ikke befinne seg i fareområdet.
► Stol ikke under noen omstendighet på kjøresignalet.
► Lyder det intet kjøresignal, stans arbeidet med en gang og ta kontakt 

med et autorisert fagverksted (vær oppmerksom på de henholdsvise 
nasjonale bestemmelser).

5.7 Vindusvisker-/spyleranlegg (opsjon)
Vindusviskere foran

Bryteren befinner seg på høyre bryterlist.

LES DETTE
Skader på vindusviskere når frontruten er foldet opp.
► Ikke betjen vindusviskerne når frontruten er foldet opp.

Vindusspyleranlegg

LES DETTE
Skader på den elektriske pumpen når væskebeholderen er tom.
► Ikke betjen vindusspyleranlegg ved tom væskebeholder.

Fig. 157Bryter vindusvisker-/spyleranlegg

40 Posisjon Funksjon

Av Trykk kippbryter 40 oppo-
ver

Vindusvisker beveger seg til-
bake til utgangsstillingen

1. trinn Trykk kippbryter 40 ned i 1. 
trinn Vindusvisker i funksjon

Fig. 158Bryter vindusvisker-/spyleranlegg

40 Posisjon Funksjon

2. trinn Trykk kippbryter 40 ned i 2. 
trinn

Spylervæske spruter på 
ruten
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Betjening 5
5.8 Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg
Ventilasjon / oppvarming (opsjon)

Bryteren befinner seg på høyre bryterlist.

Still dysene inn slik at den ønskede temperaturen blir oppnådd.
Luft kabin fra tid til annen.

Informasjon
Hvis rutene er dugget eller iset, rett dysene inn fremover og åpne dem 
helt.

Temperaturregulering
Temperaturregulatoren befinner seg til høyre bak førersetet.

Kjøling
Drei temperaturregulator 14 i retning B.

Oppvarming
Drei temperaturregulator 14 i retning A.

Fig. 159Ventilasjon / oppvarming

41 Posisjon Funksjon

1. trinn Trykk kippbryter 41 ett trinn 
ned vifte leverer liten luftmengde

2. trinn Trykk kippbryter 41 to trinn 
ned vifte leverer stor luftmengde

AV Trykk kippbryter 41 helt 
opp Vifte er slått av

Fig. 160Luftdyser

Fig. 161Temperaturregulering

A B

14
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5 Betjening

Betjening
5.9 Arbeidshydraulikk
Oversikt pedaler og kontrollspaker (Operating Pattern A)

Symbol Betegnelse Symbol Betegnelse

Venstre beltekjede fremover Høyre beltekjede fremover

Venstre beltekjede bakover Høyre beltekjede bakover

Kjøre ut skuffeskaft Svinge overvogn mot høyre

Trekke inn skuffeskaft Svinge overvogn mot venstre

Svinge utligger mot høyre Svinge utligger mot venstre

Senke løftearm Dreie ut graveskuffe

Løfte løftearm Dreie inn graveskuffe

Senke planeringsskjær Løfte planeringsskjær

Kjøre ut teleskopisk understell Kjøre inn teleskopisk understell

Omkopling teleskopisk understell / 
planeringsskjær ISO styring (Europa)
5-14 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_510.fm 



Betjening 5
Oversikt pedaler og kontrollspak (Operating Pattern B)

Symbol Betegnelse Symbol Betegnelse

Venstre beltekjede fremover Høyre beltekjede fremover

Venstre beltekjede bakover Høyre beltekjede bakover

Kjøre ut skuffeskaft Svinge overvogn mot høyre

Trekke inn skuffeskaft Svinge overvogn mot venstre

Svinge utligger mot høyre Svinge utligger mot venstre

Senke løftearm Dreie ut graveskuffe

Løfte løftearm Dreie inn graveskuffe

Senke planeringsskjær Løfte planeringsskjær

Kjøre ut teleskopisk understell Kjøre inn teleskopisk understell

Omkopling teleskopisk understell / 
planeringsskjær SAE styring (US)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_510.fm 5-15



5 Betjening
Kjørespak / kjørepedaler

FORSIKTIG
Fare for ulykker! Ble overvognen dreid med 180°, beveger kjøretøyet 
seg i omvendt retning når kjørespaken/kjørepedalene betjenes.
Fare for skader på grunn av feil betjening av kjøretøyet.

► Betjen pedalene og kontrollspaken langsomt og forsiktig.

LES DETTE
For å unngå altfor stor avslitning på beltekjeden. 
► Vær når du snur oppmerksom på at begge beltene er i bevegelse.

Siden med planeringsskjæret er forsiden.
Løft tilleggsutstyret og planeringsskjæret.
For kjøring kan du bruke både kjørespaker og kjørepedaler.
Kjørehastigheten er avhengig av kjørespakenes hhv. kjørepedalenes 
stilling.

For plassbesparelse kan kjørepedalenes bakre del foldes fremover.
Fig. 162Kjørepedaler/kjørespaker

1 2

3 4

1 2

3 4

Posisjon Funksjon
1
2

Betjening foran
Betjening foran kjøretøy kjører fremover

3
4

Betjening bak
Betjening bak kjøretøy kjører bakover

3
2

Betjening bak
Betjening foran kjøretøy snur mot venstre

1
4

Betjening foran
Betjening bak kjøretøy snur mot høyre
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Betjening 5
Svinge overvogn

ADVARSEL
Fare for ulykker! Det er mulig at overvognen svinger litt til.
Kan føre til alvorlige personskader eller død.

► Så lenge hydraulikkvæskens driftstemperatur ikke er oppnådd kan 
overvognen svinge litt til.

► Ved utstyr med tilleggsvekt (opsjon) rager overvognen ved dreiningen 
utover beltekjedene.

► Sikre før du aktiverer dreiningen at det ikke finnes hindre i omgivelsene 
rundt kjøretøyet.

► Når kontrollspaken beveges lenger i en retning, dreier overvognen seg 
raskt; når kontrollspaken beveges mindre langt, dreier overvognen seg 
langsomt.

► Når overvognen skal dreies i retning bakken, må kontrollspaken 
betjenes forsiktig for å unngå raske bevegelser.

Svinge overvogn mot venstre
Trykk venstre kontrollspak mot venstre.

Svinge overvogn mot høyre
Trykk venstre kontrollspakmot høyre.

Svingbrems
Svingbremsen er aktivert når:
• Kontrollspakkonsollen er foldet opp.
• Tenningen er skrudd i stilling 0 eller motoren er blitt slått av.
Dermed er overvognen sikret mot svinging.

Fig. 163Svinge overvogn mot venstre

Fig. 164Svinge overvogn mot høyre
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5 Betjening
Hydraulisk svingbrems:
Tilstrekkelig nedbremsing av overvognen fra dreiebevegelsen skjer ved å 
ta venstre kontrollspak tilbake til nullstilling. Ved aktivering i motretningen 
(kontre) skjer nedbremsing med maksimal hydraulisk effekt.

Mekanisk svingbrems:
En lamellbrems som er integrert i svinggiret muliggjør i tillegg en mekanisk 
bremsevirkning. Bremsen tjener som svingbrems for svinggiret. 
Overvognen kan dermed holdes i hver ønsket posisjon.

Funksjonskontroll svingbrems
1. Sett maskin etter arbeidsslutt i driftsvarm tilstand bort på vannrett og 

plant underlag med bæreevne.
2. Løft maskin ved hjelp av planeringsskjæret inntil anslaget.

3. Sving armsystem inntil anslaget mot venstre.

4. Drei overvogn slik at armsystemet står 90° i forhold til understellet.

Fig. 165 Løfte maskin

Fig. 166Sving armsystem mot venstre

Fig. 167Armsystem 90° mot kjøretøyet

90°
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Betjening 5
5. Posisjoner armsystemet som vist i Fig. 168.
6. Slå av motor, trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
7. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
8. Vent i ett minutt.

9. Legg trestykke A mot tilleggsutstyret.
10.Vent i ett minutt.
Hvis tilleggsutstyret ikke har beveget seg bort fra trestykket:

➥ Maskin er i driftsklar tilstand.
Hvis tilleggsutstyret har beveget seg bort fra trestykket:

➥ Stans drift med en gang.
➥ Ta kontakt med et autorisert fagverksted og la feilen fjernes.

Fig. 168Posisjonering av armsystemet

10 cm (4 in)

Fig. 169Slå fast avvik

A
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5 Betjening
ISO-/SAE-styring (opsjon)

ADVARSEL
Fare for ulykker på grunn av endret betjening av kontrollspakene!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Forviss deg før arbeidet om hvilken type styring som er valgt.
► Sikre vingemutteren på retningsventilens omkoplingshendel.

LES DETTE
Ikke bruk kjøretøyet med en defekt vingemutter.
► Ta kontakt med et autorisert fagverksted og skift ut defekt vingemutter.

Retningsventilen befinner seg til venstre under førersetet.
Med retningsventilen kan du kople om mellom ISO-styringen (A) og SAE-
styringen (B).
Klistremerket med funksjonene for styringen befinner seg på takvinduet.

Fig. 170Retningsventil

A

B

Koplingsskjema Styring
A ISO-styring
B SAE-styring
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Betjening 5
Planeringsskjær

ADVARSEL
Klemfare ved utilsiktet aktivering!
En utilsiktet aktivering kan ha alvorlige skader eller død som resultat.
► Vipp opp kontrollspakkonsoll.
► Senk planeringsskjær etter arbeidsslutt ned på bakken.
► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.

LES DETTE
Dersom planeringsskjæret senkes for dypt ned på bakken ved 
planeringsarbeider kan det komme til for høy motstand.
► Løft planeringsskjæret litt. Avstanden fra planeringsskjæret til bakken 

skal være ca. 1 cm (0.4 in).
► Kontroller planeringsskjærets posisjon før du kjører.

Informasjon
Senk ned planeringsskjær for å oppnå best mulig stabilitet under arbeidet.

Planeringsskjæret tjener også som parkeringsbrems. Trykk 
planeringsskjær mot bakken.
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5 Betjening
1. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
2. Kontroller at spaken A befinner seg til venstre under førersetet i stilling 

1.

3. Fell ned kontrollspakkonsoll.

4. Sett planeringsskjæret i ønsket stilling.

Posisjon Funksjon
1 Planeringsskjæret blir betjent.

2 Det teleskopiske understellet blir betjent.

Fig. 171Planeringsskjær / teleskopere

1 2

A

Fig. 172

Fig. 173Planeringsskjær

B
Funksjon Posisjon
Løfte planeringsskjær Trekk spaken B tilbake

Senke planeringsskjær Trykk spaken B fremover
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Betjening 5
Endre planeringsskjærets bredde (opsjon)

LES DETTE
Skader på kjøretøyet ved kjøring gjennom dørkarmer osv.
► Vær ved gjennomkjøringer oppmerksom på bredden av 

planeringsskjæret og det teleskopiske understellet.
► Bruk kjøretøy med samme bredde av planeringsskjæret og det 

teleskopiske understellet.

Redusering av planeringsskjærets bredde
1. Løft planeringsskjæret ca. 1 - 2 cm (ca. 0.4 in - 0.8 in).
2. Trekk ut bolter A på begge sider.

3. Skru planeringsskjærets utvidelse B inn på begge sider.
4. Sett bolter A inn på begge sider.

Utvide planeringsskjærets bredde
1. Løft planeringsskjæret ca. 1 - 2 cm (ca. 0.4 in - 0.8 in).
2. Trekk ut bolter A på begge sider.
3. Fold planeringsskjærets utvidelse B ut på begge sider.
4. Sett bolter A inn på begge sider.

Fig. 174Endre planeringsskjærets bredde

A

Fig. 175Endre planeringsskjærets bredde

A B

Fig. 176Endre planeringsskjærets bredde

AB
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5 Betjening
Teleskopisk understell (opsjon)

ADVARSEL
Klemfare hvis kjøretøyet velter!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Gjennomfør arbeider utelukkende med utkjørt teleskopisk understell.
► Kjøringen med innkjørt teleskopisk understell er utelukkende tillatt for 

en kort gjennomkjøring. Vær oppmerksom på redusert stabilitet.
► Kjør teleskopisk understell fullstendig inn eller ut.
► Armsystemet må løftes fra bakken 20 til 30 cm (8 - 12 in) og rettes inn i 

midten og fremover. I nødstilfelle må armsystemet senkes ned med en 
gang for å øke stabiliteten.
Derved unngås en mulig velting ved et slangebrudd på den 
teleskopiske sylinderen som kan ha til følge at understellet  kjøres 
sammen, noe som fører til dårligere stabilitet.

ADVARSEL
Klemfare når det teleskopiske understellet kjøres inn!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Personer må ikke befinne seg i fareområdet.

LES DETTE
For å unngå skader på kjøretøyet ved gjennomkjøring av dørkarmer osv.
► Vær ved gjennomkjøringer oppmerksom på bredden av 

planeringsskjæret og det teleskopiske understellet.
► Bruk kjøretøy med samme bredde av planeringsskjæret og det 

teleskopiske understellet.
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Betjening 5
1. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
2. Kontroller at spaken A befinner seg til venstre under førersetet i stilling 

1.

3. Fell ned kontrollspakkonsoll.
4. Løft maskin ved hjelp av armsystemet og planeringsskjær så langt til 

det ikke lenger finnes bakkekontakt og det ikke befinner seg 
fremmedlegemer i understellet når det kjøres inn eller ut.

5. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
6. Få spak A i stilling 2.

7. Fell ned kontrollspakkonsoll.

Posisjon Funksjon
1 Planeringsskjæret blir betjent.

2 Det teleskopiske understellet blir betjent.

Fig. 177Planeringsskjær / teleskopere

A

1 2

Fig. 178Løfte maskin

Fig. 179 Planeringsskjær / teleskopere

1 2

A

Fig. 181Løfte maskin
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5 Betjening
8. Sett drivverket i ønsket posisjon.

9. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
10.Få spak A i stilling 1.

Informasjon
Gjennomfør arbeider utelukkende med utkjørt teleskopisk understell. 
Senk ned og fold ut planeringsskjær.

Fig. 182Teleskopering

B
Teleskopisk under-
stell Posisjon

Kjøre ut Spaken B trykkes fremover.
Kjøre inn Trekk spak B tilbake.

Fig. 183

1 2

A
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Betjening 5
Proporsjonalstyring (opsjon)
Med proporsjonalstyringen er det mulig å justere oljestrømmen for 
tilleggsutstyret trinnløst.
Denne styringen muliggjør en proporsjonal start av tilleggshydraulikken 
avhengig av stillingen til glideren A på kontrollspaken.

Hvis du for finarbeider (f. eks.: arbeider med svingbar skuffe) ikke trenger 
den fulle transportmengden for tilleggshydraulikken (AUX I og AUX II), 
drei dreieknapp mot venstre (MIN).
Hvis du trenger den fulle transportmengden, vri dreieknapp mot høyre 
(MAX).

A

Fig. 184Kontrollspak for proporsjonalstyring

Fig. 185Dreieknapp på venstre 
kontrollspakkonsoll

Fig. 186Dreieknapp på høyre kontrollspakkonsoll
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_510.fm 5-27



5 Betjening
Hammerdrift
Canopy-versjonen må i hammerdrift bare brukes sammen med en 
splintbeskyttelse.
Ved kabin-versjonen (opsjon) må frontruten være lukket.
– se kapittel " Splintbeskyttelse (opsjon)" på side 4-26

ADVARSEL
Fare for at gjenstander gjennomstikker / gjennomborer forfra!
Ved arbeider hvor det er fare for gjenstander gjennomstikker/
gjennomborer forfra, kan  det føre til ulykker med alvorlige skader eller til 
døden som resultat.

► Under drift må personer ikke oppholde seg i maskinens aksjonsradius.
► Ikke plasser maskinen under rivingsstedet når du gjennomfører 

rivingsarbeider, fordi deler kan falle ned på maskinen.
► Overhold foreskrevet aksjonsradius.
► Ikke hamre horisontalt eller oppover.
► Bruk hammeren kun med montert splintbeskyttelse og lukket frontrute.

ADVARSEL
Fare for ulykker hvis kjøretøyet velter!
Kjøretøy som velter kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Under drift må personer ikke oppholde seg i maskinens aksjonsradius.
► Ikke gjennomfør rivingsarbeider under kjøretøyet, det kunne føre til at 

kjøretøyet velter.
► Hvis du bruker en hammer eller annet tungt utstyr, kan maskinen miste 

balansen og velte.
► Arbeidsutstyret må ikke dreies, senkes eller settes ned plutselig.
► Armsystemet må ikke strekkes ut eller trekkes tilbake plutselig.
► Utstyrets støtkraft må ikke benyttes for å gjennomføre 

nedrivningsarbeider. Avbrutte deler eller slike som faller ned kan 
forårsake alvorlige skader.

► Du må bare hamre når maskinen står stille.

Informasjon
I kombinasjon med Powertilt skal kun den minste godkjente 
hydraulikkhammeren anvendes.
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Betjening 5
LES DETTE
For å unngå kjøretøyskader og skader på hydraulikkhammeren, må du ta 
hensyn til følgende punkter:
► Ta hensyn til driftsinstruksen for den hydrauliske hammeren.
► Ikke hamre horisontalt eller oppover.
► Ikke benytt hammeren for å løfte laster.
► Ikke sving hammeren mot steiner, betong osv.
► Ikke hamre lenger enn 15 sekunder uavbrutt på det samme stedet.
► Ikke løft kjøretøyet med armsystemet.
► Ikke arbeid med sylindere eller armsystem som er kjørt ut fullstendig. 

Ikke sving Powertiltenheten i hammerdrift over 30° grader, da 
belastningen på armsystemet ellers øker enormt.

► Stans arbeidene øyeblikkelig når en hydraulikkslange beveger seg 
påfallende frem og tilbake. Trykkakkumulatoren kan være defekt. Ta 
kontakt med autorisert fagverksted og la feilen fjernes med en gang.

► Utstyrets støtkraft må ikke benyttes for å gjennomføre 
nedrivningsarbeider. Avbrutte deler eller slike som faller ned kan 
forårsake skader på utstyret.
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5 Betjening
Kople om til hammerdrift:
Sett kuleventilen til høyre på overvognen til hammerdrift.

Informasjon
Hydraulikkhammeren kan også betjenes med glidebryteren C.

Fig. 187Kuleventil

Hammerdrift 
(enveisfunk-
sjon)

Drift med 
gripeskuffe 
(toveisfunk-
sjon)

Fig. 188 Pedal svinge utligger /tilleggshydraulikk

A
Hammerdrift Posisjon
Innkopling Trykk på pedal A bak

Slå av Slipp pedal A

Fig. 189

B

C Hammerdrift1

1. ET18: fra serienummer WNCE1202TPAL02691
ET20: fra serienummer WNCE1203APAL01350
ET24: fra serienummer WNCE1204JPAL00977

Posisjon
Innkopling Hold tasten B på høyre styrespak inne
Slå av Slipp tasten B
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Betjening 5
Informasjon
Ved start av kjøretøyet er tilleggshydraulikken aktiv.
► Med knappen A kan du omkople til svinge utligger.

Tilleggsstyrekrets - AUX I (opsjon)
Sett kuleventilen til høyre på overvognen til drift med grabb.

Betjening av tilleggsstyrekrets

Oljestrøm mot høyre ledning:
Betjen pedal 2 fremover.

Oljestrøm mot venstre ledning:
Betjen pedal 2 bakover.

Fig. 190Omkopling svinge utligger

A

Fig. 191Kuleventil

Hammerdrift 
(enveisfunk-
sjon)

Drift med 
gripeskuffe 
(toveisfunk-
sjon)

Fig. 192Pedal svinge utligger /tilleggshydraulikk

2
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5 Betjening
Tilleggsstyrekrets proporsjonalstyrt - AUX I (opsjon)
1. Omkopling til toveisfunksjon. Kuleventilen befinner seg i kjøreretning til 

høyre på overvognen.

2. Drei dreieknapp på venstre kontrollspakkonsoll til ønsket posisjon.

Betjening av tilleggsstyrekrets

Oljestrøm mot venstre ledning:
Beveg glider 24 på venstre kontrollspak mot venstre.

Oljestrøm mot høyre ledning:
Beveg glider 24 på venstre kontrollspak mot høyre.

Fig. 193Kuleventil

Hammerdrift 
(enveisfunk-
sjon)

Drift med 
gripeskuffe 
(toveisfunk-
sjon)

Fig. 194Innstilling av transportmengden

Fig. 195Betjening av tilleggsstyrekrets

24
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Betjening 5
Svinge utligger
Hold knapp A på venstre kontrollspakkonsoll trykt inne.

Svinge arm mot høyre:
Betjen pedal 2 fremover.

Svinge utligger mot venstre:
Betjen pedal 2 bakover.

Svinge utligger proporsjonalstyrt
Svinge arm mot høyre:
Betjen pedal 2 fremover.

Svinge utligger mot venstre:
Betjen pedal 2 bakover.

Fig. 196Omkopling svinge utligger

A

Fig. 197Pedal svinge utligger /tilleggshydraulikk

2

Fig. 198Pedal svinge utligger /tilleggshydraulikk

2
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5 Betjening
Drift med løfteutstyr

FARE
Klemfare hvis kjøretøyet velter!
Fører til alvorlige kvestelser eller kroppsskader med død til følge.
► Ta hensyn til kapittel Sikkerhet / sikkerhetshenvisninger til bruk av 

løfteutstyr.
► Vekten som er oppført i stabilitetstabellen må ikke overskrides.
► Hvis en graveskuffe eller et tilleggsutstyr (f. eks. hammer) er 

påmontert, må vekten til tilleggsutstyret trekkes fra vekten oppført i 
tabellen.

► Kjøretøy må ved bruk av løfteutstyr utelukkende benyttes, hvis de 
foreskrevne løfteredskap (f.eks. lastekroker) og sikkerhetsinnretninger 
(f.eks. optiske og akustiske varselsinnretninger (varselindikator for 
overlast), stabilitetstabell, ledningsbruddsikring) finnes, er 
funksjonsdyktige og aktivert.

► Funksjonskontroll av varselindikatoren for overlast (se kapittel 
Varselindikator for overlast).

► Underlaget skal være vannrett, bærekraftig og flatt.
► Ikke tipp overvognen.
► Teleskopisk understell må være utkjørt (opsjon).

LES DETTE
Hvis den oppførte vekten blir overskredet, er det fare for materielle skader 
ved at kjøretøyet velter.
► Vekten som er oppført i stabilitetstabellen må ikke overskrides.
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Betjening 5
Slå på bryteren 38 for varselindikatoren for overlast ved bruk av 
løfteutstyr.
Så snart kontrollampen 32 lyser og det lyder en varsellyd:
• Reduser lasten til kontrollampen slukner og varsellyden ikke høres 

lenger.
Det må finnes tilsvarende utstyr for fastgjøring og sikring av lasten.

– se kapittel " Varselindikator for overlast (opsjon)" på side 5-65

Fig. 199Varselindikator for overlast

38

Fig. 200Overlastindikator

32
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5 Betjening
Tilleggsstyrekretser
3.styrekrets - AUX II (opsjon)

Drei dreieknapp på venstre kontrollspakkonsoll til ønsket posisjon.

Betjening av tilleggsstyrekrets

Oljestrøm mot venstre ledning:
Beveg glider 23 på venstre kontrollspak mot venstre.

Oljestrøm mot høyre ledning:
Beveg glider 23 på venstre kontrollspak mot høyre.

Fig. 201Innstilling av transportmengden

Fig. 202Betjening av tilleggsstyrekrets

23
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Betjening 5
Powertilt - AUX II (opsjon)

ADVARSEL
Klemfare på grunn av Powertilt-enhetens dreiebevegelser!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Personer må ikke befinne seg i fareområdet.

Informasjon
For ytterligere informasjon se Easy Lock / Powertilt med Easy Lock 
driftsinstruks.

Informasjon
Monteringen og demonteringen av Powertiltenheten må bare 
gjennomføres av et autorisert fagverksted!
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5 Betjening
Innstill ønsket transportmengde på dreieknappen til venstre 
kontrollspakholder.

Betjening av Powertiltenheten

Fig. 203Innstilling av transportmengden

Fig. 204Betjening av Powertiltenheten

A

Fig. 205Dreie Powertiltenhet

Dreie mot
venstre

Dreie mot
høyre

Funksjon1

1. Dreieretningen kan avvike, avhengig av systemet som benyttes hhv. gyldig standard.

Betjening
Dreie mot venstre Trykk vippebryteren A mot venstre

Dreie mot høyre Trykk vippebryteren A mot høyre
5-38 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_510.fm 



Betjening 5
Mekanisk hurtigkoblingssystem Lehnhoff (opsjon)
• Hurtigkoblingen og mottaket for tilleggsutstyret må være uskadet og 

rene.
• Oppbevar bruksanvisningen for den mekaniske hurtigkoblingen 

sammen med bruksanvisningen for kjøretøyet.
• Betjeningen som beskrives gjelder ikke for Hochlöffel. For drift med 

Hochlöffel må du ta kontakt med et autorisert fagverksted.

ADVARSEL
Klemfare ved festet av tilleggsutstyr!
Tilleggsutstyr som ikke er låst korrekt kan løsne og kan ha alvorlige 
skader eller død som resultat.

► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Pass på at hender og føtter ikke kommer i klem under låsing og 

opplåsingsprosessen.
► Bruk kun uskadet tilleggsutstyr og hurtigkoblinger.
► Før hver arbeidsstart og etter hver låseprosess må tilleggsutstyret 

trykkes mot bakken og noen ganger, litt over bakken, beveges raskt 
fullstendig frem og tilbake, for å kontrollere en sikker låsing.

► Bruk kjøretøyet bare med tilleggsutstyr som er låst på en sikker måte.

ADVARSEL
Klemfare når tilleggsutstyr settes bort!
Tilleggsutstyr som ikke er satt ned korrekt kan velte og ha alvorlige skader 
eller død som resultat.
► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Legg tilleggsutstyr stabilt bort på plant og fast underlag.

Mottak
ET18/ET20: Mottak for MS01
ET24: Holder for MS03
G: åpninger for hurtigkoblingsbolter

MS01
MS03

Fig. 206

G
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5 Betjening
Feste tilleggsutstyr
1. Heng hurtigkoblingen A inn i boltene B på tilleggsutstyret.
2. Drei hurtigkoblingenen A litt, løft gravearmen til tilleggsutstyret henger 

ca 30 cm (12 in) over bakken.
3. Kjør ut gravesylinderen slik at kanten C på tilleggsutstyret ligger på 

hurtigkoblingen.

4. Drei hurtigkoblingen A innover til tilleggsutstyret ligger fullstendig på 
hurtigkoblingen A med sin egen tyngde.

5. Slå av motoren og oppbevar tenningsnøkkelen på et sikkert sted.

6. Skrunøkkelen D dreies med urviseren til boltene E griper fullstendig inn 
i åpningene G på hurtigkoblingen A.
➥ Hurtigkoblingen er låst.

7. Fjern skrunøkkelen og utfør en visuell kontroll.
8. Start motor.

Fig. 207

A

B

C

Fig. 208

A

Fig. 209

E
D
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Betjening 5
9. Før hver arbeidsstart og etter hver låseprosess må tilleggsutstyret 
trykkes mot bakken og noen ganger, litt over bakken, beveges raskt 
fullstendig frem og tilbake.
➥ Tilleggsutstyret må ikke løsne fra hurtigkoblingen under denne 

prosessen.

Fig. 210

Fig. 211

Fig. 212
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5 Betjening
Legge bort tilleggsutstyr
1. Drei tilleggsutstyr inn og posisjoner det i en høyde på 5-10 cm (2-4 in) 

over bakken.
2. Slå av motoren og oppbevar tenningsnøkkelen på et sikkert sted.

3. Drei skrunøkkelen D mot urviseren til boltene E er kjørt fullstendig inn.
➥ Hurtigkoblingssystemet er låst opp.

4. Fjern skrunøkkelen.
5. Start motor.
6. Legg tilleggsutstyr stabilt bort på plant og fast underlag.

7. Kjør inn gravearmen og løsne hurtigkoblingen A fra boltene B på 
tilleggsutstyret.

Fig. 213

Fig. 214

E

D

Fig. 215

B

A
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Betjening 5
HSWS-forberedelse (opsjon)
HSWS-forberedelsen er hydrauliske tilleggsstyrekretser som er montert 
på en av kjøretøyets armssystemer og som er utviklet og godkjent for 
hydraulisk hurtigkoblingdssystemer beskrevet i denne bruksanvisningen.
Wacker Neuson er ikke ansvarlig for personlige eller materielle skader når 
minst en av de etterfølgende punktene ikke er oppfylt:
• Vær oppmerksom på bruksanvisningen til den hydrauliske hurtigkob-

lingen.
• Oppbevar driftsinstruksen for den hydrauliske hurtigkoplingen sammen 

med driftsinstruksen for kjøretøyet.
• Ved ikke godkjente hurtigkoblingssystemer kan det være forskjeller 

ved funksjon eller betjening av kjøretøyet - følg bruksanvisningen for 
hurtigkoblingssystemet eller tilleggsutstyret.

Hvis det likevel benyttes en ikke godkjent HSWS må i tillegg følgende 
punkter tas hensyn til:
• Om nødvendig skal modifikasjoner på kjøretøyet (f.eks. ekstra 

etiketter) eller driftsinstruksen for kjøretøyet (f.eks. avvikende 
betjening) foretas.

• Kjøretøyets bruksformål kan være innskrenket.
• Ved montering av et hydraulisk hurtigkoblingssystem som ikke passer 

til kjøretøyet hhv. grensesnittet på kjøretøyet (f.eks. trykkinnstillinger), 
kan kjøretøyets samsvarserklæring opphøre. Ta kontakt med 
autorisert fagverksted.

• Ved montering av en hydraulisk hurtigkobling på et kjøretøy som ikke 
passer for hydraulisk hurtigkobling eller det aktuelle grensesnittet 
(f.eks. trykkinnstillinger), kan samsvarserklæringen for den hydrauliske 
hurtigkoblingen bortfalle. Ta kontakt med autorisert fagverksted.
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5 Betjening
Hydraulisk hurtigkoblingssystem - Easy Lock (Option)
• Fullfør en spesiell opplæring før igangsettingen. Opplæringen må skje 

av autorisert fagpersonale og må bli forstått av føreren. 
• Av sikkerhetsgrunner må hurtigkoplingen aktiveres med to 

betjeningselementer. Ved dette forhindres utilsiktet åpning av hurtigko-
plingen under arbeidsinnsatsen.

• Hurtigkoblingen og mottaket for tilleggsutstyret må være uskadet og 
rene.

• For ytterligere informasjon se Easy Lock/Powertilt med Easy Lock 
bruksanvisning.

• Driftsinstruksen Easy Lock/Powertilt med Easy Lock må oppbevares 
sammen med driftsinstruksen for kjøretøyet.

ADVARSEL
Fare for ulykker når tilleggsutstyr tas opp!
Tilleggsutstyr som ikke er låst korrekt kan løsne og kan ha alvorlige 
skader eller død som resultat.

► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Bruk bare uskadet tilleggsutstyr.
► Kontrollinnretningen F skal være kjørt inn fullstendig. Ellers skal 

låsingen gjentas så ofte til kontrollinnretningen F er kjørt inn.
► Kontroller den sikre låsingen ved å bevege skuffeskaft hhv. skuffe kort 

og raskt etter hverandre knapt over bakken.
► Bruk kjøretøyet bare med tilleggsutstyr som er sikkert låst.

ADVARSEL
Klemfare ved å sette ned arbeidsredskap!
Tilleggsutstyr som ikke er låst korrekt kan velte og ha alvorlige skader 
eller død som resultat.
► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Legg tilleggsutstyr stabilt bort på plant og fast underlag.
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Betjening 5
ADVARSEL
Klemfare på grunn av usakkyndig betjening av det hydrauliske 
hurtigkoblingssystemet!
Systembetinget kan hurtigkoplingen også betjenes med andre hydrauliske 
funksjoner. Dette kan ha alvorlige skader eller død som resultat.
► Betjen det hydrauliske hurtigkoblingssystemet utelukkende med 

funksjonen Løfte planeringsskjær.

Feste tilleggsutstyr
1. Hekt hurtigkoblingen A inn i boltene B på festet for tilleggsutstyret.
2. Kjør ut gravesylinderen slik at arbeidsutstyrets andre bolt C til ligger på 

hurtigkoplingen.
3. Drei tilleggsutstyr fullstendig inn.

4. Løsne bryter D og trykk den i posisjon 1.
➥ Hurtigkoplingen er aktivert og varselsummeren lyder.

5. Hold fotbryteren E betjent og trekk samtidig spaken for 
planeringsskjæret J tilbake.
➥ Hurtigkoplingen åpnes.

Fig. 216Hurtigkoblingssystem

C

A

B

Fig. 217Bryter Easy Lock

D

1

Fig. 218Fotpedal og spak for planeringsskjæret 

E
J
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5 Betjening
➥ Kontrollinnretningen F skal være kjørt ut fullstendig.
➥ Tilleggsutstyr går i lås.

6. Slipp spaken for planeringsskjæret J og fotbryteren E.
➥ Hurtigkoplingen lukkes.

➥ Kontrollinnretningen F skal være kjørt inn fullstendig.

7. Trykk bryter D i posisjon 2.
➥ Hurtigkoplingen er deaktivert og varselsummeren forstummer.

Fig. 219Kontrollinnretning kjørt ut 

F

Fig. 220Betjening av planeringsskjæret

E
J

Fig. 221 Kontrollinnretning kjørt inn 

F

Fig. 222Bryter Easy Lock

D

2
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Betjening 5
8. Før hver arbeidsstart og etter hver låseprosess må tilleggsutstyret 
trykkes mot bakken og noen ganger, litt over bakken, beveges raskt 
fullstendig frem og tilbake, for å kontrollere en sikker låsing.

➥ Tilleggsutstyret må ikke løsne fra hurtigkoblingen under denne 
prosessen.

Fig. 223

Fig. 224

Fig. 225
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5 Betjening
Manuell HSWS-boltelåsing
Avhengig av nasjonale bestemmelser må HSWS etter en hydraulisk 
låseprosess i tillegg låses manuelt.
Låsingen hhv. opplåsingen befinner seg til venstre på hurtigkoblingen.

• Slå av motoren og trekk ut tenningsnøkkelen.
• Vipp opp kontrollspakkonsoll.
• Drei boltene A på en slik måte at pinnen B passer inn i utsparingen C 

(2).
• Trykk boltene A inn og vri til de blir holdt i sin posisjon på grunn av 

fjæren (3).
➥ HSWS er i tillegg låst manuelt.

Informasjon
Følg nasjonale bestemmelser.

Informasjon
Bolteposisjonene i sine sluttstillinger kan avvike fra bildet.

Fig. 226

Fig. 227 (fremstilling av symboler)

1

2

3

A

A

A

C
B
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Betjening 5
Legge bort tilleggsutstyr
Manuell HSWS-bolteopplåsing
Avhengig av nasjonale bestemmelser må HSWS etter en hydraulisk 
opplåsingsprosess i tillegg låses opp manuelt.
Låsingen hhv. opplåsingen befinner seg til venstre på hurtigkoblingen.

• Slå av motoren og trekk ut tenningsnøkkelen.
• Vipp opp kontrollspakkonsoll.
• Trykk inn og drei boltene A på en slik måte at pinnen B passer inn i 

utsparingen C (2).
• Trekk boltene A ut (1).

➥ HSWS er manuelt låst opp. Tilleggsutstyret er fortsatt hydraulisk 
låst.

Informasjon
Følg nasjonale bestemmelser.

Informasjon
Bolteposisjonene i sine sluttstillinger kan avvike fra bildet.

Fig. 228

Fig. 229

1

2

3

A

A

A

C
B
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5 Betjening
1. Drei tilleggsutstyr fullstendig inn og plasser det 5-10 cm (2-4 in) over 
bakken.

2. Løsne bryter D og trykk den i posisjon 1.
➥ Hurtigkoplingen er aktivert og varselsummeren lyder.

3. Hold fotbryteren E betjent og trekk samtidig spaken for 
planeringsskjæret J tilbake.
➥ Hurtigkoplingen åpnes.

➥ Kontrollinnretningen F skal være kjørt ut fullstendig.

4. Kjør inn gravesylinder.
➥ Tilleggsutstyret settes ned på bakken.

Fig. 230Bryter Easy Lock

D

1

Fig. 231Fotpedal og spak for planeringsskjæret

E
J

Fig. 232Kontrollinnretning kjørt ut 

F

Fig. 233Hurtigkoblingssystem
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Betjening 5
5. Slipp spaken for planeringsskjæret J og fotbryteren E.
➥ Hurtigkoplingen lukkes.

➥ Kontrollinnretningen F skal være kjørt inn fullstendig.

6. Trykk bryter D i posisjon 2.
➥ Hurtigkoplingen er deaktivert og varselsummeren forstummer.

Styrekrets grabb (opsjon)
Drift med grabb høyre side:
1. Plasser hendel A på kuleventilen.
2. Få kuleventil i stilling B.

➥ Hakket 90° symboliserer den innstilte driften med grabb.
3. Ta av hendel etter omkoplingen.

Fig. 234Fotpedal og spak for planeringsskjæret

E
J

Fig. 235 Kontrollinnretning kjørt inn 

F

Fig. 236Bryter Easy Lock

D

2

Fig. 237Drift med grabb høyre side

A

B

90°
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5 Betjening
Drift med grabb venstre side:
1. Plasser hendel A på kuleventilen.
2. Få kuleventil i stilling B.

➥ Hakket 90° symboliserer den innstilte driften med grabb.
3. Ta av hendel etter omkoplingen.

Fig. 238Drift med grabb venstre side

A

B

90
°
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Betjening 5
Tilkopling og låsing av hydrauliske koplinger
1. Sett bort kjøretøy Se forberedelse for gjennomsmøringen.
2. Rett armsystem inn fremover i midten.
3. Senk planeringsskjær ned på bakken.
4. Skru tenningsnøkkel til stilling 1.
5. Beveg kontrollspak hhv. pedal til den henholdsvise hydraulikkretsen 

flere ganger i alle retninger.
6. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
➥ Koblingene til grabbens slanger kan nå koples til hhv. fra koblingene.

Hydrauliske tilkoplinger

Informasjon
Vær ved tilkopling av hydraulikken til tilleggsutstyret oppmerksom på 
driftsinstruksen fra produsenten av tilleggsutstyret.

Fig. 239Tilkoplinger venstre

B A C Tilkopling Skuffeskaft venstre/høyre
A Tilleggshydraulikk 
B Styrekrets grabb (opsjon)
C 3. styrekrets eller Powertilt (opsjon)

Fig. 240Tilkoplinger høyre

C BA
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5 Betjening
5.10 Tilleggsutstyr
Feste

ADVARSEL
Fare for at væske spruter ut under høyt trykk!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Personer må ikke befinne seg i fareområdet.
► Vær ved tilkopling og låsing av tilleggsutstyret oppmerksom på at 

arbeidshydraulikken ikke står under trykk. 
► Gjennomfør trykkavlastning av arbeidshydraulikken.

ADVARSEL
Fare for skader når tilleggsutstyr festes!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.

► Bruk verneutstyr ved montering av tilleggsutstyrets forbindelsesbolt.
► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Bruk kun tilleggsutstyr som er i feilfri tilstand.
► Sikre før plassering av tilleggsutstyret hhv. før arbeidet begynner at 

låsingen er sikkert forbundet med festet.
► Rett festeboringene i graveskuffen inn med en dor for å lette det å 

skyve bolten inn i de henholdsvise boringene som finnes for 
forbindelsen mellom tilleggsutstyret og skuffeskaftet.

► Korriger ikke feilaktig innretting med forbindelsesbolten og en hammer. 
Fra bolten kan bruddstykker splintres av når det slås på den med en 
hammer.

► Fjern forbindelsesbolter først fra graveskuffen når denne står sikkert 
og ikke kan bevege seg når forbindelsesboltene fjernes. Stå ved 
demontering av graveskuffen ikke på graveskuffens lukkede bakside. 
Pass på at du ikke setter foten under graveskuffen.

► Demonter graveskuffen først når den står sikkert på bakken eller et 
fast underlag. Forbindelsenbolten må ikke fjernes når graveskuffen er 
løftet. Graveskuffen som faller ned kan føre til alvorlige skader.

► Ikke rett inn forbindelsesboringene med fingrene. Hold for å unngå 
mulige skader fingre og hender unna når du retter inn 
forbindelsesboringene.
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Betjening 5
Sette bort

ADVARSEL
Klemfare ved ukontrollerte bevegelser av tilleggsutstyret!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Legg tilleggsutstyr stabilt bort på plant og fast underlag.

Ombygging av tilleggsutstyret beskrives i det følgende ved hjelp av en 
bakgraverskuffe. Ved på- og demontering av redskap med ekstra 
hydraulikkfunksjon, som f. eks. svingbar skuffe, må det tas hensyn til 
spesielle henvisninger som fremgår av driftsinstruksen til det 
henholdsvise tilleggsutstyret.
Fremgangsmåten ved påmontering av et tilleggsutstyr til 
hurtigkoblingssystemet Easy Lock fremgår likeledes av driftsinstruksen.

Informasjon
Maskinens hydrauliske system står også under trykk ved motorstans. De 
hydrauliske hurtigkoplingene kan på grunn av det resterende trykket 
løsnes, men ikke monteres igjen.
► Gjennomfør trykkavlastning av arbeidshydraulikken.
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5 Betjening
Arbeidshydraulikk trykkavlasting
1. Sett kjøretøy bort på vannrett og plan bakke med bæreevne.
2. Senk tilleggsutstyr fullstendig ned på bakken.
3. Senk planeringsskjær ned på bakken.
4. Slå av motor.
5. Vri tenningsnøkkelen i posisjon 1.
6. Kontrollspakkonsollen være felt ned.
7. Beveg betjeningselementet til den aktuelle hydraulikkretsen flere 

ganger i alle retninger, og hold det tre sekunder i anslag i 
endeposisjonen.
➥ Trykket reduseres. Avlastningen gjenkjenner du ved at de 

henholdsvise slangene beveges kort.
8. Skru tenningsnøkkel til posisjon 0.
9. Koble fra tilleggsutstyret straks etter avlasting, ellers kan ikke nytt trykk 

bygge seg opp.
Demontert tilleggsutstyr med hydraulisk tilkobling, må ikke lagres i solen 
for å unngå at det bygger seg opp trykk i ledningene.
Tørk av de hydrauliske hurtigkoblingene før tilkobling, slik at det ikke 
kommer smuss inn i hydraulikksystemet.
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Betjening 5
Ombygging til en graveskuffe
Demontering
1. Sett den monterte bakgraverskuffen med den flate undersiden ned på 

plant underlag.
2. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
3. Fjern akselpinne A.
4. Fjern først bolt B, så bolt C; bolter som sitter fast må drives forsiktig ut 

med hammer og messingdor.
Dersom bolt C er fastklemt:

1. Start motor.
2. Løft eller senk ned armsystem lett for å avlaste bolten.
3. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
4. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
5. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.

Informasjon
Når du fjerner boltene, posisjoner graveskuffen slik at den bare ligger lett 
opp på bakken. Dersom graveskuffen ligger opp med for mye trykk, øker 
motstanden og det blir vanskeligere å demontere boltene.

Montering
1. Monter bare en graveskuffe som med den flate undersiden er satt ned 

på plant underlag.
2. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
3. Bolter og ledd må settes inn med fett før de settes inn.
4. Start motor.
5. Rett skuffeskaft inn slik at boringene D og E flukter.
6. Slå av motor. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
7. Sett inn bolter F.
8. Betjen gravearmsylinder til boringene H og I flukter.
9. Slå av motor. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
10.Sett inn bolter J.
Monter akselpinne K.

Fig. 241Demontering

A

C

B

Fig. 242Montering

D

K

F

E

H

I

J

K
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5 Betjening
5.11 Arbeidsdrift
Ikke tillatte arbeider

Arbeide med svingkraft
• Overvognens svingkraft  må verken benyttes for å bryte ned vegger 

eller for å planere overflater.
• Tilleggsutstyret må ikke under noen omstendighet rammes i bakken 

mens overvognen svinges.
➥ Det kan skade kjøretøyet hhv. tilleggsutstyret.

Arbeide med drivkraft
• Tilleggsutstyret må under kjøringen ikke under noen omstendighet 

rammes ned i bakken for å grave.
➥ Det kan skade kjøretøyet hhv. tilleggsutstyret.

Trekke inn tilleggsutstyr
• Pass på når du trekker inn tilleggsutstyret at det ikke støter mot plane-

ringsskjæret.

Arbeide med fallkraft ved å senke ned tilleggsutstyret
• Benytt tilleggsutstyrets fallkraft ikke som hakke, hammer eller 

pæledriver.
➥ Det kan redusere kjøretøyets levetid vesentlig.

Fig. 243Arbeide med svingkraft

Fig. 244Arbeide med drivkraft

Fig. 245Trekke inn tilleggsutstyr

Fig. 246Arbeide med fallkraft
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Arbeide med fallkraft ved å senke ned kjøretøyet
• Bruk ikke under noen omstendighet kjøretøyets egenvekt for arbeider.
• Bruk utelukkende sylindernes hydrauliske kraft.

Understøtt planeringsskjær på begge sider
• Når planeringsskjæret benyttes som støtte, må det over hele bredden 

belastes med kjøretøyets vekt.

Beskytt planeringsskjæret mot støt
• Planeringsskjæret hhv. planeringsskjærets sylinder kan skades ved 

støt mot fjellknauser osv.

Fig. 247Arbeide med fallkraft

Fig. 248Arbeide med fallkraft

Fig. 249Støtte planeringsskjær
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Generelle henvisninger til arbeidsdrift
Kjøredrift
Når du kjører over hindre (steiner, trestubber osv.) kan undervognen 
belastes sterkt, noe som kan føre til skader. Unngå helst å kjøre over 
hindre.
Hvis det ikke skulle være mulig, senk armsystem ned nær bakken og kjør 
over hinderet ved lav hastighet med understellets midte.

Kjøredrift i hurtiggir
Kjør langsomt på ujevnt terreng og unngå plutselig start, stopp samt 
plutselige retningsendringer.
Planeringsskjæret må ved kjøring i hurtiggir være på forsiden.

Bruk i vann
Kjøretøyets bakre part må ikke dykkes under vann. Det må spesielt tas 
hensyn til dette når du kjører i vann for ikke å skade kjøretøyet.

Maskinen må bare stå i vann inntil øvre kant av glideskoen.
Smørepunkter som i lengre tid har vært under vann, må ettersmøres for å 
støte ut det gamle fettet.
Overvognens svingkrans må ikke under noen omstendighet dykkes ned i 
vannet.

Fig. 250Kjøredrift

Fig. 251Kjøring i vann

Fig. 252Kjøring i vann
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Arbeide med standardskuffen
Arbeidet med kjøretøyet beskrives i det følgende med standardskuffen 
(bakgraverskuffe 400 mm/16 in). Standardskuffens bruksområde er 
hovedsaklig jordarbeider som å grave, løsne, ta opp og laste løse eller 
faste materialer.
Som standard må planeringsskjæret rettes inn mot utgravingssiden.
Skuffeskaftets posisjon ved graving
Utfør med skuffeskaftet og graveskuffen lange, flate gravebevegelser. 
Ved en vinkel fra 80° til 120° mellom løftearm og skuffeskaft er 
gravekraften størst.

1. Sett graveskuffen i bakken.
2. Senk skuffeskaft og rett samtidig inn graveskuffen til den flate 

undersiden av skuffen er rettet inn parallelt med bakken.
3. Beveg skuffeskaft i retning kjøretøy og drei samtidig inn graveskuffen.

Arbeider ved grøfter
• For et mer effektivt arbeid:

- Påmonter egnet graveskuffe.
- Rett beltekjedene parallelt inn med grøften.

• For brede grøfter må først avsnittene på siden og så midten graves ut.

• Ved trange forhold kan kjøretøyet benyttes for å grave på siden.
- Sving til dette overvognen og kombiner med svinge armsystem.

Fig. 253Skuffeskaftets posisjon ved graving

Fig. 254Grave

Fig. 255Grave på siden
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Lasting av materiale
• Lasting av materiale på lastebilen blir enklere og mer effektiv, hvis:

- kjøretøyet posisjoneres ved enden av lastebilen.
- Lasteflaten lastes begynnende bakfra.
- Svingvinkelen holdes så liten som mulig.

Planeringsarbeider
• Bruk planeringsskjæret for:

- å fylle opp grøfter.
- å nivellere bakken.

• Senk for planeringsarbeider planeringsskjæret ned på bakken.
• Innstill utgravingens dybde med planeringsskjærets arm.

➥ Kjøretøyet må ikke heves når planeringsskjæret senkes ned.
Avstanden mellom planeringsskjæret og bakken skal være ca. 1 cm (0.4 
in).

Fig. 256Lasting av materiale

Fig. 257Nivellering

Fig. 258Planeringsarbeider
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Arbeider i bakker

ADVARSEL
Veltefare for maskinen i bakker!
Kjøretøy som velter kan føre til alvorlige personskader eller død.

► Sikre bakker før arbeidet. Vær derved oppmerksom på bakkens 
beskaffenhet, kjøretøyets vekt etc.

► Understøtt maskinen med planeringsskjæret under gravingen.

LES DETTE
Løftearmssylinderen kan skades på grunn av usakkyndig betjening.
► Stempelstangen må ikke berøre planeringsskjæret.

Henvisninger for utgravingen
Wacker Neuson anbefaler å ta hensyn til følgende punkter ved 
planlegging og gjennomføring av utgravingsarbeider:
• Utkjørselen fra en utgravet byggetomt bør være utenfor utgravings-

linjen og helst være flat.
• Gjennomfør utgravingen helst i parallelle baner.
• Maskinen med fullastet graveskuffe må kunne kjøre ut fremover fra 

den utgravede byggetomten.
• Transportkjøring nedover bakker med lastet graveskuffe kjøres 

bakover.
Frigjøring av maskinen
Hvis maskinen er blitt sittende fast:
• Tipp ut skuffe til skjærekanten står loddrett over bakken
• Senk armsystem helt ned.
• Tipp graveskuffe langsomt ut.

➥ Maskin skyves bakover.
• Kjør langsomt bakover.
• Gjenta forløpet til beltekjedene står på sklisikkert underlag.
• Kjør kjøretøy bort bakover.

Fig. 259Arbeider i bakker
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5.12 Nødsenkning

FARE
Klemfare ved nedsenking av armsystemet!
Fører til alvorlige kvestelser eller kroppsskader med død til følge.

► Personer må ikke befinne seg i fareområdet.

Informasjon
Nedsenkingen av armsystemet må alltid skje umiddelbart etter at motoren 
står stille.

Ved nødnedsenkingen må følgende punkter overholdes:
1. Skru tenningsnøkkel til stilling 1.
2. Fell ned kontrollspakkonsoll.
3. Betjen ønsket kontrollspak til armsystemet er senket ned fullstendig.
4. Før kontrollspak tilbake til nøytralstilling.
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5.13 Opsjoner
Varselindikator for overlast (opsjon)

Varselindikatoren for overlast advarer føreren optisk og akustisk når 
verdiene i stabilitetstabellen blir oppnådd eller overskredet.

FARE
Fare for velting hvis det ikke tas hensyn til varselindikatoren for 
overlast!
Kjøretøy som velter kan føre til alvorlige skader eller død.
► Reduser utliggerens lengde eller den løftede lasten til summeren 

forstummer og kontrollampen på indikatorelementet slukner.
► Vær oppmerksom på stabilitetstabellen.

ADVARSEL
Fare for ulykker ved utkoplet eller defekt varselindikator for overlast!
Kjøretøy som velter kan føre til alvorlige skader eller død.
► Slå på varselindikator for overlast når du bruker løfteutstyr.

Funksjonskontroll trykkbryter varselindikator for overlast
Før hver bruk av løfteutstyr må en funksjonskontroll av varselindikatoren 
for overlast gjennomføres.
1. Start maskin.
2. Kjør på et utstrakt område.
3. Sikre fareområde.
4. Stans kjøretøyet.
5. Slå på varselindikator for overlast.
6. Løft løftearm inntil endeanslag og hold kontrollspak i denne 

posisjonen.
➥ Lydsignal må lyde og kontrollampe må lyse.
➥ Kjøretøy kan brukes med løfteutstyr.

7. Lydsignal lyder ikke hhv. kontrollampe lyser ikke.
➥ Kjøretøy kan ikke brukes med løfteutstyr.
➥ Ta kontakt med et autorisert fagverksted og la feilen fjernes.

Gjennomføring av funksjonskontroll på kontrollspakkonsoll.
– se kapittel " Funksjonskontroll kontrollspakkonsoll" på side 4-19
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Slå på varselindikator for overlast
Bryteren for varselindikatoren for overlast befinner seg på venstre 
kontrollspakkonsoll.
1.Trykk bryter 38 på instrumentbrettet ned.

➥ Kontrollampen 32 på  indikatorelementettjener til kontroll. 
➥ Så snart de tillatte verdier er overskredet, lyser kontrollampen 32 og 

det lyder en varsellyd.

Slå av varselindikator for overlast
1. Trykk bryter 38 på instrumentbrettet fremover.

Fig. 260Varselindikator for overlast

38

Fig. 261Overlastindikator

32

Fig. 262Varselindikator for overlast

38
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Betjening 5
Slangebruddsikring

FORSIKTIG
Forbrenningsfare på grunn av varm hydraulikkolje!
Varm hydraulikkolje kan føre til forbrenninger på huden.
► Ved et slangebrudd må kontrollspakene fås i nøytralstilling.

Sylinder til planeringsskjær
Hvis det oppstår et slangebrudd på planeringsskjærets sylinder, holdes 
planeringsskjæret i posisjon ved standard  slangebruddsikring.

Overlast Basic (opsjon)
Løftearm og skuffeskaft er utstyrt med en slangebruddventil. Ved denne 
holdes ved et slangebrudd løftearm og skuffeskaft i den siste posisjon.
Slangebruddventilen er innstilt fra fabrikkens side og sikret med en 
plombe.
Hvis plomben blir fjernet eller det blir manipulert på slangebruddsikringen, 
opphører garantien.

Overlast Advanced (opsjon)
Løftearm og skuffeskaft er utstyrt med en slangebruddventil og 
planeringsskjæret med en senkebremseventil. Dermed holdes ved et 
slangebrudd løftearm, skuffeskaft og planeringsskjær i den siste 
posisjonen.
Slangebruddventilen (løftearm og skuffeskaft) er innstilt fra fabrikkens 
side og sikret med en plombe.
Hvis plomben blir fjernet eller det blir manipulert på slangebruddsikringen, 
opphører garantien.

Fremgå etter en skade på følgende måte:
1. Stans kjøretøy med en gang.
2. Slå av motor.
3. Foreta om mulig nødsenking – se kapittel "5.12 Nødsenkning" på 

side 5-64
4. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
5. Slå av motor.
6. Trekk ut tenningsnøkkel og lås kjøretøy.
7. Sikre kjøretøy og tilleggsutstyr.
8. Ta kontakt med et autorisert fagverksted og la feilen fjernes.

Miljø
Samle opp smørestoffer og væsker som renner ut med egnet beholder og 
deponer dem miljøvennlig.
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5 Betjening
Startsperre
A = Brukernøkkel (blå nøkkel)
Benyttes for å starte kjøretøyet. Med i leveringen er 2 stykk.
B = Masternøkkel (rød nøkkel)

Informasjon
Masternøkkelen må oppbevares omhyggelig. Masternøkkelen kan bare 
benyttes for å innlæring av nye nøkler.
Hvis nøkkelen blir lenger enn 20 sekunder i stilling 1, slettes alle innlærte 
nøkler.

Startprosessen kan gjennomføres uten ytterligere innstillinger.

Innlæring av en ny nøkkel
1. Sett masternøkkel B i tenningslåsen.
2. Skru tenningsnøkkel i maksimal 5 sekunder i stilling 1.
3. Skru tenningsnøkkel i posisjon 0 og trekk ut masternøkkel B.
4. Nøkkelen som skal innlæres hhv. den nye nøkkelen må nå innen 15 

sekunder settes i tenningslåsen og skrus i stilling 1.
5. Nøkkelen er nå registrert.
Gjenkjenner systemet innen 15 sekunder ingen nøkkel som skal innlæres, 
avbrytes forløpet automatisk. For innlæring av flere nøkler kan nøklene 
settes i tenningslåsen etter hverandre. De enkelte nøklene må ved dette 
være i minst 1 sekund i posisjon 1. Det kan innlæres inntil 10 nøkler.

Slette innlærte nøkler
Det er nødvendig å slette opplærte nøkler hvis en opplært nøkkel er gått 
tapt.
1. Sett masternøkkel B i tenningslåsen.
2. Skru tenningsnøkkel i minst 20 sekunder i stilling 1.
3. Etter 20 sekunder er alle innlærte nøkler slettet og alle tilgjengelige 

nøkler kan innlæres på nytt.
Koden til masternøkkelen slettes ikke ved slettingen.

Fig. 263Nøkkel startsperre

BA

Fig. 264Starte med startsperre

0
1

2

3P
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Tippe overvogn med VDS (tilvalg)
Med VDS kan overvognen tippes opptil 15°, slik at graving kan foretas 
loddrett i ujevnt terreng.

ADVARSEL
Bevegelser i overvognen utgjør fare for personskader!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Tipp overvognen kun oppover i bakker.
► Tipp overvognen kun på underlag med fast dekke.
► Overvognen skal kun tippes når kjøretøyet står stille og det ikke er last 

i tilleggsutstyret.
► Foreta langsomme og rolige bevegelser med kjøretøyet, armsystemet 

og tilleggsutstyret.
► Ikke overskrid den maksimale hellingsvinkelen mot siden på 10°.
► Ikke overskrid den maksimale stignings- hhv. hellingsvinkelen på 15°.
► Kroppsdeler må ikke rage ut av kjøretøyet.
► Klatre aldri opp i, og forlat aldri kjøretøyet med tippet overvogn.

LES DETTE
Fare for velting av kjøretøyet. Skader på kjøretøyet på grunn av åpne 
dører og deksler eller kollisjon med murer henholdsvis komponentdeler.
► Foreta langsomme og rolige bevegelser med kjøretøyet, armsystemet 

og tilleggsutstyret.
► Samtlige dører og beskyttelser må være lukket når kjøretøyet tippes.
► Tipp overvognen kun på underlag med fast dekke.
► Overvognen skal kun tippes når kjøretøyet står stille og det ikke er last 

i tilleggsutstyret.
► Ikke overskrid den maksimale hellingsvinkelen mot siden på 10°.
► Ikke overskrid den maksimale stignings- hhv. hellingsvinkelen på 15°.
► Tipp overvognen kun oppover i bakker.
► Unngå kollisjon med murer eller komponentdeler.

Fig. 265 VDS
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5 Betjening
Løfte overvogn:
1. Trykk bryter 1, og hold den inne.
2. Trykk kontrollspak 2 mot venstre.

➥ Overvognen løftes.
3. Når ønsket hellingsvinkel er nådd, flytter du kontrollspak 2 tilbake til 

nøytralstillingen, og slipper opp knapp 1.

Senke overvogn:
1. Trykk bryter 1, og hold den inne.
2. Trykk kontrollspak 2 mot høyre.

➥ Overvognen senkes.
3. Når ønsket hellingsvinkel er nådd, flytter du kontrollspak 2 tilbake til 

nøytralstillingen, og slipper opp knapp 1.

Drift med forgraver
Bakgraverskuffer fra Wacker Neuson kan også betinget brukes i drift som 
forgraver.

LES DETTE
Graveskuffen må i drift med forgraveren ikke dreies ut helt, da det er fare 
for brudd av skuffeskaftet når skuffebunnen slår mot skuffeskaftet.

Tilhengerdrift
Kjøretøyet er ikke godkjent for tilhengerdrift!

Fig. 266Tippe overvogn

2

1

Fig. 267Skader ved drift med forgraver
5-70 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_510.fm 



Betjening 5
5.14 Driftsstans og ny igangsetting
De angitte tiltakene refererer til driftsstans og ny igangsetting av 
kjøretøyet etter mer enn 30 dager.

Midlertidig driftsstans
Kjøretøyet bør lagres i et lukket rom.
Hvis kjøretøyet må settes bort utendørs, må det hvis mulig settes bort på 
et tregulv og dekkes til med en vanntett presenning for å beskytte det mot 
fuktighet.
1. Sett bort kjøretøyet – se «Sette bort kjøretøy» på side 5–9.
2. Rengjør motoren med en høytrykksspyler på egnet plass –

se kapittel "7.5 Rengjørings- og pleiearbeid" på side 7-20
3. Kontroller maskin for væsker som lekker ut og for løse mutrer, skruer 

og forbindelser.
4. Rengjør og tørk hele maskinen omhyggelig.
5. Sprøyt kjøretøyets blanke metalldeler (f. eks.: hydraulikksylinderens 

stempelstenger) inn med korrosjonsbeskyttende middel.
6. Gjennomsmør alle smørepunkter.
7. Fyll drivstofftank helt.
8. Kontroller og suppler om nødvendig hydraulikkolje og kjølevæskenivå.
9. Skift motorolje.
10.Demonter batteri og lagre det beskyttet. Vedlikehold og lad opp 

batteriet regelmessig.
11.Still drivstoffilter på OFF.
12.Lukk luftinnsugningsåpninger i luftfilteranlegg og eksosrørets ende.
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Ny igangsetting

Informasjon
Hvis kjøretøyet har vært ute av drift i lengre tid uten at noen av de 
ovennevnte skritt er blitt gjennomført, bør man rådføre seg med et 
autorisert fagverksted før kjøretøyet settes i gang igjen.

1. Tørk av korrosjonsbeskyttende middel fra de blanke metalldelene.
2. Lad opp, bygg inn og tilkople batteri.
3. Fjern lukking fra luftinnsugningsåpninger i luftfilteranlegg og 

eksosrørets ende.
4. Kontroller luftfilterelementer for tilstand og skift ut ved behov.
5. Kontroller ventil for utsuging av støv.
6. Kople inn drivstoffilter (drei på ON).
7. Skru tenningsnøkkel i 2 minutter i stilling 1 for å forsyne motoren med 

drivstoff.
8. Kontroller maskin for væsker som lekker ut.
9. Gjennomsmør kjøretøy ifølge smøreskjema.
10.Kontroller samtlige smørestoffer og væsker i aggregatene hhv. 

beholderne og fyll på om nødvendig.
11.Etter en tid ute av bruk på over 6 måneder må et oljeskift gjennomføres 

ved aggregatene som gir, motor, hydraulikkoljetank osv.
12.Skift hydraulikkoljefilter (retur- og ventilasjonsfilter) etter en tid ute av 

bruk på 6 måneder.
13.Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel og sikring F1.
14.Sett inn tenningsnøkkel og la motoren gå i 15 sekunder.
15.Vent i 15 sekunder.
16.La motoren gå en gang til i 15 sekunder.
17.Trekk ut tenningsnøkkel og sett sikring F1  inn igjen.
18.Start motor.
19.La motor gå i minst 15 minutter ved tomgangsturtall uten belastning. 
20.Kontroller alle oljenivåer i aggregatene og suppler ved behov.
21.Kontroller maskin for væsker som lekker ut.
22.Lengre drift med maksimalt turtall eller maksimal belastning bør 

unngås i en time deretter.
Start kjøretøyet og sikre at enhver funksjon og alle varselinnretninger 
virker forskriftsmessig før kjøretøyet tas i drift igjen.
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Betjening 5
5.15 Endelig driftsstans
Kassering

Alle driftsmidler for kjøretøyet er underkastet spesielle bestemmelser når 
de samles og deponeres. De forskjellige materialer samt smørestoffer og 
væsker må deponeres separat og miljøvennlig.
Deponeringen må bare foretas av et autorisert fagverksted. Ta hensyn til 
de henholdsvise nasjonale bestemmelser for deponeringen.

Miljø
Miljøskader må unngås. Miljøskadelig avfall må ikke komme inn i bakken 
eller i vassdrag og må deponeres miljøvennlig.

Hvis kjøretøyet ikke lenger skal brukesformålsmessig, må det sikres at 
kjøretøyet settes ut av drift iht. gjeldende bestemmelser og kasseres.
• Ved kassering av maskinen må alle gjeldende sikkerhetsbestem-

melser overholdes.
• Utnyttelsen av maskinen må skje ifølge den nyeste tekniske utvik-

lingen på utnyttelsens tidspunkt.
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6 Transport
6.1 Berging av kjøretøyet

ADVARSEL
Fare for ulykker på grunn av usakkyndig berging!
En usakkyndig berging kan ha ulykker med alvorlige skader eller død som 
resultat.

► Kjøretøy må bare berges fra det umiddelbare fareområdet til lastingen 
er mulig.

► Berg kjøretøy bare med egnede bergingsredskap i forbindelse med 
egnede redskap som kroker, øyer osv. 

► Ved bergingen må det ikke oppholde seg personer mellom 
kjøretøyene. Som sikkerhetsavstand mot siden gjelder 
bergingsredskapenes 1,5-doble lengde.

► Ikke berg et kjøretøy som befinner seg i en bakke eller sitter fast. Last 
kjøretøy.

► Bruk verneutstyr.
► Start langsomt og slep bort.

LES DETTE
Mulige kjøretøyskader ved bergingen.
► Kjøretøy må bare berges fra det umiddelbare fareområdet til lastingen 

er mulig.
► Kjøretøy må bare berges med motor i gang og funksjonsdyktig 

drivverk.
► Ikke berg et kjøretøy som befinner seg i en bakke eller sitter fast. Last 

kjøretøy.
► Berg kjøretøy bare med egnede bergingsredskap i forbindelse med 

egnede redskap som kroker, øyer osv.
► Som trekkvogn må et kjøretøy med minst samme vektklasse benyttes.

Trekkvognen må i tillegg være utstyrt med et sikkert bremseanlegg og 
tilstrekkelig trekkraft.

Informasjon
Produsentgarantien gjelder ikke for skader eller ulykker ved lasting eller 
transport.
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6 Transport
1. – se kapittel " Bortsleping" på side 2-11
2. Sikre at maskinen kan berges sikkert.
3. Bruk kun bergingsøye A.
4. Sikre sjakler B med sjakkelbolter og sikringspinner.
5. Monter tilstrekkelig dimensjonerte festemidler på sjakkelen.
6. Start langsomt og slep bort.
7. Kjøretøy må bare berges så langt til lastingen er mulig.

Informasjon
Produsentgarantien gjelder ikke for skader eller ulykker ved bergingen.
Det er ikke tillatt å benytte hullene A for å trekke et annet kjøretøy, eller for 
å henge på annet redskap.

6.2 Lasting av kjøretøy

ADVARSEL
Fare for ulykker ved usakkyndig lasting!
Usakkyndig lasting kan ha ulykker med alvorlige skader eller død som 
resultat.

► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Vær oppmerksom på transportvekten på kjøretøyets typeskilt.
► Surr kjøretøyet bare fast på de beskrevne fastsurringskroker.
► Ta hensyn til lastevekten. Vekten av senere innbygget tilbehør må 

legges til kjøretøyets vekt.

Fig. 268Bergingsøye

B

A
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Kjøring på transportkjøretøy
Forberedelse
1. Sikre transportkjøretøy med underlagskiler mot at det ruller vekk.
2. Lasteramper må plasseres med en minst mulig oppkjørselsvinkel. En 

stigning på 15° (27 %) må ikke overskrides.
3. Benytt kun lasteramper med sklisikkert belegg.
4. Sikre at lasteflaten er fri og tilkjørselen ikke blir hindret - f. eks. 

overbygg.

1. Kjøre på
2. Start maskinens motor.
3. Løft tilleggsutstyr og planeringsskjær for å unngå at de berører 

lasterampene.
4. Kjør kjøretøyet forsiktig til midten på transportkjøretøyet.
5. Få kjøretøy i transportposisjon.
6. Slå av motor.
7. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
8. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
9. Forlat førerkabin, lukk og lås dører, vinduer og samtlige beskyttelser.
10.Sikre og surr fast kjøretøy.

Fig. 269Lasteramper

< 15°

Fig. 270Transportposisjon
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Lasting med kran

ADVARSEL
Fare for ulykker ved usakkyndig lasting!
Usakkyndig lasting kan ha ulykker med alvorlige skader eller død som 
resultat.

► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Ta hensyn til lastevekten. Vekten av senere innbygget tilbehør må 

legges til kjøretøyets vekt.
► Kjøretøyet må bare løftes med egnede fastgjøringsmidler.

LES DETTE
Mulige skader på kjøretøyet ved usakkyndig lasting.
► Ta hensyn til lastevekten. Vekten av senere innbygget tilbehør må 

legges til kjøretøyets vekt.
► Kjøretøyet må bare løftes med egnede fastgjøringsmidler.
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1. Påmonter og lås den tømte standardskuffen sikkert.
2. Fjern samtlige forurensninger fra kjøretøyet.
3. Sett maskin bort på vannrett og plant underlag med bæreevne.
4. Drei inn standardskuffen og senk den ned i transportposisjon.
5. Løft løftearm helt.
6. Trekk skuffeskaft mot deg.
7. Løft planeringsskjær.
8. Rett armsystem inn fremover i midten.
9. Slå av motor.
10.Gjør det hydrauliske systemet trykkløst ved å betjene kontrollspakene 

flere ganger.
11.Vipp opp kontrollspakkonsoll.
12.Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
13.Fjern samtlige løse gjenstander fra kjøretøyets indre.
14.Forlat førerkabin, lukk og lås dører, vinduer og samtlige beskyttelser.
15.Monter egnede fastgjøringsmidler på løftepunktene.
16.Løft kjøretøy langsomt så langt at det ikke lenger finnes bakkekontakt.
17.Vent til kjøretøyet ikke pendler lenger.
18.Når likevekten og fastgjøringsmidlenes tilstand og posisjon er 

tilstrekkelig, løft kjøretøy langsomt til nødvendig høyde og last det.
Foreskrevet lengde L1 av fastgjøringsmidlene:

Fig. 271Lasting med kran

L1

Lengde Mål
L1 minst 1300 mm (51 in)
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6.3 Transport av kjøretøyet
Viktige henvisninger til transport

Svingbremsen er aktivert når:
• Kontrollspakkonsollen er foldet opp.
• Tenningen er skrudd i stilling 0 eller motoren er blitt slått av.
Dermed er overvognen sikret mot svinging.

av kjøretøyet
1. Sikre at den tillatte totale høyden ikke blir overskredet.
2. Sikre kjøretøy på fastsurringspunktene.
3. Rett armsystem inn fremover i midten.
4. Senk ned armsystem og planeringsskjær.
5. Forankre kjøretøy fast på fastsurringspunktene A med tilstrekkelig 

dimensjonerte fastgjøringsmidlerpå lasteflaten (overhold 
lovbestemmelsene).

6. Før lengre transport i sterkt regn:
Lukk eksosenderørets utløpsåpning ved en enkel kappe eller egnet 
tape.

7. Sikre at transportkjøretøyets fører før starten har kjennskap til 
kjøretøyets totale høyde, totale bredde og totalvekt (inklusive 
aggregat) samt lovbestemmelsene for transport i landene hvor 
transporten finner sted.

Fig. 272Fastsurring av kjøretøyet

A
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Fig. 273Fastsurringspunkter på 
planeringsskjærets begge sider

A

Fig. 274Fastsurringspunkter understell innvendig

A

Fig. 275Fastsurringspunkter understell utvendig 
på begge sider

A
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Vedlikehold
7  Vedlikehold
7.1 Henvisning til vedlikehold
Kompetanser og forutsetninger

Kjøretøyenes funksjonsdyktighet og levetid påvirkes i stor grad av pleie og 
vedlikehold.
Daglige og ukentlige vedlikeholds- og pleiearbeider må utføres av 
personale som har fått opplæring til dette.
For godkjenning av garantikrav må vedlikeholdsarbeidene, 
leveringsinspeksjonen og innføringene i serviceboken gjennomføres av et 
autorisert fagverksted.
Av denne grunn er det i kjøretøyeierens interesse å overholde de 
foreskrevne vedlikeholdsarbeidene.
Dette er nødvendig for å garantere optimal funksjonsdyktighet. Dersom 
deler skulle oppvise feil allerede før de skulle skiftes ut som planlagt, må 
disse omgående repareres eller skiftes ut.
Reparasjonen hhv. utskiftingen av sikkerhetsrelevante deler må bare 
gjennomføres av et autorisert fagverksted.
Reparasjonen hhv. utskiftingen av sikkerhetsrelevante deler må bare 
gjennomføres av et autorisert fagverksted.
For skader på kjøretøyet eller personskader som kan tilbakeføres til at det 
ikke er blitt tatt hensyn til de tilsvarende henvisninger og beskrivelser, 
overtar produsenten intet ansvar

Viktige sikkerhetshenvisninger til pleie- og vedlikeholdsarbeidene
• Ta hensyn til alle sikkerhetshenvisninger som er ført opp i denne drifts-

instruksen.
• Følg kapittelet Sikkerhet, Sikkerhetshenvisninger til vedlikehold og 

Kvalifikasjon av betjenings- og vedlikeholdspersonalet i denne 
driftsinstruksen.

• Ta hensyn til vedlikeholds- og sikkerhetshenvisninger i driftsin-
struksene til tilleggsutstyret.

• For å unngå fare for skader, må det ikke gjennomføres arbeider på den 
varme motoren og den som er i gang.

• Bruk værnehansker og verneklær.
• Ta hensyn til fare- og sikkerhetshenvisningene ved de henholdsvise 

vedlikeholdsarbeidene.
• Samle opp smørestoffer og væsker som renner ut med egnet beholder 

og deponer dem miljøvennlig.
• Plasser et varselskilt på betjeningselementene (f.eks. kjøretøy vedli-

keholdes, ikke start).
• Sett bort kjøretøy (se forberedelser til gjennomsmøring).
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7 Vedlikehold
7.2 Vedlikeholdsoversikt
Vedlikeholdsplan
Daglig vedlikehold (bruker)
Kontroll- og inspeksjonsarbeider
(Kontroll av følgende driftsmidler, kontroller oljenivå etter utført prøvekjøring og etterfyll ved 
behov)

Side

Kontroller væsker og smørestoffer (motorolje, motor-kjølevæske, hydraulikkolje) 7–32, 7–34, 7–
40

Kontroller vannkjøler og hydraulikkoljekjøler for tilsmussing, rengjør ved behov 7–35

Gjennomsmør kjøretøy ifølge smøreskjema 7–6

Kontroller forurensningsindikator på luftfilter1 7–37

Kontroller vannutskiller og drivstoffilter: Tapp av vann ved behov (se se-glass) 7–30, 7–31

Kontroller beltestramming og belte og etterstram ved behov 7–46, 7–47

Kontroller motorluftinnsugning 7–37

Kontroll av boltsikring --

Kontroller ledningsfester --

Kontroller kontrollamper for funksjon 4–34

Kontroller hydrauliske koblinger for tilsmussing --

Kontroller skrueforbindelser til sikkerhetsstrukturene (f. eks. førerkabin) for at de sitter fast --

Opsjon

Still speil inn korrekt, rengjør, kontroller for skader, kontroller festeskruer og tiltrekking ved 
behov 4–17

Tetthetskontroll
Kontroller rør-, slangeledninger og skrueforbindelser av følgende komponentgrupper/kompo-
nenter for at de sitter fast, tetthet og slitte steder; sett istand om nødvendig Side

Motor og hydraulikkanlegg --

Drivverk --

Kjølesystemer, oppvarming og slanger (visuell kontroll) --

Opsjon

Hydraulisk hurtigkoblingssystem (Easy Lock) og Powertilt (slanger, ventil) --

Visuell kontroll
Funksjonsdyktighet; deformasjoner, skader, overflateriss, slitasjer og korrosjon Side

Kontroller eksosanlegg for skader --

Kontroller isolasjonsmatter i motorrommet for skader --

Kontroller førerkabin og sikkerhetsstrukturer for skader (f. eks. frontguard, FOPS) --

Kontroller belter for skader --

Kontroller understell for skader (f. eks. lederuller, strammelager) --

Kontroller stempelstenger til sylindrene for skader --

Kontroller sikkerhetsbelte for skader --
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Vedlikehold 7
Informasjon
Kontroller frostvæske ved temperaturer under 4 °C (39 °F).

Opsjon

Kontroll av lastekroker, leddelt stang, løftekroker 7–49

Kontroller hydraulisk hurtigkoblingssystem (Easy Lock) for skader --

Kontroller Powertilt for skader --

Ukentlig vedlikehold (hver 50. driftstime) (bruker) Side

Gjennomsmør kjøretøy ifølge smøreskjema 7–6

Rengjør lyskastere/belysninganlegg, signalinnretning, akustisk varselsinnretning --

Kontroller kilerem for tilstand og stramming 7–38, 7–39

Opsjon

Betjene Powertilt-svingmekanismen i 1 minutt i endeposisjonen2 --

Samtlige punkter fra de forrige vedlikeholdsintervallene --

1. Skift luftfilter ifølge forurensningsindikator, senest hver 1000. Bh / årlig. (Ved lengre innsats i syreholdig luft f. eks. i produksjonssteder for syre, stål-, alumini-
umsfabrikker, kjemiske fabrikker og andre fabrikker for ikke-jern metaller, utskifting etter 50 Bh, uavhengig av forurensningsindikator)

2. Spyle ut systemet slik at forurensninger spyles ut. Gjenta prosessen med omvendt strømningsretning.

Daglig vedlikehold (bruker)
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7 Vedlikehold
Ytterligere serviceintervaller (autorisert fagverksted):
• hver 250. driftstime
• hver 500. driftstime hhv. årlig
• hver 1000. driftstime
• hver 1500. driftstime
• Hver 2000. driftstime hhv. hvert annet år
Ta for detaljert informasjon kontakt med autorisert fagverksted.

Informasjon
Vedlikeholdsarbeider med anmerkningen autorisert fagverksted må 
bare gjennomføres av opplært og kvalifisert personale i et autorisert 
fagverksted.

Informasjon
Vedlikeholdstelleren starter ved 500,0 timer. Den teller ned til 0,0 timer. 
Når vedlikeholdstelleren oppnår denne verdien, begynner et 
fastnøkkelsymbol å blinke.

Kun en gang ved 50 driftstimer (autorisert fagverksted)
Skift motorolje (Tier IV final - til 2012 / Tier IV final - fra 2012) --

Skift motoroljefilter (Tier IV final - til 2012 / Tier IV final - fra 2012) --
Skift ut filterinnsats hydraulikkolje --
Utskifting drivverk girolje --

Kontroller kilerem for tilstand og stramming --
Kontroller skruer for at de sitter fast --
Kontroller klistremerker og driftsinstruks for tilstand og at de er fullstendige --

Samtlige punkter fra de daglige og ukentlige vedlikeholdsintervallene 7–2
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Vedlikehold 7
Vedlikeholdsplan mekanisk hurtigkoblingssystem Lehnhoff

Ytterligere serviceintervaller (autorisert fagverksted):
• Hver 250. driftstime hhv. hvert halvår
• hver 500. driftstime hhv. årlig
Ta for detaljert informasjon kontakt med autorisert fagverksted.

L

L
L

M M

G H H
J

L

L

K
K

Symbolfremstillinger

Vedlikehold hurtigkobling MS01/MS03 (fører) Intervall1

Gjennomfør utvendig kontroll på hurtigkoblingssystemet -- Hver 10. dt./daglig
Rengjør boltene G Hver 50. dt./ukentlig
Rengjør boltenes kontaktflater H Hver 50. dt./ukentlig
Rengjør undersiden av hurtigkoblingssystemet J Hver 50. dt./ukentlig
Rengjør kontaktflatene på tilleggsutstyret K Hver 50. dt./ukentlig
Rengjør åpning for skrunøkkel og hull for tilleggsutstyr-opptak L Hver 50. dt./ukentlig
Rengjør boltene tilleggsutstyr-opptak M Hver 50. dt./ukentlig

1. Ved tidsangivelser: den tidsangivelsen som først oppnås er avgjørende. Når situasjonen krever det gjennomføres vedlikehold også når vedlikeholdsintervallet 
ikke er nådd.
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7 Vedlikehold
Smøreplan

Powertilt med hydraulisk hurtigkoblingssystem (opsjon)

1 12 2

3

4
5

7

6

9

Vertical Digging System (VDS) 
(opsjon)

812

12

1313

1414

15

11

1011
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Vedlikehold 7
Grønn betyr: Smøring hver 50. time eller ukentlig.
Blå betyr: Smøring hver 10. time eller daglig.

16

18

17

Posisjon Smørepunkt1 Intervall Antall
1 Løftearm daglig 2
2 Skuffeskaftets sylinder daglig 2
3 Gravesylinder daglig 2
4 Løftearmsylinder daglig 2
5 Leddelt stang daglig 1
6 Skuffebolt daglig 2
7 Bolt leddelt stang daglig 2
8 Svingbar konsoll daglig 2
9 Planeringsskjær ukentlig 4
10 Kulebane ukentlig 1
11 Svingsylinder daglig 2
12 Kontrollspakkonsoll

kontrollspakkonsoll (opsjon førerkabin todørs) ukentlig 3
(6)

13 Hydraulisk hurtigkoblingssystem (opsjon) daglig 2
Halvskål ukentlig --

14 Powertilt (opsjon) daglig 4
15 Vertical Digging System (VDS) (opsjon) ukentlig 2
16 Dørhengsler (opsjon førerkabin)

Dørhengsler (opsjon førerkabin todørs) ukentlig 2
4

17 Bolter, låseklinke og låsing (opsjon førerkabin) ukentlig 4
18 Skinne frontrute (opsjon førerkabin) ukentlig 2

1. Smøres på boltene eller direkte på sylinderne
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7 Vedlikehold
Klistremerke for vedlikehold
Bestemte vedlikeholdsarbeider må bare gjennomføres av et autorisert 
fagverksted (se vedlikeholdsplan).

Fig. 276Oversikt klistremerke for vedlikehold

 *Motoroljeskiftintervall Tier IV final (fra 2012): Førstegangs service ved 50 Bh; så hver 250., 500., 750. osv. Bh

*
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Vedlikehold 7
Symbolforklaring klistremerke for vedlikehold
Symbol Komponentgruppe Forklaring

Generelt Visuell kontroll

Generelt Visuell kontroll kjøretøy

Generelt Smørepunkter

Generelt Rengjør kjøleribber, vannutskiller og friskluftfilter til opp-
varmingen

Drivstoffsystem Skift ut drivstoffilter

Kjøler Kontroller kjølevæske

Kjøler Skift ut kjølevæske

Starte Kontroller motoroljenivå

Starte Skift av motorolje

Starte Skift ut motoroljefilter

Starte Skift ut kilerem

Starte Kontroll av kileremstrammingen

Starte Utskifting av luftfilterelementet

Starte Kontroller ventilklaring

Drivverk Kontroller girolje drivverk

Drivverk Skift girolje drivverk

Understell Kontroll av beltestramming

Hydraulisk anlegg Kontroller hydraulisk anlegg oljenivå

Hydraulisk anlegg Skift hydraulikkolje

Hydraulisk anlegg Skifte filterinnsats hydraulikkolje

Hydraulisk anlegg Skift ventilasjonsfilter hydraulikktank

Kabin Rengjør friskluftfilter

Kabin Kontrollamper blir kontrollert

Kabin Still vedlikeholdsteller tilbake
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7 Vedlikehold
7.3 Smørestoffer og væsker
Smørestoffer og væsker 

Aggregat Drivstoff Spesifikasjon Årstid/tempera-
tur Fyllmengder1

1. De oppførte påfyllingsmengder er omtrentlige verdier, utslagsgivende for riktig oljenivå er oljenivåkontrollen.
De oppførte påfyllingsmengder er ikke systemfyllinger

Dieselmotor Motorolje2

2. iht. DIN 51511 (API CF, CF-4, CI-4; ACEA E3, E4, E5; JASO DH-1)

SAE10W-40 -15 °C (-5 °F)
+45°C (+104°F)

ca. 3,5 l
(0.9 gal)

Hydraulikkoljetank
Hydraulikkolje HVLP 463

3. iht. DIN 51524 del 3, ISO-VG 46.

Hele året4

4. Avhengig av de geografiske forhold, – se «Motoroljetyper» på side 7–11.

19,1 liter
(5 gal)Biologisk olje5

5. Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje basert på mettede syntetiske estere med et jodtall <10, iht. DIN 51524, del 3, HVLP, HEES.

Panolin HLP Synth 46
BP BIOHYD SE-S 46

Smørefett

Rulle- og glidelagre

KPF 2 K-206

ISO-L-X-BCEB 27

6. KPF 2 K-20 iht. DIN 51502, litiumforsåpet smørefett.
7. ISO-L-X-BCEB 2 iht. DIN ISO 6743-9, litiumforsåpet smørefett.

Hele året Etter behov

Åpne gir
svingkrans: kulelager
Svingkransens fortan-
ning
Smørenippel

Batteriklemmer Syrebeskyttelsesfett8

8. Standard beskyttende fett mot syre NGLI klasse 2.

FINA Marson L2 Hele året Etter behov

Drivstoff 9

9. Svovelinnhold mindre enn 0,05%, cetantall høyere enn 45

Dieseldrivstoff10

10. I land hvor det gjelder avgassbestemmelser trinn 3A / Tier IV interim, må det brukes dieseldrivstoffer med et svovelinnhold < 15 ppm.

ASTM D975 - 94: 1D, 
2D (USA)

alt etter utetem-
peratur sommer- 
eller vinterdiesel

24,2 liter
(6.4 gal)

EN 590
ISO 8217 DMX (inter-
nasjonal)
BS 2869 - A1, A2 (GB)
JIS K2204 (Japan)
KSM-2610 (Korea)
GB252 (Kina)

Biodiesel
EN 14214
ASTM D-6751

Motorkjølesystem Kjølevæske

Destillert vann og frost-
væske SF D12 Plus/
ASTM D4985
(rødaktig)11

11. ET18: til serienummer WNCE1202PPAL01199; ET20: til serienummer WNCE1203HPAL00699; ET24: til serienummer WNCE1204TPAL00599;

Hele året 3,5 liter
(0.9 gal)Destillert vann og frost-

svæske D40 Super/
ASTM 6210 
(fiolett)12

12. ET18: fra serienummer WNCE1202HPAL01200; ET20: fra serienummer WNCE1203CPAL00700; ET24: fra serienummer WNCE1204LPAL00600;

Kontrollspakkonsoll Smørefett Förch S401 Hele året Etter behov

Vindusspyleranlegg Rengjøringsvæske Vann og frostvæske Hele året 1,22 liter
(0.3 gal)
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Vedlikehold 7
Motoroljetyper 

Ekstra olje- og filterskift i det hydrauliske anlegget

LES DETTE
Alt etter bruk av kjøretøyet må du gjennomføre et ekstra olje- og filterskift 
på det hydrauliske anlegget. Hvis det ikke tas hensyn til disse 
skiftintervaller, kan dette føre til skader på de hydrauliske komponentene.
► Vær oppmerksom på de påfølgende intervaller.

Motoroljeklasse Omgivelsestemperatur (C°)

API CF, CF-4, CI-4;
ACEA E3, E4, E5;
JASO DH-1

° 
C -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

SAE 10W

SAE 20W

SAE 10W-40

SAE 15W-40

SAE 20

SAE 30

SAE 40

° 
F -4 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104

Anvendelse Hydraulikkolje filterinnsats hydraulikkolje

Normalt arbeid etter hhv. 1000 
driftstimer første skift etter 50 driftstimer, deretter hver 500. Bh

Andel ved ham-
merarbeide

20%
etter henholds-
vis 800 driftsti-

mer 300Bh

40% etter hhv. 400 
driftstimer

60% hver 300. Bh
100Bh

mer enn 80% etter hhv. 200 
driftstimer
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7 Vedlikehold
Hydraulikkoljetyper
Hydraulikk-
oljeklasse Omgivelsestemperatur (C°)

HVLP 46 1

1. iht. DIN 51524 del 3, ISO-VG 46.

° 
C -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

ISO VG32

ISO VG46

ISO VG68

° 
F -4 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104 122
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Vedlikehold 7
Viktige henvisninger til drift med biologisk hydraulikkolje
• Bruk utelukkende biologiske oljer som er testet og frigitt av firmaet 

Wacker Neuson.
• Etterfyll bare biologisk olje av samme type. For å forebygge misforstå-

elser plasseres en tydelig henvisning til den momentant brukte 
oljetypen i nærheten av påfyllingsstussen for hydraulikkolje. Ved å 
blande to biologiske oljetyper kan egenskapene til en type bli dårligere. 
Vær derfor oppmerksom på at den gjenværende mengden er i 
samsvar med nasjonale og regionale bestemmelser når du skifter 
biologisk olje. Vær oppmerksom på produsentens angivelser.

• Ikke etterfyll mineralolje – mineraloljeinnholdet bør ikke overskride 2 
vektprosent i systemfyllingen for å unngå problemer med skum og for 
ikke å innskrenke nedbrytingsprosessen av den biologiske oljen.

• For driften med biologiske oljer gjelder de samme olje- og filterskiftin-
tervaller som for mineraloljer.

• Kondensvannet i hydraulikktanken må i alle fall tappes av ved et 
autorisert fagverksted før den kalde årstiden. Vanninnholdet må ikke 
overskride 0,1 vektprosent.

• Ved bruk av biologiske oljer gjelder også alle henvisningene til 
miljøvern som er oppført i denne driftsinstruksen.

• Den senere omstillingen fra mineralolje til biologisk olje er bare tillatt 
for et autorisert fagverksted.
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7.4 Vedlikeholdstilganger
Motorpanser

ADVARSEL
Forbrenningsfare på grunn av varme motordeler!
Kan føre til alvorlige personskader eller død.

► Slå av motor og la den avkjøles i minst 10 minutter.

ADVARSEL
Fare for skader på grunn av roterende deler!
Roterende deler kan føre til alvorlige skader eller til død.
► Åpne motorpanser bare når motoren står stille.

FORSIKTIG
Fare for skader når motorpanseret er åpnet!
Kan føre til skader.
► Når motorpanseret er åpnet, må man passe på at man ikke støter med 

hodet mot dette.

Åpne:
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Åpne motorpanser ved å trykke på knappen A.
Motorpanseret holdes av en gassfjær.

Lukke:
Trykk motorpanser kraftig ned.

Låse og løsne:
Motorpanseret låses med tenningsnøkkelen.
Skru tenningsnøkkel i låsen A mot høyre R.

➥ Motorpanser låst.
Skru tenningsnøkkel i låsen A mot venstre L.

➥ Motorpanser opplåst.

Fig. 277Motorpanserets lås

A

RL
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Vedlikehold 7
Sidebeskyttelse venstre
Åpne:
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Åpne motorpanser. 
3. Trekk ut låsing A.
➥ Sidebeskyttelse foldes til siden.

4. Trykk bøyle B ned for opplåsing og hold den trykt.
5. Trykk sidebeskyttelse C fremover.

6. Ta av sidebeskyttelse C.

Lukke:
1. Hekt sidebeskyttelse C inn i de to laskene D.

Fig. 278Åpne låsing

A

Fig. 279Lås opp bøyle

B

C

Fig. 280Demonter sidebeskyttelse

C

Fig. 281Hekt inn sidebeskyttelse

D
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7 Vedlikehold
2. Trykk bøyle B ned og hekt den inn.
3. Plasser lås D overfor den låste posisjonen B.
4. Trykk sidebeskyttelse C med begge hender i retning kjøretøy til 

sidebeskyttelsen C smekker inn hørbart.
5. Lukk motorpanser.

Sidebeskyttelse høyre
Åpne:
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Løsne de to skruene A.
3. Fell ned sidebeskyttelsen.
4. Fjern sidebeskyttelsen.

Lukke:
1. Hekt sidebeskyttelse på undersiden inn i de to laskene B.
2. Fold opp sidebeskyttelsen.
3. Trekk fast begge skruene A.

Sikringsboks
Åpne:
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Åpne sidebeskyttelse venstre.
3. Løsne skruer A og fell ned deksel.

Lukke:
1. Monter deksel og trekk fast skruer A.
2. Lukk sidebeskyttelse.

Fig. 282Hekt inn sidebeskyttelse

B

C

D

Fig. 283Åpne sidebeskyttelse høyre

A

Fig. 284Sidebeskyttelse høyre

B

Fig. 285Åpne sikringsboksen

A

7-16 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_700.fm 



Vedlikehold 7
Demontere / montere førerkabin / canopy

FARE
Fare for ulykker ved kjøring uten førerkabin/canopy!
Har alvorlige skader eller død som resultat.
► Kjøring med demontert førerkabin/canopy er bare tillatt for korte 

gjennomkjøringer.
► Sikkerhetsbeltet må ikke tas på.
► Ikke gjennomfør arbeider uten førerkabin/canopy.
► Tillatelse fra den vedkommende nasjonale myndighet må innhentes.
► Kjøringen er bare tillatt på plant underlag.
► Det må ikke komme til tippebevegelser på kjøretøyet.
► Kjøringen i omgivelser hvor deler kan falle ned, er forbudt.

LES DETTE
Vær oppmerksom på eventuelle skader når kjøretøyet løftes opp.
► Løft førerkabinen langsomt.
► Vent til kjøretøyet ikke pendler lenger.
► Løfteredskap må ikke skure eller ligge mot glassflater.

1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 
gjennomsmøringen.

2. Åpne motorpanser.
3. Demonter lask A i motorrommet.

4. Demonter taklyskaster bak (opsjon).
5. Monter lask A og trekk fast skrue med 45 Nm (33.2 ft.lbs).

Fig. 286Lask motorrom

A

Fig. 287Lask førerkabin

A
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6. Monter løfteutstyr på løftepunktene til førerkabinen. Den foreskrevne 
lengde L1 er 1000 mm (39.4 in).

7. Stram førerkabin ved hjelp av løfteutstyr.

8. Canopy: Demonter elektrisk støpsel B. Støpslet befinner seg på 
venstre side bak førersetet.
Monter beskyttelseshette for beskyttelse av støpselet.

9. Førerkabin (opsjon): Fell beskyttelse C fremover. Demonter elektrisk 
støpsel B. Støpslet befinner seg på venstre side bak førersetet. 
Monter beskyttelseshette for beskyttelse av støpselet.

10.Fold opp fotmatten på begge yttersider.
11.Demonter skruene D på begge sider i fotområdet.

Fig. 288Monter løfteutstyr

L1L1

L1

Fig. 289Demonter støpsel - Canopy

B

Fig. 290Demonter støpsel - førerkabin

B

C

Fig. 291Skruer venstre og høyre

D
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Vedlikehold 7
12.Canopy: Demonter skruer E på begge sider.

13.Førerkabin (opsjon): Demonter skruer E på begge sider.
14.Fremgå for løfting av førerkabinen på følgende måte:

- Vipp opp kontrollspakkonsoll.
- Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
- Lukk dører, vinduer, motorpanser og samtlige beskyttelser.
- Fjern samtlige løse gjenstander fra kjøretøyets indre.
- Forlat førerkabin.
- Lukk og lås samtlige beskyttelser.

15.Sett førerkabin sikkert ned og sikre den mot velting.
16.Montering av førerkabinen skjer i omvendt rekkefølge.
17.Trekk fast skruer D og E med 110 Nm (81 ft.lbs). Ruter hhv. 

sikringselementer kan brukes om igjen.

Informasjon
For å garantere en bedre tilgjengelighet, kan beskyttelsen F fjernes.

Fig. 292Skruer - Canopy

E

Fig. 293Skruer - førerkabin

E

F
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7 Vedlikehold
7.5 Rengjørings- og pleiearbeid

ADVARSEL
Fare for skader på grunn av roterende deler!
Roterende deler kan ha alvorlige skader eller død som resultat.

► Åpne motorpanser bare når motoren står stille.

ADVARSEL
Forbrenningsfare på grunn av varme overflater!
Varme overflater kan ha alvorlige forbrenninger eller død som resultat.
► Slå av motor og la den avkjøles.
► Bruk verneutstyr.

FORSIKTIG
Helsefare på grunn av rengjøringsmidler!
Rengjøringsmidler kan være helsefarlige.
► Bruk bare egnede rengjøringsmidler.
► Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
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Vedlikehold 7
LES DETTE
Skader på gummideler og elektriske deler på grunn av rengjøringen med  
løsemidler.
Ikke bruk løsemidler, bensin eller andre aggressive kjemikalier.

LES DETTE
Skader på elektronikken på grunn av vannstråle.
► Ikke utsett elektriske komponenter for en direkte vannstråle og beskytt 

dem mot fuktighet.
► Hvis elektriske komponenter skulle ha kommet i kontakt med vann, 

tørk disse med trykkluft og sprøyt dem inn med kontaktspray.

Miljø
Rengjør kjøretøyet bare på en vaskeplass eller i en vaskehall godkjent av 
myndighetene for å unngå miljøskader.
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7 Vedlikehold
Ved rengjøring av kjøretøyet skjelner man mellom tre områder:
• Førerkabin innvendig
• Komplett maskin utvendig
• Motorrom

Flytende vaskemidler
• Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.
• Bruk egnede verneklær.
• Ikke bruk brennbare væsker som f. eks. bensin eller diesel.

Trykkluft
• Arbeid forsiktig.
• Bruk øyevern og verneklær.
• Ikke rett trykkluft mot huden eller mot andre personer.
• Ikke bruk trykkluft for rengjøring av klær.

høytrykksspyler
• Tildekk elektriske deler.
• Ikke utsett elektriske deler og isolasjonsmateriale for direkte stråle.
• Tildekk ventilasjonsfilter på hydraulikkoljetanken og lokket til drivstoff- 

og hydraulikktank etc.
• Beskytt følgende komponenter mot fuktighet:

- Elektriske komponenter (f.eks. dynamo, styreenheter, forbindelses-
plugg på kabeltre).

- Dekk til styreinnretninger og tetninger
- Luftsugefilter osv.

Lettflyktige og lettantennelige rustbeskyttelsesmidler og 
sprayer:
• Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.
• Ild, åpen flamme og røyking forbudt.

Førerkabin innvendig
Anbefalte hjelpemidler:
• støvsuger
• fuktige kluter
• børste
• vann med mild såpe

Kjøretøy utvendig
Anbefalte hjelpemidler:
• høytrykksspyler
• dampstråle
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Motorrom
1. Sett kjøretøy bort i en vaskehall eller på en vaskeplass.
2. Slå av motor. Se Forberedelser til gjennomsmøring.
3. Rengjør kjøretøy.

Sikkerhetsbelte
Hold sikkerhetsbelte alltid rent, da beltelåsens funksjon kan innskrenkes 
ved grov tilsmussing.
Rengjør sikkerhetsbelte bare i montert tilstand med mildt såpevann. Ikke 
bruk kjemisk rens da vevet kunne ødelegges.

Rengjøring i saltholdige omgivelser
1. Sett kjøretøy bort i en vaskehall eller på en vaskeplass.
2. Se Forberedelser til gjennomsmøring.
3. Kontroller kjøretøy for saltavleiringer eller rustflekker. La rustflekker 

utbedres av et autorisert fagverksted.
4. Rengjør kjøretøy med en høytrykksspyler. Rengjør kjøretøyet slik at 

det ikke blir saltavleiringer igjen på vanskelig tilgjengelige steder.
Vær oppmerksom på henvisninger til rengjørings- og pleiearbeider.

5. Gjennomsmør kjøretøy ifølge smøreskjema.
6. La kjøretøyet tørke og kontroller en gang til for saltavleiringer.

Løse skrueforbindelser og fester
Ta kontakt med et autorisert fagverksted.
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7.6 Smørearbeid
Forberedelser til gjennomsmøring

1. Sett kjøretøy bort på vannrett og plan bakke med bæreevne.
2. Rett armsystem inn fremover i midten.
3. Senk armsystem og planeringsskjær ned på bakken.
4. Slå av motor.
5. Gjør det hydrauliske systemet trykkløst ved å betjene kontrollspakene 

flere ganger.
6. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
7. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
8. Fjern samtlige løse gjenstander fra kjøretøyets indre.
9. Lukk vinduer og dører.
10.Lukk og lås samtlige beskyttelser og dører.
11.Plasser et varselskilt på betjeningselementene (f. eks. kjøretøy blir 

vedlikeholdt, ikke start).
12.Vent i minst 10 minutter etter at motoren er slått av

Fig. 294Sette bort kjøretøyet
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Svingkrans kulebane

FARE
Klemfare. Under smøringen må overvognen verken tippes eller 
dreies!
Fare for alvorlige kvestelser som kan medføre død eller alvorlige 
kroppsskader!

► Sett bort kjøretøy som angitt i Fig. 294.
► Ikke drei overvogn.
► Ikke tipp overvognen.

1. Sett maskin bort på vannrett og plant underlag med bæreevne.
2. Senk armsystem og planeringsskjær ned på bakken.
3. Slå av motor, trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
4. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
5. Gjennomsmør smørepunkt 10 med fettpressen med en pump.

6. Start motor, løft armsystem og planeringsskjær.
7. Drei overvogn med 90°.
8. Gjenta punkter 2 - 7  tre ganger til overvognen står igjen i 

utgangsposisjonen.
9. Drei overvogn flere ganger med 360°.

Informasjon
Smørepunktene må holdes rene og smørefett som renner ut må fjernes.

Fig. 295Smørepunkt kulebane

10

Fig. 296Drei overvogn med hhv. 90°
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Kontrollspakkonsoll

FORSIKTIG
Klemfare! I området til de bevegelige deler til kontrollspakholderen 
er det
fare for skader ved kvestelse av kroppsdeler!
► Ikke hold kroppsdeler og klesplagg inn i området til de bevegelige 

deler.

1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 
gjennomsmøringen.

2. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
3. Sprøyt kontrollspak A inn med flytende fett.
4. Sprøyt dobbelfjær B på begge sider inn med flytende fett
5. Fold opp og fell ned kontrollspakkonsoll flere ganger.

Informasjon
Smørepunktene må holdes rene og smørefett som renner ut må fjernes.

Fig. 297Kontrollspak og dobbelfjær

A

B
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7.7 Drivstoffsystem
Viktige henvisninger til drivstoffsystemet

Informasjon
Drivstofftanken må på slutten av hver arbeidsdag påfylles med den 
korrekte drivstofftypen slik at det ikke kan dannes kondensvann. Ikke fyll 
drivstofftanken fullstendig slik at drivstoffet kan utvide seg.

Informasjon
Drivstofftanken må ikke kjøres fullstendig tom, da det i dette tilfellet suges 
luft i drivstoffsystemet, og det da er nødvendig å avlufte drivstoffsystemet.

Spesifikasjon for dieseldrivstoff

LES DETTE
Det må bare de oppførte dieseldrivstoffer benyttes.
► Ved bruk av andre drivstoffer opphører garantikravet ved eventuell 

motorskade.
► Benytt intet dieseldrivstoff med additiver (tilsetnings- eller 

hjelpestoffer).

– se «Smørestoffer og væsker» på side 7–10

Tanke opp

ADVARSEL
Eksplosjons- og brannfare ved håndtering av drivstoff!
Kan ha alvorlige forbrenninger eller død som resultat.
► Arbeider på drivstoffsystemet må aldri utføres i nærheten av åpen 

flamme eller tennfarlige gnister.
► Ikke røyk.
► Hold vedlikeholdsområdet rent.
► Ikke tank opp i lukkede rom.
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7 Vedlikehold
Påfyllingsstussen A til drivstofftanken befinner seg i motorommet.
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Åpne motorpanser.
3. Ta av tanklokk.
4. Tank opp.
5. Lås tanklokk.
6. Lukk og lås motorpanser.

LES DETTE
Ikke tank opp med en kanne for å unngå at drivstoffet blir forurenset.

Drivstoffpumper
Tank drivstoff hvis mulig fra stasjonære tappeanlegg. Drivstoff fra fat eller 
bensinkanner er som oftest forurenset.
Selv minste smusspartikler fører til øket motorslitasje, feil i 
drivstoffanlegget og redusert virksomhet av drivstoffilterne.

Tanke fra fat
• Dersom det ikke kan unngås å tanke fra fat, ta hensyn til følgende:
• Verken rull eller vipp fatet før du tanker
• Beskytt fatpumpens sugerøråpning med finmasket sil
• Senk sugerørsåpningen til fatpumpen ned til maks. 15 cm (5.85 in) 

over fatets bunn
• Fyll tanken bare med tilsvarende redskap (trakt eller påfyllingsrør) med 

innebygd finfilter
• Hold alle beholdere for opptankingen rene

Fig. 298Tanke opp drivstoff

A
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Avlufte drivstoffsystem
Drivstoffsystemet må avluftes i følgende tilfeller:
• Etter at drivstoffilteret eller -forfilteret og drivstoffledningene er blitt tatt 

av og montert igjen
• Etter at drivstofftanken er kjørt tom
• Når kjøretøyet tas i bruk igjen etter en tid ute av bruk på mer enn 30 

dager.

For avlufting av drivstoffsystemet fremgås det på følgende måte:

1. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
2. Trekk ut tenningsnøkkel.
3. Fyll drivstofftank og lås tank.
4. Skru tenningsnøkkel til første stilling.
5. Vent i ca. 5 min. mens drivstoffsystemet avlufter automatisk.
6. Start motor.

Går motoren for en kort tid jevnt, men stanser så eller går ujevnt:

1. Slå av motor.
2. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
3. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
4. Avluft drivstoffsystem en gang til som beskrevet ovenfor.
5. Kontroller etter motorstart for tetthet.
6. La det om nødvendig kontrolleres av et autorisert fagverksted.
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Kontroll av vannutskilleren
Vannutskiller
Tøm vannutskiller når den røde indikatorringen A heves til posisjon B.

Drivstoffilter
Tøm drivstoffilteret når drivstoff-vannblandingen heves til posisjon C.

Tøm vannutskiller

ADVARSEL
Eksplosjons- og brannfare ved håndtering av drivstoff!
Kan ha alvorlige forbrenninger eller død som resultat.
► Avluft drivstoffsystem bare når motoren er kald.
► Bruk verneutstyr.
► Arbeider på drivstoffsystemet må aldri utføres i nærheten av åpen 

flamme eller tennfarlige gnister. 
► Ikke røyk.
► Hold vedlikeholdsområdet rent.

Informasjon
Drivstoffsystemets automatisk avlufting kan også utføres mens motoren 
er driftsvarm. 
– se kapittel " Avlufte drivstoffsystem" på side 7-29

1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 
gjennomsmøringen.

2. Forbered egnet beholder for å samle opp drivstoff-vannblandingen.
3. Åpne motorpanser.
4. Skru kuleventil D til merket Off.

➥ Drivstofftilførselen er avbrutt.
5. Skru på gjengering E.
6. Samle opp drivstoff-vannblanding i en egnet beholder.
7. Skru gjengering E på igjen.

➥ Indikatorring ligger på bunnen av vannutskilleren.
8. Skru kuleventil D til merket On.

➥ Drivstofftilførselen er åpen.
9. Lukk og lås motorpanser.

Fig. 299Vannutskiller og drivstoffilter

A

B
C

Fig. 300Vannutskiller

D

Av

E

På
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Informasjon
Samle opp smørestoffer og væsker som renner ut med egnet beholder og 
deponer dem miljøvennlig.

Tømme drivstoffilter

ADVARSEL
Eksplosjons- og brannfare ved håndtering av drivstoff!
Kan ha alvorlige forbrenninger eller død som resultat.
► Avluft drivstoffsystem bare når motoren er kald.
► Bruk verneutstyr.
► Arbeider på drivstoffsystemet må aldri utføres i nærheten av åpen 

flamme eller tennfarlige gnister. 
► Ikke røyk.
► Hold vedlikeholdsområdet rent.

Informasjon
Drivstoffsystemets automatisk avlufting kan også utføres mens motoren 
er driftsvarm. 
– se kapittel " Avlufte drivstoffsystem" på side 7-29

1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 
gjennomsmøringen.

2. Åpne motorpanser.
3. Monter en slange for tømming på tilkoplingen F. Legg slange til 

beholderen på bakken.
4. Åpne skrue G.
5. Samle opp drivstoff-vannblanding i en egnet beholder.
6. Lås skrue G.
7. Demonter slange.
8. Lukk og lås motorpanser.

Informasjon
Samle opp smørestoffer og væsker som renner ut med egnet beholder og 
deponer dem miljøvennlig.

Fig. 301Drivstoffilter

G

F
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7.8 Motorsmøresystem
Viktige henvisninger til motorsmøresystemet

Informasjon
Oljenivået må kontrolleres daglig. Vi anbefaler å gjennomføre kontrollen 
før motoren startes. Kontroll tidligst 5 minutter etter at driftsvarm motor er 
slått av.

LES DETTE
Bruk oljemengde og oljekvalitet iht. drifts- og smørestofftabellen for å 
unngå motorskader.
► Oljenivået må være mellom MAX og MIN-merket.
► Bruk kun foreskrevet motorolje (etterfylling med samme motorolje).
► La oljeskift bare gjennomføres av et autorisert fagverksted.

LES DETTE
For å unngå motorskader må du påfylle motorolje langsomt slik at den kan 
renne bort og ikke kommer inn i innsugningstrakten.

Kontrollere motoroljenivå
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Åpne motorpanser. 
3. Rengjør rundt peilepinnen med en lofri klut.
4. Trekk ut peilepinne A.
5. Tørk av med en lofri fille
6. Skyv den inn igjen til anslaget.
7. Trekk den ut og les av oljenivå.

➥ Oljenivået må være mellom MAX og MIN-merket.
➥ Etterfyll motorolje ved behov.

8. Lukk og lås motorpanser.Fig. 302Kontroll av oljenivået

A

MAKS.

MIN.

A
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Etterfylle motorolje
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Åpne motorpanser.
3. Rengjør rundt skrulokket med en lofri klut.
4. Åpne skrulokk B.
5. Løft peilepinne A litt slik at luft som eventuelt er innelukket kan slippe 

ut.
6. Fyll på motorolje.
7. Vent i ca. 3 minutter til oljen har rent fullstendig ned i oljepannen.
8. Kontroller oljenivå.
9. Etterfyll ved behov og kontroller oljenivå en gang til.
10.Lukk skrulokk B.
11.Trykk peilepinne A inn igjen til anslaget
12.Lukk og lås motorpanser.

Informasjon
Samle opp smørestoffer og væsker som renner ut med egnet beholder og 
deponer dem miljøvennlig.

Fig. 303Etterfylling av motorolje

B
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7.9 Kjølesystem
Viktige henvisninger til kjølesystemet

Olje-/ vannkjøleren befinner seg bak den høyre sidebeskyttelsen, til høyre 
for motoren. . Den kjøler både dieselmotoren og hydraulikkoljen for kjøre- 
og arbeidshydraulikken.

LES DETTE
For å unngå kjøler- og motorskader.
► Vær oppmerksom på blandingstabellen for smørestoffer og væsker 

samt kjølevæsker.
► Kontroller kjølevæskenivå daglig.

Kontrollere kjølevæskenivå
1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 

gjennomsmøringen.
2. Åpne motorpanser.
3. Kontroller kjølevæskenivå på seglasset A
4. Hvis kjølevæskenivået er under markeringen FULL:

➥ Etterfyll kjølevæske.
5. Lukk og lås motorpanser.

Informasjon
Kontroller kjølevæskenivået daglig.
Vi anbefaler å gjennomføre kontrollen før motoren startes.
Legg merke til kjølevæskens blandingstabell.

Fig. 304Kontroll av kjølevæskenivået

A

FULL
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Etterfylling av kjølevæske

ADVARSEL
Forbrenningsfare. Motor-kjølevæsken står under trykk ved høy 
temperatur.
Har alvorlige skader eller død som resultat.
► Bruk vernehansker og øyevern.
► Slå av motor og la den avkjøles i minst 10 minutter.
► Åpne kjølerens lås forsiktig.

1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 
gjennomsmøringen.

2. Åpne motorpanser.
3. Lett overtrykket i kjøleren. Skru skrulokk B forsiktig opp og la trykk 

slippe ut.
4. Åpne skrulokk B.
5. Etterfyll kjølevæske til merket FULL.
6. Lukk skrulokket B.
7. Start motor og la den kjøre varm i ca. 5–10 minutter.
8. Slå av motor.
9. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
10.La motor avkjøles.
11.Kontroller kjølevæskenivå på nytt.
12.Etterfyll ved behov kjølevæske og gjenta det til kjølevæskenivået blir 

konstant.
13.Lukk og lås motorpanser.

LES DETTE
Ikke bland den fylte kjølevæsken med andre kjølevæsker.
► Bruk kun kjølevæsken foreskrevet av Wacker Neuson –

se kapittel "7.3 Smørestoffer og væsker" på side 7-10.

Rengjøring av kjøleren

FORSIKTIG
Forbrenningsfare ved vedlikeholdsarbeider på kjøleren!
Kan føre til skader.

► Slå av motor og la den avkjøles i minst 10 minutter.
► Bruk vernehansker og øyevern.

Fig. 305Kontroll av kjølevæskenivået

B

FULL
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LES DETTE
Smuss på lamellene reduserer kjølerens kjøleeffekt og kan derfor føre til 
skader på dieselmotor og hydraulikksystem!
► Kontroller kjøler daglig og rengjør ved behov.
► I arbeidsomgivelser med mye støv eller smuss skal rengjøringen 

utføres oftere enn oppgitt i vedlikeholdsplanene.

LES DETTE
For å få optimal kjøleeffekt av kjøleren må lamellene til kjøleren ikke bli 
skadet når de blåses fri med trykkluftpistolen!
► Overhold en tilstrekkelig avstand til kjøleren for å unngå at 

kjølerlamellene skades.
► Benytt for rengjøringen uoljet trykkluft med maks. 2 bar (29 psi).

Vannkjøleren A og hydraulikkoljekjøleren B befinner seg bak den høyre 
sidebeskyttelsen.

1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 
gjennomsmøringen.

2. Demonter høyre sidebeskyttelse.
3. Fjern støv og andre fremmedlegemer med trykkluft fra lamellene.
4. Monter sidebeskyttelse.

Fig. 306Rengjøring av kjøleren

A B
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Vedlikehold
7.10 Kontroller luftfilter
La vedlikehold kun gjennomføres av et autorisert fagverksted.

Forurensningsindikator
Luftfilterelementene må skiftes ut når det røde merket B vises på 
forurensningsindikatoren A.
Ta kontakt med et autorisert fagverksted.

Kontroll av luftinnsugningen

LES DETTE
For å unngå motorskader når man kjører gjennom et vadested. 
► Hold åpningen til motorens luftinnsugning A over vannivået.
► Kontroller daglig for at det er rent før igangsetting.

1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 
gjennomsmøringen.

2. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
3. Åpne motorpanser.
4. Kontroller og rengjør om nødvendig luftinnsugning A.
5. Lukk og lås motorpanser.

Fig. 307Forurensningsindikator

A

B

Fig. 308Luftinnsugning

A

Fig. 309Kontroll av luftinnsug

A
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7 Vedlikehold
7.11 Remmer
Kontroller remmenes tilstand og stramming

ADVARSEL
Fare for skader på grunn av roterende deler!
Roterende deler kan føre til alvorlige skader eller til død.

► Slå av motor før du åpner motorpanseret.
► Kontroller kilerem bare når motoren står stille.

LES DETTE
Ved defekt kilerem er det fare for materielle skader.
► Ikke start motor.

1. Sett maskin bort på vannrett og plant underlag med bæreevne.
2. Slå av motor. Se forberedelse for gjennomsmøringen.
3. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.
4. La motor avkjøles.
5. Åpne motorpanser.
6. Kontroller kilerem A omhyggelig for skader, riss, kutt.
7. Hvis kileremmen er skadet (riss, slitasje, brudd osv.):

➥ La kilerem skiftes ut av et autorisert fagverksted.
➥ Kilerem må også skiftes ut når remmen berører kilesporbunnen 

eller remskivene er skadet.
8. Kontroller ved tommeltrykk på omtrent 100N (22.5 lbf) kileremmens 

slakk mellom veivakselskive og viftehjul.
9. Ved en ny rem bør slakken være 6 til 8 mm (0.24 til 0.31 in), ved en 

brukt rem (etter omtrent 5 min kjøretid) bør slakken være 7 til 9 mm 
(0.27 til 0.35 in).

10.Når kileremmen ikke er riktig strammet:
➥ La kilerem skiftes ut eller etterstrammes av et autorisert 

fagverksted.
11.Lukk og lås motorpanser.

Fig. 310Kontroller remmens tilstand og stramming

ca. 8 mm (0.31 in)

A
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Vedlikehold 7
7.12 Hydraulisk system
Viktige henvisninger til det hydrauliske systemet

ADVARSEL
Forbrenningsfare ved vedlikeholdsarbeider på den varme motoren 
og det hydrauliske anlegget.
Kan føre til alvorlige personskader eller død.

► Vent i minst 10 minutter etter at motoren er slått av.
► Bruk verneutstyr.

ADVARSEL
Fare for at væske spruter ut under høyt trykk! Når oljepluggen 
fjernes kan olje sprute ut.
Kan føre til alvorlige personskader eller død.
► Ikke bruk kjøretøy ved utette eller skadde komponenter til det 

hydrauliske anlegget.
► Åpne ventilasjonsfilter forsiktig slik at trykket i beholderens indre kan 

lettes langsomt.
► Bruk verneutstyr.
► Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Skyll øyne ved berøring med 

hydraulikkolje straks med rent vann og oppsøk lege.
► Ikke let med blotte hender etter hydraulikklekkasjer. Ta på 

vernehansker og let med et stykke papp etter hydraulikklekkasjer.
► Oppsøk straks lege, selv ved de minste sår. Hydraulikkolje forårsaker 

blodforgiftning.

LES DETTE
For å unngå skader på det hydrauliske anlegget:
► Benytt hydraulikkolje og kvalitet iht. drifts- og smørestofftabellen.
► Fyll på hydraulikkolje gjennom silen.
► Kontroller hydraulikkoljenivå daglig.
► Turbid hydraulikkolje i seglasset hentyder til at vann eller luft har trengt 

inn i det hydrauliske anlegget. Ta kontakt med et autorisert 
fagverksted.

► Hvis det hydrauliske anlegget er fylt med biologisk olje, må bare 
biologisk olje av samme type etterfylles – vær oppmerksom på 
klistremerket på hydraulikkoljetanken.

► Hvis hydraulikkanleggets filter er tilsmusset, ta kontakt med autorisert 
fagverksted.
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_710.fm 7-39



7 Vedlikehold
Kontroll av hydraulikkoljenivået
1. Sett maskin bort på vannrett og plant underlag med bæreevne.
2. Rett armsystem inn fremover i midten (se bilde).
3. Senk armsystem og planeringsskjær ned på bakken.
4. Slå av motor.
5. Gjør det hydrauliske systemet trykkløst ved å betjene kontrollspakene 

flere ganger.
6. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.

7. Seglasset A befinner seg på den høyre siden av kjøretøyet.
8. Kontroller oljenivå på seglasset A.

➥ Ved driftsvarm motor må oljenivået være ca. i midten av seglasset.
Hvis oljenivået er under dette, etterfyll hydraulikkolje.

Etterfylling av hydraulikkolje
9. Demonter høyre sidebeskyttelse.

– se «Sidebeskyttelse høyre» på side 7–16
10.Åpne ventilasjonsfilter B forsiktig slik at trykket lettes.
11.Åpne påfyllingslokk C langsomt.
12.Etterfyll hydraulikkolje til det tilsvarende merket er nådd.
13.Kontroller hydraulikkoljenivå på seglasset A.
14.Etterfyll ved behov og kontroller en gang til.
15.Lukk påfyllingslokk C fast for hånd.

16.Lukk ventilasjonsfilter B fast for hånd.
17.Monter høyre sidebeskyttelse.

Miljø
Samle opp smørestoffer og væsker som renner ut i en egnet beholder og 
deponer dem miljøvennlig.

Fig. 311Sette bort kjøretøyet

Fig. 312Oljenivåindikator på hydraulikkoljetanken 
(fremstilling av symboler)

A

Fig. 313Åpne ventilasjonsfilter

B

Fig. 314Etterfyll hydraulikkolje (fremstilling av 
symboler)

C

A
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Vedlikehold 7
Kontroll av det hydrauliske systemet for tetthet

LES DETTE
Utettheter og skadede trykkledninger må straks fjernes av et autorisert 
fagverksted. Dette øker ikke bare maskinens driftssikkerhet men er også 
et bidrag til miljøvernet.
► Utettheter og trykkledninger som er skadet må straks fjernes av et 

autorisert fagverksted.
► La hydraulikkslanger skiftes ut hvert 6. år fra produksjonsdato, selv om 

de ikke oppviser noen synlige mangler.

• Ikke bruk kjøretøy ved utette eller skadde komponenter til det hydrau-
liske anlegget.

• Finn ut årsak for hydraulikklekkasjer ved hjelp av et stykke papp.
• Ettertrekk utette forskruninger og slangeforbindelser bare når de er 

trykkløse. Før arbeider på trykksatte ledninger må trykket lettes.
• Defekte eller utette trykkledninger og forskruninger må aldri sveises 

eller loddes, la defekte deler skiftes ut.
• Bruk verneutstyr.
• Ikke let med blotte hender etter lekkasjer. Ta på vernehansker og let 

med et stykke papp etter hydraulikklekkasjer. 
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7 Vedlikehold
Kontroll av hydraulikkslanger for tilstand og alder

LES DETTE
Utettheter og skadede trykkledninger må straks fjernes av et autorisert 
fagverksted. Dette øker ikke bare maskinens driftssikkerhet men er også 
et bidrag til miljøvernet.
► Utettheter og trykkledninger som er skadet må straks fjernes av et 

autorisert fagverksted.
► La hydraulikkslanger skiftes ut hvert 6. år fra produksjonsdato, selv om 

de ikke oppviser noen synlige mangler.

Vi henviser i denne sammenhengen til „Sikkerhetsregler for 
hydraulikkslanger“, utgitt av den Tyske sentralen for ulykkesforebygging 
og yrkesmedisin og til DIN 20066 TI. 5.
På hver slangeforbindelse befinner artikkelnummeret seg på pressingen 
og produksjonsdatoen på slangen.
Skift ut den henholdsvis ledningen når det fastslås et av problemene 
nedenfor:
• Skadede eller utette hydraulikktetninger.
• mantler som er slitte eller revnet eller forsterkningsstrenger som ikke er 

tildekket.
• Mantler som er utvidet på flere steder.
• Vridninger eller klemminger på bevegelige deler.
• Fastklemte fremmedlegemer i overtrekkene.
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Vedlikehold 7
7.13 Elektrisk anlegg
Viktige henvisninger til det elektriske anlegget

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på det elektriske anlegget må bare 
gjennomføres av opplært fagpersonale og/eller et autorisert fagverksted!
• Defekte deler av det elektriske anlegget må generelt skiftes ut av et 

autorisert fagverksted. 
• Brukeren kan skifte ut lyspærer og sikringer.

Vekselstrømsgenerator
• Ta motor utelukkende i bruk når batteriet er tilkoplet.
• Vær ved tilkopling av batteriet oppmerksom på riktig poling (+/-).
• Ved tilkopling av en batteri-hurtiglader må først batteriet frakoples.
• La defekte ladekontrollamper skiftes ut med en gang.

ADVARSEL
Eksplosjonsfare! Ved normal bruk av batteriene.
Kan føre til alvorlige personskader eller død.

► Bruk vernehansker og øyevern.
► Ikke arbeid i nærheten av åpnede battericeller med åpen flamme eller 

gnister og ikke røyk.
► Prøv ved frosset batteri eller for lavt syrenivå ikke start med 

startkabler. Batteriet kan sprekke eller eksplodere. Skift batteri ut med 
en gang.

► Kople før du begynner med reparasjonsarbeider på det elektriske 
anlegget minuspolen (-) fra batteriet.

Informasjon
Benytt bare en 12V spenningskilde, da høyere spenninger skader de 
elektriske komponentene.

Vær ved tilkopling av batterikablene oppmerksom på riktig polaritet +/-, da 
ømfintlige elektriske elementer ødelegges ved feil tilkopling
Ikke avbryt spenningsførende strømkretser på batteriklemmene, fare for 
gnistdannelse.

Ikke legg verktøy eller andre elektrisk ledende gjenstander på batteriet – 
fare for kortslutning.

Miljø
Deponer brukte batterier forskriftsmessig og miljøvennlig.
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7 Vedlikehold
Sikringer og reléer
• Gjennombrente sikringer tyder på overbelastning eller kortslutning. La 

det elektriske anlegget kontrolleres av et autorisert fagverksted.
• Benytt bare sikringer med foreskrevet kapasitet (amperetall).
– se kapittel " Reléer" på side 9-4
– se kapittel " Sikringer" på side 9-4

Batteriets tilstand
Må bare gjennomføres av et autorisert fagverksted.

Lade opp batteri
Må bare gjennomføres av et autorisert fagverksted.

Utskifting av batteriet
Batteriet befinner seg under den venstre sidebeskyttelsen.
Batteriet er lite vedlikeholdskrevende. Likevel bør man la batteriet 
kontrolleres regelmessig for å sikre at væskenivået befinner seg mellom 
merkene MIN og MAX.
Batteriet kan bare kontrolleres når det er demontert, kontrollen må utføres 
av et autorisert verksted.
Det er meget viktig at det tas hensyn til de spesielle 
sikkerhetshenvisningene til batteriet.

LES DETTE
For å unngå skader på motorelektronikken, må batteriet ikke frakoples når 
motoren er i gang.

Fig. 315 Utskifting av batteriet

- +
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Vedlikehold 7
7.14 Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg
Kontrollere / skifte ut friskluftfilter

La vedlikehold kun gjennomføres av et autorisert fagverksted.

7.15 Vindusspyleranlegg
Viktige henvisninger til vindusspyleranlegget

Bruk kun vindusrenser (om nødvendig med frostvæske) for etterfylling.

Kontroller væskenivå og etterfyll
Spylevæskebeholderens påfyllingsstuss befinner seg i førerkabinen.

1. Sett bort kjøretøy Slå av motor. Se forberedelse for 
gjennomsmøringen.

2. Kontroller væskenivået i væskebeholderen A og etterfyll ved 
behov.Aksler / drivverk

La vedlikehold kun gjennomføres av et autorisert fagverksted.

7.16 Bremsesystem
La vedlikehold kun gjennomføres av et autorisert fagverksted.

Fig. 316Væskenivå

A
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7 Vedlikehold
7.17 Beltekjeder
Viktige henvisninger til beltekjeder

Slitasjen av beltekjedene kan variere alt etter arbeidsvilkår og bakkens 
beskaffenhet.

Kontroller beltekjedenes stramming

FARE
Klemfare ved arbeider under kjøretøyet!
Fører til alvorlige kvestelser eller kroppsskader med døden som resultat.
► Personer må ikke oppholde seg i fareområdet.
► Kjøretøyet må understøttes slik at beltekjedene slakker fritt.

1. Sett maskin bort på vannrett og plant underlag med bæreevne.
2. Løft kjøretøyet ved hjelp av armsystemet og planeringsskjæret jevnt og 

vannrett.

3. Posisjoner beltekjede slik at merket A på beltekjeden befinner seg i 
midten mellom drivhjulet B og kjedestrammehjulet C.

4. Slå av motor.
5. Vipp opp kontrollspakkonsoll.
6. Trekk ut og oppbevar tenningsnøkkel.

Fig. 317Løfte maskin

Fig. 318Markering gummibelte

C B

A

A
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Vedlikehold 7
7. Hvis klaringen mellom løperull og beltekjede ikke er 20 - 25 mm (0.8 - 1 
in), still den inn korrekt.

Korrigere beltekjedenes stramming

FARE
Fare for at smøremiddelet renner ut! Høyt fettrykk i 
hydraulikksylinderen.
Fører til alvorlige skader eller til død!

► Smøreventilen må bare åpnes forsiktig og må ikke skrus opp med mer 
enn en omdreining.

► Ikke hold ansiktet foran tilkoplingen av smøreventilen. 
► Hvis beltekjedens stramming ikke kan reduseres på denne måten, må 

det tas kontakt med et autorisert fagverksted.
► Fett må bare tappes av som beskrevet nedenfor. (Det må tas hensyn til 

sikkerhetshenvisningene!)

LES DETTE
For sterk stramming av beltekjedene fører til alvorlige skader på sylinder 
og beltekjede.
► Stram beltekjede bare til foreskrevet måleavstand.

Fig. 319Måleavstand

20-25mm
(0.78 - 0.98 in)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_710.fm 7-47



7 Vedlikehold
Stramming av beltekjeden
1. Sett maskin bort på vannrett og plant underlag med bæreevne.
2. Løft kjøretøyet ved hjelp av armsystemet og planeringsskjæret jevnt og 

vannrett.
3. Slå av motor.
4. Gjør det hydrauliske systemet trykkløst ved å betjene kontrollspakene 

flere ganger.
5. Pump fett med fettpressen gjennom smøreventilen A.
6. For å sikre at strammingen er korrekt: 

- Start motoren,
- la den uten belastning gå ved tomgangsturtall,
- beveg kjøretøyet langsomt fremover hhv. bakover og sett det bort 

igjen.
7. Kontroller beltekjedens stramming på nytt.

➥ Dersom den ikke er korrekt:
8. Etterstill på nytt.
9. Hvis beltekjedene etter videre pumping av fett fremdeles er løse, må 

beltekjedene eller sylindernes tetninger skiftes ut. I dette tilfellet må det 
tas kontakt med et autorisert fagverksted.

Redusering av strammingen
1. Sett egnet beholder under.
2. Åpne smøreventilen A langsomt med en omdreining mot urviserens 

retning for å la fettet renne ut.
➥ Fettet renner ut av smøreventilens spor.

3. Trekk smøreventilen A til igjen.
4. For å sikre at strammingen er korrekt:

- Senk kjøretøy ned til bakken, start motoren, la den gå uten 
belastning ved tomgangsturtall og beveg kjøretøyet langsomt 
fremover eller bakover og sett det bort igjen. Løft kjøretøy igjen ved 
hjelp av armsystem og planeringsskjær.

5. Kontroller beltekjedens stramming på nytt.
➥ Dersom den ikke er korrekt:

6. Etterstill på nytt.

Miljø
Samle opp smørestoffer og væsker som renner ut i en egnet beholder og 
deponer dem miljøvennlig.

Fig. 320Stramming av beltene

A

Fig. 321Tapp av fett

A
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Vedlikehold 7
7.18 Vedlikehold og pleie av tilleggsutstyr
Viktige henvisninger til vedlikehold og pleie av tilleggsutstyr

For feilfri bruk og levetid av tilleggsutstyret er fagmessig pleie og 
vedlikehold absolutt nødvendig. Ta hensyn til anvisningene for smøring, 
vedlikehold og pleie i driftsinstruksene til tilleggsutstyret.

7.19 Vedlikehold av opsjoner
Leddelt stang (løftekrok) og lastekroker

Slitasje leddelt stang (løftekrok)
Løftekroker med ikke tillatt slitasje (f. eks. overskridelse av den maks. 
toleransen), skader, deformasjoner, overflateriss og korrosjon må straks 
skiftes ut.
Slitasjen av det nominelle målet må ikke være mer enn 5% (maks. 
toleranse). Ved måling er det tilstrekkelig med nøyaktighet til en 
skyvelære.
Det er forbudt å sveise!

Slitasje lastekrok
Lastekroker (Powertilt, Powertilt for Easylock) med utillatt slitasje (f. eks. 
overskridelse av toleransen), skader, deformasjoner, overflateriss og 
korrosjon må straks skiftes ut av et autorisert fagverksted.
Slitasjen av det nominelle målet må ikke være mer enn 10% (maks. 
toleranse). Ved måling er det tilstrekkelig med nøyaktighet til en 
skyvelære.
Det er forbudt å sveise!
Hvis fjærmekanismen til fjærklinken C ikke lenger låser automatisk, stans 
arbeidene med lastekroken og la feilen fjernes av et autorisert 
fagverksted.

A B

Fig. 322Leddelt stang løftekrok 
(symbolfremstilling)

Leddelt stang (løftekrok) Nominelt mål A maks. toleranse B

ET18-ET24 32 mm
(1 1/4 in)

33,6 mm
(1 3/8 in)

Fig. 323Powertilt lastekrok (symbolfremstilling)

B

A

C A

Lastekrok Nominelt 
mål A

maks. tole-
ranse A

Nominelt 
mål B

maks. tole-
ranse B

Nominelt 
mål C

maks. toleranse 
C

ET18-24
(PTS-4.5)

86 mm
(3 3/8 in)

94,6 mm
(3 3/4 in)

30 mm
(1 1/8 in)

27 mm
(1 in)

33 mm
(1 1/4 in)

36,3 mm
(1 3/8 in)
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7 Vedlikehold
7.20 Abgassrensing
Ikke disponibel

7.21 Konservering av kjøretøyet
Hvert kjøretøy får i fabrikken en delvis konservering (f. eks. i 
motorrommet). Bruken i området til aggressive medier (f. eks. saltlagre) er 
ikke tillatt.
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Driftsforstyrrelser
8 Driftsforstyrrelser

LES DETTE
Ved feil eller symptomer som ikke er oppført i de påfølgende tabellene 
eller som fortsatt består etter forskriftsmessig gjennomførte 
vedlikeholdsarbeider, ta kontakt med en Wacker Neuson forhandler eller 
kundeservice.

8.1 Dieselmotor
Forstyrrelse / symptom Mulig årsak Avhjelp Se

Motor starter ikke eller dårlig

Drivstofftank tom Tank opp 7–27

Batteri defekt eller utladet Skift ut batteri 7–44

Sikring defekt Kontroller sikring 9–4

Motor starter, men går uregelmessig 
eller fusker Luft i drivstoffsystemet Avlufting av drivstoffsystemet 7–29

Motor blir for varm

Motoroljenivå for lavt Etterfylling av motorolje 7–33

Luftfilter tilsmusset Ta kontakt med autorisert fag-
verksted --

Kjølerlameller tilsmusset Rengjøring av kjøleren 7–35

Kjølevæskenivå for lavt Etterfylling av kjølevæske 7–35

Motor har for liten effekt Luftfilter tilsmusset Ta kontakt med autorisert fag-
verksted --

Motor har intet eller for lavt oljetrykk Motoroljenivå for lavt Etterfylling av motorolje 7–33

Motor oser svart Luftfilter tilsmusset Ta kontakt med autorisert fag-
verksted --
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8 Driftsforstyrrelser
8.2 Drivverk
Ingen forstyrrelser oppført.

8.3 Hydraulisk system

8.4 Elektrisk anlegg
Ingen forstyrrelser oppført.

8.5 klimaanlegg
Ingen forstyrrelser oppført.

8.6 Sette bort
Powertiltenhet

Forstyrrelse / symptom Mulig årsak Avhjelp Se
Svinge overvogn ikke eller nesten 
ikke mulig Utilstrekkelig smøring Gjennomsmøring 7–25

Kjøretøy arbeider ikke eller med 
redusert arbeidsytelse Hydraulikkoljenivå for lavt Etterfylling av hydraulikkolje 7–40

Fra indikatorelementet lyder en jevn 
summelyd

Trykkbryter til varselindikator 
for overlast defekt

La feil fjernes av et autorisert 
fagverksted. --

Forstyrrelse / symptom Mulig årsak Avhjelp Se

Powertilt bibeholder ikke posisjonen Den interne avlastingsventilen 
er blitt aktivert

Arbeidsprosessen gjentas 
med mindre belastning. Hvis 
problemet fortsatt består, ta 
kontakt med en Wacker Neu-
son forhandler eller et autori-
sert serviceverksted

--

Bevegelse av graveskuffen mot 
siden

Litt klaring på grunn av den 
nødvendige avstanden mellom 
fortanningen er normal

-- --
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Tekniske data
9 Tekniske data
9.1 Typer og handelsbetegnelse

– se kapittel " Typer og handelsbetegnelser" på side 3-2

9.2 Motor

Informasjon
Hvis kjøretøyet startes over 800 moh. (2625 ft), har kjøretøyet noe mindre 
effekt. Gravedriften begrenses ikke av dette (3TNV80-SSNS1).

Starte ET18/20/24
Fabrikat Yanmar

Type
3TNV76-SNSE12

3TNV80F-SSNS1
3TNV76-SNSE12V1

1. Gyldig for dieselmotorer med produksjonsdato fra 2019

Konstruksjon Vannkjølt 3-sylindret dieselmotor
Slagvolum 1116 cm3 (68.1 in3) 1266 cm3 (77.3 in3)
Boring og slaglengde 76 x 82 mm (2.9 x 3.2 in) 80 x 84 mm (3.1 x 3.3 in)

Effekt 13,8 kW / 2200 min-1 

(18.5 hk / 2200 o/min.)
13,4 kW / 2200 min-1 

(17.9 hk / 2200 o/min.)

Maks. dreiemoment 65,6 Nm / 1600 min-1 (48.4 ft.lbs. 
/ 1600 o/min.)

65,8 Nm / 1600 min-1 (48.5 ft.lbs. / 
1600 o/min.)

Maks. turtall uten last 2375 +/- 50 min-1 2375 +/- 50 min-1

Tomgangsturtall 1300 +/- 25 min-1 1300 +/- 25 min-1

Innsprøytningssystem indirekte

Starthjelp Glødeplugg
Drivstofftank 24 liter (6.3 gal)
Avgassverdier tilsvarer:

frem til 2012 EPA - Tier IV final
EPA - Tier IV finalfra 2012 --2

2. Ingen EU-utslippsdirektiv for dieselmotorer under 19 kW (25.5 hk) 

fra 20191 EU trinn 5
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9 Tekniske data
9.3 Drivverk/aksler

9.4 Brems
Se kjørespak

9.5 Belter

9.6 Styring
Se kjørespak

9.7 Arbeidshydraulikk

Drivverk ET18 ET20  ET24
Utførelse Aksialstempelmotor med planetdrev

Gummibelter ET18 ET20  ET24

Beltebredde 230 mm
(9 in)

250 mm
(10 in)

Antall lederuller 3 4 3

Arbeidshydraulikk ET18 ET20

Pumpe

Dobbel reguleringspumpe + 
dobbel tannhjulspumpe
10 + 10 + 8 + 2,7 ccm

(0.60 / + 0.60 + 0.49 / + 0.16 
in3)

Leveringskapasitet

23,8 (P1) + 23,8 (P2) + 19 (P3) 
+ 6,4 (P4) l/min
ved 2375 min-1

(6.3 + 6.3 + 5 + 1.7 gal/min ved 
2375 rpm-1)

Pumpenes antall / type 4

Leveringskapasitet innstillbare pumper 
(P1 + P2) 23,8 l/min (6.3 gal/min)

Leveringskapasitet tannhjulspumpe 1
(P3) (3. styrekrets eller Powertilt) 19 l/min (5 gal/min)

Leveringskapasitet tannhjulspumpe 2
(P4) 6,4 l/min (1.7 gal/min)

Driftstrykk for arbeids- og kjørehydrau-
likk 200 bar (2900 psi)

Driftstrykk svinggir 125 bar
(1813 psi)

150 bar
(2176 psi)

Overvognens turtall 10 o/min (10 rpm)

Hydraulikktankinnhold 19 liter (5 gal)
Hydraulikkoljemengde (systemfylling) 34 liter (9 gal)
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Hastighet

Arbeidshydraulikk ET 24

Pumpe

Dobbel reguleringspumpe + 
dobbel tannhjulspumpe
11 + 11 + 8,2 + 2,7 ccm

(0.67 + 0.67 + 0.50 + 0.16 in3)

Leveringskapasitet

26,1 (P1) + 26,1 (P2) + 19,4 
(P3) + 6,4 (P4) l/min

ved 2375 min-1

(6.9 + 6.9 + 5.1 + 1.7 gal/min 
ved 2375 rpm-1)

Pumpenes antall / type 4
Leveringskapasitet innstillbare pumper 
(P1 + P2) 26,1 l/min (6.9 gal/min)

Leveringskapasitet tannhjulspumpe 1
(P3) (3. styrekrets eller Powertilt) 19,4 l/min (5.1 gal/min)

Leveringskapasitet tannhjulspumpe 2
(P4) 6,4 l/min (1.7 gal/min)

Driftstrykk for arbeids- og kjørehydrau-
likk 240 bar (3481 psi)

Driftstrykk svinggir 150 bar (2176 psi)
Overvognens turtall 10 o/min (10 rpm)

Hydraulikktankinnhold 19 liter (5 gal)
Hydraulikkoljemengde (systemfylling) 34 liter (9 gal)

ET 18 ET 20  ET 24

2 kjørehastigheter 3 / 5,3 km/h
(1.9 / 3.3 mph)

2,1 / 4,1 km/t
(1.3 / 2.6 mph)

2,5 / 4 km/h 
(1.6 / 2.5 mph)
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9.8 Elektrisk system
Elektriske komponenter

Sikringer
Sikringene befinner seg bak venstre sidebeskyttelse.

Reléer
Reléene befinner seg bak venstre sidebeskyttelse.

ET 18 / ET 20 / ET 24
Lysmaskin 12 V 55 A
Starter 12 V 1,1 kW (1.5hp)

Batteri 12 V 44 Ah

Fig. 324Sikringer

F2

F1
F10 F11 F6 F9 F5

F3 F4 F7 F8

Sikringer Nominell strøm 
(A) ET 18 / ET 20 / ET 24

F1 50 A Starter, stoppemagnet, stikkontakt

F2 50 A Tenningslås, lufttrykksensor/effekttil-
pasning (Yanmar 3TNV80F-SNNS1)

F3 7,5A Display, stoppemagnet

F4 15A
Ventiler, signalhorn, togirs, hydrau-

lisk hurtigkoblingssystem, tippe 
overvogn, turtallsautomatikk

F5 10A
Tilleggshydraulikk proporsjonal 

(AUX I)
3.styrekrets proporsjonal (AUX II)

F6 10A Oppvarming, overlast, kjøresignal

F7 10A Belysning
F8 15A Belysning
F9 15A Vindusvisker, radio, innvendig lys

F10 15A Stikkontakt, sigarettenner
F11 10A Roterende lys, radio

K7 K9 K51 K58 K17

Fig. 325Reléer

Reléer ET 18 / ET 20 / ET 24
K7 Startrelé

K9 Stoppemagnet
K51 Tomgangsturtall
K58 To-girs (2. kjørehastighet)

K17 Hydraulisk hurtigkoblingssystem
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Lyspærer

Powertilt (opsjon)

ET 18 ET 20  ET 24
Arbeidslyskastere / taklys-
kastere Halogenlampe 12 V / 55 W H3

Innvendig lys Rørlampe C5W 12V/5W
Roterende varsellys Halogenlampe 12 V / 55 W H1
Roterende varsellys (LED) --

ET 18 ET 20 ET 24
Modellstørrelse 4.5
Stempelslag 240 cm³ (14.6 in³)

Nødvendig oljestrømning 2-4 l/min (0.5 - 1 gal/min)
Tilkoplinger 1/8 in
Svingområde 180°

Vekt 35 kg (77.2 lbs)
Drivmoment - ved 210 bar 
(3045 psi) 930 Nm (685 ft.lbs.)

Holdemoment - ved 225 
bar (3263 psi) 2470 Nm (1820 ft.lbs.)

Minste størrelse slange/rør
tilkoplingsslange størrelse

6 mm (0.23 in)

6 mm (0.23 in)
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9.9 Tiltrekkingsmomenter
Generelle tiltrekkingsmomenter
Fasthetsklasse 8.8 10.9 12.9 8.8 10.9

Skruemål
Skruer iht. DIN 912, DIN 931, DIN 933 etc. Skruer iht. DIN 7984

Nm (ft.lbs.) Nm (ft.lbs.) Nm (ft.lbs.) Nm (ft.lbs.) Nm (ft.lbs.)
M5 5,5 (4) 8 (6) 10 (7) 5 (4) 7 (5)
M6 10 (7) 14 (10) 17 (13) 8,5 (6) 12 (9)
M8 25 (18) 35 (26) 42 (31) 20 (15) 30 (22)

M10 45 (33) 65 (48) 80 (59) 40 (30) 59 (44)
M12 87 (64) 110 (81) 147 (108) 69 (51) 100 (74)
M14 135 (100) 180 (133) 230 (170) 110 (81) 160 (118)

M16 210 (155) 275 (203) 350 (258) 170 (125) 250 (184)
M18 280 (207) 410 (302) 480 (354) 245 (181) 345 (254)
M20 410 (302) 570 (420) 690 (509) 340 (251) 490 (361)

M22 550 (406) 780 (575) 930 (686) 460 (339) 660 (487)
M24 710 (524) 1000 (738) 1190 (878) 590 (435) 840 (620)
M27 1040 (767) 1480 (1092) 1770 (1305) 870 (642) 1250 (922)

M30 1420 (1047) 2010 (1482) 2400 (1770) 1200 (885) 1700 (1254)

Tiltrekningsmomenter/fingjenger
Fasthetsklasse 8.8 10.9 12.9 8.8 10.9

Skruemål
Skruer iht. DIN 912, DIN 931, DIN 933 etc. Skruer iht. DIN 7984

Nm (ft.lbs.) Nm (ft.lbs.) Nm (ft.lbs.) Nm (ft.lbs.) Nm (ft.lbs.)
M8X1,0 25 (18) 37 (28) 43 (32) 22 (16) 32 (24)

M10X1,0 50 (37) 75 (55) 88 (65) 43 (32) 65 (48)
M10X1,25 49 (36) 71 (52) 83 (61) 42 (31) 62 (46)

M12X1,25 87 (64) 130 (96) 150 (111) 75 (55) 110 (81)
M12X1,5 83 (61) 125 (92) 145 (107) 72 (53) 105 (77)
M14X1,5 135 (100) 200 (148) 235 (173) 120 (89) 175 (129)

M16X1,5 210 (155) 310 (229) 360 (266) 180 (133) 265 (195)
M18X1,5 315 (232) 450 (332) 530 (391) 270 (199) 385 (284)
M20X1,5 440 (325) 630 (465) 730 (538) 375 (277) 530 (391)

M22X1,5 590 (435) 840 (620) 980 (723) 500 (369) 710 (524)
M24X2,0 740 (546) 1070 (789) 1250 (922) 630 (465) 900 (664)
M27X2,0 1100 (811) 1550 (1143) 1800 (1328) 920 (679) 1300 (959)

M30X2,0 1500 (1106) 2150 (1586) 2500 (1844) 1300 (959) 1850 (1364)
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9.10 Kjølevæske
Blandetabell

9.11 Støyemisjoner

Informasjon
Overflaten på plassen der målingene fant sted er asfaltert.

Utetemperatur1

1. Velg også ved varmere utetemperaturer blandingsforholdet 1:1, for å garantere beskyttelse mot korro-
sjon, kavitasjon og avleiringer.

Destillert vann Frostvæske2

2. Kjølevæsken må ikke blandes med andre.

 til °C (°F) Volumprosent Volumprosent
 -37 (-34.6) 50 50

ET 18 ET 20  ET 24
(Tier IV final (til 2012)

Målt lydeffektnivå LwA 1

1. Iht. ISO 6395 (EF-direktiver 2000/14/EF og 2005/88/EF)

92,5 dB(A) 92,5 dB(A) 92,5 dB(A)
Lydeffektnivå garantert LwA 1 93 dB(A) 93 dB(A) 93 dB(A)
Usikkerhetsfaktor KpA2

2. Iht. EN ISO 4871 (EF-direktiver 2000/14/EF og 2005/88/EF)

0,8 0,8 0,8

Lydtrykknivå på førerens øre 
LpA 3

3. Iht. ISO 6394 (EF-direktiver 84/532/EØF, 89/514/EØF, 95/27/EØF)

75,8 dB(A) 75,8 dB(A) 75,8 dB(A)
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9.12 Vibrasjoner

Vibrasjonsverdiene er angitt i m/s².
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/44/EF om minstekrav til helse og 
sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakerne for risikoer i 
forbindelse med fysiske innvirkninger (vibrasjoner).

Angivelser til hånd-arm-vibrasjoner
Ved forskriftsmessig drift av kjøretøyet er hånd-arm-vibrasjonene mindre 
enn 2,5 m/s².

Angivelser til helkroppsvibrasjoner
Ved forskriftsmessig drift av kjøretøyet er hånd-arm-vibrasjonene mindre 
enn 0,5 m/s².
Ved de angitte verdiene ble det tatt hensyn til måleusikkerheten K.
Vibrasjonsgraden blir påvirket av forskjellige parametere. 
Noen er oppført nedenfor:
• Fører opplæring, oppførsel, arbeidsmåte og belastning.
• Innsatssted organisering, forberedelse, omgivelser, værforhold og 

materiale.
• Kjøretøy: utførelse, sittekvalitet, fjæringssystemets kvalitet, tilleggs-

utstyr og utstyrets tilstand.
Presise angivelser til vibrasjonsgradene for kjøretøyet er ikke mulig.
Bestemmelse av vibrasjonsnivået for de tre vibrasjonsakslene.
• Benytt ved typiske bruksbetingelser de gjennomsnittlig målte vibra-

sjonsverdiene.
• For å få den anslåtte vibrasjonsverdien for en erfaren fører på plant 

terreng, skal faktorene trekkes fra den gjennomsnittlige vibrasjons-
verdien.

• Ved aggressiv arbeidsmåte og vanskelig terreng legges omgivelses-
faktorene til det gjennomsnittlige vibrasjonsnivået for å få det anslåtte 
svingningsnivået.

Bemerk:
Ytterligere vibrasjonsangivelser se angivelser i ISO/TR 25398 Mekaniske 
vibrasjoner - direktiv for vurdering av helkroppsvibrasjoner ved kjøring i 
anleggsmaskiner. I denne publikasjonen benyttes måleverdiene fra 
internasjonale institutter, organisasjoner og produsenter. Dokumentet 
inneholder informasjon om helkroppsvibrasjoner for førere av 
anleggsmaskiner. For ytterligere informasjon om kjøretøyets 
vibrasjonsverdier, se Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/44/EF om 
minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av 
arbeidstakerne for risikoer i forbindelse med fysiske innvirkninger 
(vibrasjoner).
Det inneholder verdier for vertikalvibrasjoner ved tung innsats.

Vibrasjoner
Effektiv akselerasjonsverdi for de øvre ekstremite-
ter (hånd-arm-vibrasjoner)

< Utløsningsverdi
< 2,5 m/s2

Effektiv akselerasjonsverdi for kroppen (helkropp-
svibrasjoner) < 0,5 m/s2
9-8 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Direktiver for redusering av vibrasjonsverdiene i anleggsmaski-
ner:
• Still inn og vedlikehold maskin forskriftsmessig.
• Unngå rykkvise bevegelser ved drift av maskinen.
• Hold strekninger i terrenget i feilfri tilstand.
Følgende direktiver muliggjør en redusering av helkroppsvibrasjoner:
• Bruk maskin, utstyr og tilleggsutstyr i riktig utførelse og størrelse.
• Følg produsentens anbefalinger ved vedlikeholdet.

- Dekktrykk.
- Bremse- og styresystemer.
- Betjeningselementer, hydraulikksystem og stenger.

• Hold terrenget hvor gravemaskinen brukes i god tilstand:
- Fjern store steiner eller hindre.
- Fyll opp grøfter og hull.
- Still kjøretøy til disposisjon og innkalkuler tilsvarende tid for å holde 

bruksområdet i stand.
• Bruk et førersete iht. kravene i ISO 7096. Hold setet i stand og still inn 

tilsvarende:
- Still inn sete og fjæring på førerens vekt og størrelse.
- Kontroller og behold setefjæring og -innstilling.

• Gjennomfør følgende aktiviteter uten rykk eller støt.
- Styre
- Bremser
- Akselerere
- Kople

• Beveg tilleggsutstyr uten rykk.
• Tilpass kjørehastighet og strekning for å minimere vibrasjoner:

- Kjør rundt hindre og ujevnheter.
- Reduser hastighet når du må kjøre over ujevnt terreng.

• Ved lange arbeidssykluser eller lange kjørestrekninger må vibrasjoner 
begrenses til et minimum:
- Bruk kjøretøy med fjæringssystem (f. eks: førersete).
- Ved  kjøretøy med beltekjeder må den hydrauliske svingningsdem-

pingen aktiveres.
- Hvis det ikke finnes hydraulisk svingningsdemping må hastigheten 

reduseres for å unngå støt.
- Last kjøretøy mellom bruksstedene.

• Andre risikofaktorer kan innskrenke kjørekomforten. Følgende 
forholdsregler kan optimere kjørekomforten:
- Still sete og betjeningselementer inn på avspent kroppsholdning.
- Still speil inn på optimal sikt slik at du kan innta en rett sitteholdning.
- Planlegg pauser for å unngå å sitte for lenge.
- Ikke hopp ned fra førerkabinen.
- Begrens gjentatt opptak og løfting av laster til et minimum.

Kildeangivelse:
Vibrasjonsverdiene og beregningene baserer på angivelsene i ISO/TR 
25398 Mekaniske vibrasjoner - direktiver for vurdering av 
helkroppsvibrasjoner ved kjøring i anleggsmaskiner.
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-9
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De harmoniserte dataene tilsvarer målinger ved internasjonale institutter, 
organisasjoner og produsenter. Denne publikasjonen gir informasjon om 
beregningen av helkroppsvibrasjoner for førere av anleggsmaskiner. 
Metoden baserer på målinger av vibrasjoner under reelle driftsbetingelser 
for alle kjøretøy. Les de originale direktivene. Dette kapittelet 
sammenfatter en del av lovbestemmelsene. Det skal imidlertid ikke 
erstatte de originale kildene. Andre deler i dette dokumentet baserer på 
informasjon fra United Kingdom Health og Safety Executive.
For ytterligere informasjon om vibrasjoner se Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/44/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn 
til eksponering av arbeidstakerne for risikoer i forbindelse med fysiske 
innvirkninger (vibrasjoner).
Wacker-Neuson-forhandleren informerer om ytterligere funksjoner av 
kjøretøyet for å redusere vibrasjonene. Wacker Neuson forhandleren 
informerer om sikker drift.
9-10 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 
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9.13 Vekt
Vekt kjøretøy

Informasjon
Kjøretøyets faktiske vekt er avhengig av de valgte opsjoner og må avleses 
på typeskiltet.
Vekten av alt tilbehør som blir innbygget senere må legges til kjøretøyets 
vekt.
Vektangivelsene kan avvike med +/- 2%.

Vekt tilleggsutstyr
– se «Bruksområder og bruk av tilleggsutstyr» på side 3–5
Standardskuffe bakgraverskuffe 400 mm (16 in)

Vekt ET 18 ET 20 ET 24

Transportvekt1

1. Transportvekt: Basiskjøretøy + 10 % drivstofftankinnhold.

Canopy 1582 kg 
(3488 lbs) - 2057 kg 

(4535 lbs)
Canopy tele-

skopisk under-
stell

1707 kg 
(3763 lbs)

1862 kg 
(4105 lbs) -

Canopy VDS 1817 kg 
(4006 lbs)

1941 kg 
(4279 lbs)

2166 kg 
(4775 lbs)

Kabin 1689 kg 
(3724 lbs) - 2164 kg 

(4771 lbs)
Kabin telesko-
pisk understell

1814 kg 
(3999 lbs)

1969 kg 
(4341 lbs) -

Kabin VDS 1924 kg 
(4242 lbs)

2047 kg 
(4513 lbs)

2273 kg 
(5011 lbs)

Driftsvekt2

2. Vekt i driftsklar stand: basiskjøretøy + full drivstofftank + bakgraverskuffe (400 mm / 16 in) + bruker (75 kg / 165 lbs).

Canopy 1725 kg 
(3803 lbs) - 2200 kg 

(4850 lbs)
Canopy tele-

skopisk under-
stell

1850 kg 
(4079 lbs)

2005 kg 
(4420 lbs) -

Canopy VDS 1960 kg 
(4321 lbs)

2083 kg 
(4592 lbs)

2309 kg 
(5090 lbs)

Kabin 1831 kg 
(4037 lbs) - 2307 kg 

(5086 lbs)

Kabin telesko-
pisk understell

1956 kg 
(4312 lbs)

2112 kg 
(4656 lbs) -

Kabin VDS 2067 kg 
(4557 lbs)

2190 kg 
(4828 lbs)

2416 kg 
(5326 lbs)
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Gravekrefter
Iht. ISO 6015

Bakkeklaring/ marktrykk

ET 18 ET 20 ET 24
Maks. rivekraft 
(kort skuffeskaft)

11,2 kN
(2518 lbf)

12,5 kN
(2810 lbf)

15 kN
(3372 lbf)

Maks. rivekraft 
(langt skuffeskaft)

9,8 kN
(2203 lbf)

11,1 kN
(2495 lbf)

13,3 kN
(2990 lbf)

Maks. brytekraft
på skuffetann

18,8 kN
(4226 lbf)

21,8 kN
(4901 lbf)

ET18
ET18 telesko-
pisk under-

stell

ET18 VDS /
teleskopisk 
understell

Bakkeklaring 210 mm
(8 1/4 in)

170 mm
(6 3/4 in)

170 mm
(6 3/4 in)

Marktrykk 0.31 kg/cm²
(4.4 lbs / in²)

0.30 kg/cm²
(4.3 lbs / in²)

0.32 kg/cm²
(4.6 lbs / in²)

Overvognens svinghas-
tighet 10 min-1

ET20 teleskopisk 
understell

ET 20 VDS / telesko-
pisk understell

Bakkeklaring 170 mm
(6 3/4 in)

160 mm
(6 1/4 in)

Marktrykk 0.28 kgcm²
(4 in²lbs)

0.29 cm²
(4.1 in²)

Overvognens svinghas-
tighet 10 min-1

 ET24 ET24 VDS

Bakkeklaring 295 mm
(11 5/8 in)

280 mm
(11 in)

Marktrykk
Canopy / Standardun-
derstell

0.29 cm²
(4.1 in²)

0.30 kg/cm²
(4.3 lbs / in²)

Overvognens svinghas-
tighet 10 min-1
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9.14 Nyttelast / last / stabilitet
Sikkerhetshenvisninger løftekrafttabell

I normal drift (f. eks. graving) gjelder verdiene fra løftekrafttabellen. 
Ved bruk av løfteutstyr gjelder verdiene fra stabilitetstabellen.

FARE
Klemfare hvis kjøretøyet velter!
Fører til alvorlige kvestelser eller kroppsskader med død til følge.

► Vekten som er oppført i stabilitetstabellen må ikke overskrides (den 
minste verdien gjelder).

► Informer deg om løfteevnen før du bruker tilleggsutstyret.
► Hvis en graveskuffe eller et tilleggsutstyr (f. eks. hammer) er 

påmontert, må graveskuffens egenvekt og innhold trekkes fra vekten 
oppført i tabellen. Ta hensyn til lastegodsets tetthet.

► Gjennomfør arbeider utelukkende med utkjørt teleskopisk understell.

LES DETTE
Hvis den oppførte vekten blir overskredet, er det fare for materielle skader 
ved at kjøretøyet velter.
► Vekten som er oppført i stabilitetstabellen må ikke overskrides (den 

minste verdien gjelder).

Informasjon
Angivelsene gjelder bare som veiledende verdier. Tilleggsutstyr, ujevn 
bakke og myk eller dårlig undergrunn har innvirkning på løfteevnen. 
Føreren må ta hensyn til disse innflytelser.
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Figurtekst

Fremstilling av symbo

Betegnelse Forklaring
A Utliggerens lengde fra svingkransens midte
B Høyde løftekrok

maks. Tillatt løfteevne ved utstrakt armsystem

Med planeringsskjær støttet i kjøreretning

med eller uten planeringsskjær støttet 90° mot kjøreret-
ning

Planeringsskjær nede

Planeringsskjær oppe

Teleskopisk understell kjørt ut
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Alle tabellverdier er under følgende betingelser oppgitt i kg (lbs):
• Overvogn ikke tippet.
• Kjøretøy står på vannrett underlag med bæreevne.
• Ingen graveskuffe eller et annet tilleggsutstyr (hammer etc.) påmontert.
Kjøretøyets løftekraft er begrenset av den hydrauliske effekten hhv. 
veltesikkerheten.
Det overskrides verken 75 % av den statiske tipplasten eller 87 % av den 
hydrauliske løftekraften.
Beregningsgrunnlag: I henhold til ISO 10567. 
Innstillingstrykk på løftearmsylinder:
ET 18/20: 20 000 kPa (2900 psi)
ET 24: 24 000 kPa (3480 psi)
Løfteevnen gjelder for kjøretøy under følgende betingelser:
• smørestoffer og væsker på foreskrevne nivåer.
• Full drivstofftank
• Kabin eller canopy
• Kjøretøy på driftstemperatur
• Førerens vekt 75 kg (165 lbs)
• Teleskopisk understell kjørt ut
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-15



9 Tekniske data
Løftekrafttabell ET 18
Kabin og standardunderstell (kort skuffeskaft)

Kabin og standardunderstell (langt skuffeskaft)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

382 
(842)

290 
(639)

249 
(549) - - - 366 

(807)
318 

(701)
274 

(604) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

384 
(847)

239 
(527)

203 
(448) - - - 371 

(818)
316 

(697)
271 

(597) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

402 
(886)

201 
(443)

169 
(373)

423 
(933)

228 
(503)

193 
(425)

492 
(1085)

295 
(605)

251 
(553)

641 
(1413)

399 
(880)

340 
(750) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

430 
(948)

204 
(450)

171 
(377)

466 
(1027)

219 
(483)

183 
(403)

591 
(1303)

277 
(611)

233 
(514)

814 
(1795)

370 
(816)

312 
(688)

1257 
(2771)

550 
(1213)

463 
(1021)

-1,0 m 
(-39 in)

461 
(1016)

263 
(580)

222 
(489) - - - 507 

(1118)
279 

(615)
234 

(516)
702 

(1548)
372 

(820)
314 

(692)
1004 

(2213)
559 

(1232)
473 

(1043)

-1,5 m 
(-59 in)

460 
(1014)

378 
(833)

321 
(708) - - - - - - 475 

(1047)
386 

(851)
327 

(721)
705 

(1554)
575 

(1268)
488 

(1076)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

341 
(752)

252 
(556)

215 
(474) - - - 304 

(670)
304 

(670)
276 

(609) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

346 
(763)

213 
(470)

180 
(397)

335 
(739)

237 
(523)

201 
(443)

318 
(701)

316 
(697)

272 
(600) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

365 
(805)

181 
(399)

151 
(333)

392 
(864)

225 
(496)

190 
(419)

448 
(988)

294 
(648)

249 
(549)

567 
(1250)

401 
(884)

343 
(756) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

393 
(866)

183 
(403)

152 
(335)

454 
(1001)

213 
(470)

178 
(392)

573 
(1263)

272 
(600)

228 
(503)

793 
(1748)

364 
(803)

306 
(675)

1271 
(2802)

539 
(1188)

453 
(999)

-1,0 m 
(-39 in)

426 
(939)

227 
(500)

189 
(417) - - - 541 

(1193)
268 

(591)
224 

(494)
740 

(1631)
361 

(796)
303 

(668)
1089 

(2401)
544 

(1199)
457 

(1008)

-1,5 m 
(-59 in)

440 
(970)

299 
(659)

252 
(556) - - - - - - 586 

(1292)
370 

(816)
312 

(688)
851 

(1876)
557 

(1228)
470 

(1036)
9-16 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Kabin og teleskopisk understell (kort skuffeskaft)

Kabin og teleskopisk understell (langt skuffeskaft)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

382 
(842)

382 
(842)

313 
(690) - - - 366 

(807)
366 

(807)
344 

(758) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

384 
(847)

352 
(776)

258 
(569) - - - 371 

(818)
371 

(818)
341 

(752) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

402 
(886)

299 
(659)

217 
(478)

423 
(933)

340 
(750)

247 
(545)

492 
(1085)

440 
(970)

320 
(706)

641 
(1413)

607 
(1338)

435 
(959) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

430 
(948)

306 
(675)

221 
(487)

466 
(1027)

330 
(728)

237 
(522)

591 
(1303)

421 
(928)

302 
(666)

814 
(1795)

575 
(1268)

406 
(895)

1257 
(2771)

894 
(1971)

611 
(1347)

-1,0 m 
(-39 in)

461 
(1016)

398 
(877)

286 
(631) - - - 507 

(1118)
423 

(933)
303 

(668)
702 

(1548)
577 

(1272)
408 

(899)
1004 

(2213)
905 

(1995)
621 

(1369)

-1,5 m 
(-59 in)

460 
(1014)

460 
(1014)

413 
(911) - - - - - - 475 

(1047)
475 

(1047)
422 

(930)
705 

(1554)
705 

(1554)
637 

(1404)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

341 
(752)

341 
(752)

273 
(602) - - - 304 

(670)
304 

(670)
304 

(670) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

346 
(763)

316 
(697)

230 
(507)

335 
(739)

335 
(739)

256 
(564)

318 
(701)

318 
(701)

318 
(701) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

365 
(805)

273 
(602)

196 
(432)

392 
(864)

337 
(743)

244 
(538)

448 
(988)

439 
(968)

319 
(703)

567 
(1250)

567 
(1250)

438 
(966) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

393 
(866)

277 
(611)

198 
(437)

454 
(1001)

324 
(714)

232 
(511)

573 
(1263)

416 
(917)

296 
(653)

793 
(1748)

569 
(1254)

400 
(882)

1271 
(2802)

883 
(1947)

600 
(1323)

-1,0 m 
(-39 in)

426 
(939)

345 
(761)

247 
(545) - - - 541 

(1193)
412 

(908)
293 

(646)
740 

(1631)
566 

(1248)
397 

(876)
1089 

(2401)
889 

(1960)
606 

(1336)

-1,5 m 
(-59 in)

440 
(970)

440 
(970)

326 
(719) - - - - - - 586 

(1292)
575 

(1268)
406 

(895)
851 

(1876)
851 

(1876)
619 

(1365)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-17



9 Tekniske data
Kabin, teleskopisk understell og VDS (kort skuffeskaft)

Kabin, teleskopisk understell og VDS (langt skuffeskaft)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

381 
(840)

381 
(840)

282 
(622) - - - 362 

(798)
362 

(798)
328 

(723) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

385 
(849)

377 
(831)

236 
(520)

383 
(844)

383 
(844)

241 
(531)

379 
(836)

379 
(836)

324 
(714) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

405 
(893)

329 
(725)

202 
(445)

430 
(948)

374 
(825)

231 
(509)

507 
(1118)

483 
(1065)

301 
(664)

673 
(1484)

663 
(1462)

414 
(913) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

434 
(957)

344 
(758)

209 
(461)

465 
(1025)

365 
(805)

222 
(489)

594 
(1310)

465 
(1025)

284 
(626)

816 
(1799)

636 
(1402)

387 
(853)

1243 
(2740)

993 
(2189)

598 
(1318)

-1,0 m 
(-39 in)

464 
(1023)

464 
(1023)

286 
(631) - - - 472 

(1041)
470 

(1036)
289 

(637)
671 

(1479)
641 

(1413)
392 

(864)
956 

(2108)
956 

(2108)
611 

(1347)

-1,5 m 
(-59 in)

451 
(994)

451 
(994)

451 
(994) - - - - - - - - - 607 

(1338)
607 

(1338)
607 

(1338)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

341 
(752)

341 
(752)

246 
(542) - - - 303 

(668)
303 

(668)
303 

(668) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

347 
(765)

340 
(750)

210 
(463)

337 
(743)

337 
(743)

241 
(531)

327 
(721)

327 
(721)

325 
(717) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

367 
(809)

301 
(664)

182 
(401)

400 
(882)

371 
(818)

228 
(503)

466 
(1027)

466 
(1027)

300 
(661)

603 
(1329)

603 
(1329)

416 
(917) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

396 
(873)

311 
(686)

186 
(410)

457 
(1008)

359 
(791)

216 
(476)

579 
(1276)

460 
(1014)

278 
(613)

800 
(1764)

629 
(1387)

380 
(838)

1268 
(2795)

981 
(2163)

586 
(1292)

-1,0 m 
(-39 in)

430 
(948)

400 
(882)

242 
(534) - - - 522 

(1151)
459 

(1012)
277 

(611)
718 

(1583)
629 

(1387)
380 

(838)
1050 

(2315)
990 

(2183)
595 

(1312)

-1,5 m 
(-59 in)

441 
(972)

441 
(972)

341 
(752) - - - - - - 531 

(1171)
531 

(1171)
392 

(864)
779 

(1717)
779 

(1717)
611 

(1347)
9-18 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Canopy og standardunderstell (kort skuffeskaft)

Canopy og standardunderstell (langt skuffeskaft)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

382 
(842)

268 
(591)

227 
(500) - - - 366 

(807)
294 

(648)
251 

(553) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

384 
(847)

220 
(485)

184 
(406) - - - 371 

(818)
292 

(644)
248 

(547) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

402 
(886)

183 
(403)

152 
(335)

423 
(933)

209 
(461)

174 
(384)

492 
(1085)

271 
(597)

227 
(500)

641 
(1413)

368 
(811)

310 
(683) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

430 
(948)

186 
(410)

153 
(337)

466 
(1027)

200 
(441)

165 
(364)

591 
(1303)

253 
(558)

210 
(463)

814 
(1795)

339 
(747)

 281 
(619)

1257 
(2771)

504 
(1111)

419 
(924)

-1,0 m
(-39 in)

461 
(1016)

241 
(531)

200 
(441) - - - 507 

(1118)
255 

(562)
211 

(465)
702 

(1548)
341 

(752)
283 

(624)
1004 

(2213)
514 

(1133)
428 

(944)

-1,5 m
(-59 in)

460 
(1014)

347 
(765)

291 
(642) - - - - - - 475 

(1047)
354 

(780)
296 

(653)
705 

(1554)
529 

(1166)
444 

(979)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

341 
(752)

232 
(511)

196 
(432) - - - 304 

(670)
297 

(655)
253 

(558) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

346 
(763)

195 
(430)

163 
(359)

335 
(739)

218 
(481)

183 
(403)

318 
(701)

293 
(646)

249 
(549) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

365 
(805)

165 
(364)

135 
(298)

392 
(864)

206 
(454)

171 
(377)

448 
(988)

270 
(595)

226 
(498)

567 
(1250)

370 
(816)

312 
(688) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

393 
(866)

166 
(366)

135 
(298)

454 
(1001)

194 
(428)

159 
(351)

573 
(1263)

248 
(547)

204 
(450)

793 
(1748)

333 
(734)

275 
(606)

1271 
(2802)

494 
(1089)

408 
(899)

-1,0 m
(-39 in)

426 
(939)

206 
(454)

169 
(373) - - - 541 

(1193)
245 

(540)
201 

(443)
740 

(1631)
330 

(728)
272 

(600)
1089 

(2401)
498 

(1098)
413 

(911)

-1,5 m
(-59 in)

440 
(970)

274 
(604)

227 
(500) - - - - - - 586 

(1292)
339 

(747)
281 

(619)
851 

(1876)
511 

(1127)
425 

(937)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-19



9 Tekniske data
Canopy og teleskopisk understell (kort skuffeskaft)

Canopy og teleskopisk understell (langt skuffeskaft)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m
(98 in)

382 
(842)

382 
(842)

289 
(637) - - - 366 

(807)
366 

(807)
317 

(699) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

384 
(847)

326 
(719)

237 
(522) - - - 371 

(818)
371 

(818)
315 

(694) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

402 
(886)

276 
(608)

198 
(437)

423 
(933)

314 
(692)

226 
(498)

492 
(1085)

408 
(899)

294 
(648)

641 
(1413)

563 
(1241)

400 
(882) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

430 
(948)

282 
(622)

201 
(443)

466 
(1027)

304 
(670)

216 
(476)

591 
(1303)

389 
(858)

275 
(606)

814 
(1795)

531 
(1171)

371 
(818)

1257 
(2771)

827 
(1823)

559 
(1232)

-1,0 m
(-39 in)

461 
(1016)

368 
(811)

261 
(575) - - - 507 

(1118)
390 

(860)
277 

(611)
702 

(1548)
533 

(1175)
373 

(822)
1004 

(2213)
838 

(1847)
569 

(1254)

-1,5 m
(-59 in)

460 
(1014)

460 
(1014)

379 
(836) - - - - - - 475 

(1047)
475 

(1047)
387 

(853)
705 

(1554)
705 

(1554)
586 

(1292)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

341 
(752)

341 
(752)

251 
(553) - - - 304 

(670)
304 

(670)
304 

(670) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

346 
(763)

292 
(644)

211 
(465)

335 
(739)

324 
(714)

235 
(518)

318 
(701)

318 
(701)

316 
(697) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

365 
(805)

251 
(553)

179 
(395)

392 
(864)

311 
(686)

223 
(492)

448 
(988)

407 
(897)

292 
(644)

567 
(1250)

566 
(1248)

403 
(888) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

393 
(866)

255 
(562)

180 
(397)

454 
(1001)

298 
(657)

210 
(463)

573 
(1263)

383 
(844)

270 
(595)

793 
(1748)

525 
(1157)

365 
(805)

1271 
(2802)

816 
(1799)

549 
(1210)

-1,0 m
(-39 in)

426 
(939)

318 
(701)

224 
(494) - - - 541 

(1193)
380 

(838)
267 

(589)
740 

(1631)
522 

(1151)
362 

(798)
1089 

(2401)
822 

(1812)
554 

(1221)

-1,5 m
(-59 in)

440 
(970)

422 
(930)

298 
(657) - - - - - - 586 

(1292)
532 

(1173)
371 

(818)
851 

(1877)
837 

(1845)
567 

(1250)
9-20 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Canopy, teleskopisk understell og VDS (kort skuffeskaft)

Canopy, teleskopisk understell og VDS (langt skuffeskaft)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

2,5 m 
(98 in)

381 
(840)

381 
(840)

256 
(564) - - - 362 

(798)
362 

(798) 
298 

(657) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

385 
(849)

351 
(774)

212 
(467)

383 
(844)

358 
(789)

217 
(478)

379 
(836)

379 
(836)

294 
(648) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

405 
(893)

306 
(675)

180 
(397)

430 
(948)

348 
(767)

207 
(456)

507 
(1118)

450 
(992)

271 
(597)

673 
(1484)

619 
(1365)

374 
(825) - - -

0,0 m
(0.0 in)

434 
(957)

319 
(703)

186 
(410)

465 
(1025)

339 
(747)

198 
(437)

594 
(1310)

433 
(955)

254 
(560)

816 
(1799)

591 
(1303)

347 
(765)

1243 
(2740)

924 
(2037)

537 
(1184)

-1,0 m
(-39 in)

464 
(1023)

433 
(955)

256 
(564) - - - 472 

(1041)
437 

(963)
259 

(571)
671 

(1479)
597 

(1316)
352 

(776)
956 

(2108)
938 

(2068)
550 

(1213)

-1,5 m
(-59 in)

451 
(994)

451 
(994)

415 
(915) - - - - - - - - - 607 

(1338)
607 

(1338)
571 

(1259)

3,0 m 
(9'-
10″)

2,5 m 
(98 
in)

2,0 m 
(79 
in)

1,5 m 
(59 
in)

2,5 m
(98 in)

341 
(752)

341 
(752)

222 
(489) - - - 303 

(668)
303 

(668)
301 

(664) - - - - - -

2,0 m
(79 in)

347 
(765)

316 
(697)

189 
(417)

337 
(743)

337 
(743)

217 
(478)

327 
(721)

327 
(721)

295 
(650) - - - - - -

1,0 m 
(39 in)

367 
(809)

279 
(615)

161 
(355)

400 
(882)

345 
(761)

204 
(450)

466 
(1027)

449 
(990)

270 
(595)

603 
(1329)

603 
(1329)

376 
(829) - - -

0,0 m 
(0.0 in)

396 
(873)

289 
(637)

165 
(364)

457 
(1008)

333 
(734)

192 
(423)

579 
(1276)

427 
(941)

248 
(547)

800 
(1764)

585 
(1290)

340 
(750)

1268 
(2795)

912 
(2011)

525 
(1157)

-1,0 m
(-39 in)

430 
(948)

372 
(820)

216 
(476) - - - 522 

(1151)
426 

(939)
247 

(545)
718 

(1583)
585 

(1290)
340 

(750)
1050 

(2315)
921 

(2030)
534 

(1177)

-1,5 m
(-59 in)

441 
(972)

441 
(972)

306 
(675) - - - - - - 531 

(1171)
531 

(1171)
352 

(776)
779 

(1717)
779 

(1717)
551 

(1215)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-21



9 Tekniske data
Løftekrafttabell ET 20
Kabin og teleskopisk understell (kort skuffeskaft)

Kabin og teleskopisk understell (langt skuffeskaft)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

382
(842)

355
(783)

322
(710)

-
-

-
-

-
-

385
(849)

349
(769)

316
(697)

355
(783)

355
(783)

355
(783)

-
-

-
-

-
-

2,0 m 
(79 in)

383
(845)

304
(670)

275
(606)

-
-

-
-

-
-

378
(833)

348
(768)

316
(696)

384
(847)

384
(847)

384
(847)

-
-

-
-

-
-

1,0 m 
(39 in)

397
(876)

263
(580)

237
(523)

399
(880)

266
(586)

240
(529)

445
(981)

333
(734)

301
(663)

532
(1173)

432
(952)

389
(858)

722
(1592)

593
(1308)

531
(1171

)

0,0 m 
(0.0 in)

420
(925)

267
(589)

241
(531)

-
-

-
-

-
-

501
(1105)

319
(703)

287
(632)

639
(1409)

408
(900)

366
(807)

887
(1956)

557
(1228)

496
(1094

)

-1,0 m
(-39 in)

443
(976)

332
(732)

299
(659)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

578
(1274)

407
(897)

364
(802)

778
(1715)

558
(1231)

497
(1097

)

-1,5 m
(-59 in)

442
(975)

435
(960)

391
(642)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

608
(1340)

569
(1255)

508
(1120

)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

341
(752)

313
(690)

283
(624)

-
-

-
-

-
-

326
(719)

326
(719)

317
(699)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2,0 m 
(79 in)

345
(761)

272
(600)

246
(542)

-
-

-
-

-
-

334
(736)

334
(736)

314
(692)

330
(728)

330
(728)

330
(728)

-
-

-
-

-
-

1,0 m 
(39 in)

360
(794)

238
(525)

214
(472)

370
(816)

260
(573)

234
(516)

411
(906)

328
(723)

296
(653)

485
(1069)

429
(946)

386
(851)

639
(1409)

595
(1312)

533
(1175)

0,0 m 
(0.0 in)

382
(842)

240
(529)

215
(474)

400
(882)

251
(553)

225
(496)

484
(1067)

311
(686)

279
(615)

616
(1358)

400
(882)

358
(789)

863
(1903)

548
(1208)

487
(1074)

-1,0 m
(-39 in)

407
(897)

289
(637)

260
(573)

-
-

-
-

-
-

451
(994)

308
(679)

276
(608)

596
(1254)

394
(869)

352
(776)

808
(1781)

543
(1197)

482
(1063)

-1,5 m
(-59 in)

416
(917)

360
(794)

323
(712)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

492
(1085)

401
(885)

359
(791)

679
(1497)

552
(1217)

491
(1082)
9-22 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Kabin, teleskopisk understell og VDS (kort skuffeskaft)

Kabin, teleskopisk understell og VDS (langt skuffeskaft)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

380 
(838)

351 
(774)

274 
(604) - - - 378 

(833)
358 

(789)
280 

(617)
356 

(785)
356 

(785)
356 

(785) - - -

2,0 m 
(79 in)

383 
(844)

305 
(672)

235 
(518) - - - 380 

(838)
356 

(785)
278 

(613)
394 

(869)
394 

(869)
374 

(825) - - -

1,0 m 
(39 in)

399 
(880)

269 
(593)

204 
(450)

401 
(884)

272 
(600)

207 
(456)

452 
(996)

341 
(752)

262 
(578)

548 
(1208)

442 
(974)

343 
(756)

754 
(1662)

605 
(1334)

474 
(1045) 

0,0 m 
(0.0 in)

422 
(930)

278 
(613)

210 
(463) - - - 502 

(1107)
328 

(723)
249 

(549)
643 

(1418) 
420 

(926)
322 

(710)
889 

(1960)
574 

(1265)
443 

(977)

-1,0 m
(-39 in)

445 
(981)

355 
(783)

271 
(597) - - - - - - 561 

(1237)
421 

(928)
323 

(712)
758 

(1671)
578 

(1274)
447 

(985)

-1,5 m
(-59 in)

446 
(983)

446 
(983)

446 
(983) - - - - - - - - - 386 

(851)
386 

(851)
386 

(851)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

341 
(752)

312 
(688)

240 
(529) - - - 325 

(717)
325 

(717)
280 

(617) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

346 
(763)

274 
(604)

209 
(461) - - - 338 

(745)
338 

(745)
276 

(608)
341 

(752)
341 

(752)
341 

(752) - - -

1,0 m 
(39 in)

362 
(798)

244 
(538)

183 
(403)

375 
(827)

268 
(591)

202 
(445)

420 
(926)

337 
(743)

258 
(569)

502 
(1107)

439 
(968)

341 
(752)

675 
(1488)

608 
(1340)

477 
(1052)

0,0 m
(0.0 in)

385 
(849)

250 
(551)

187 
(412)

400 
(882)

259 
(571)

194 
(428)

336 
(741)

321 
(708)

242 
(534)

475 
(1047)

412 
(908)

314 
(692)

872 
(1922)

565 
(1246)

433 
(955)

-1,0 m
(-39 in)

411 
(906)

309 
(681)

233 
(514) - - - 437 

(963)
320 

(705)
241 

(531)
586 

(1292)
409 

(902)
310 

(683)
794 

(1750)
563 

(1241)
432 

(952)

-1,5 m
(-59 in)

419 
(924)

396 
(873)

302 
(666) - - - - - - 443 

(977)
418 

(922)
319 

(703)
648 

(1429)
574 

(1265)
442 

(974)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-23



9 Tekniske data
Canopy og teleskopisk understell (kort skuffeskaft)

Canopy og teleskopisk understell (langt skuffeskaft)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

382
(842)

329
(725)

298
(657)

-
-

-
-

-
-

385
(849)

323
(712)

292
(644)

355
(783)

355
(783)

355
(783)

-
-

-
-

-
-

2,0 m 
(79 in)

383
(844)

281
(620)

254
(560)

-
-

-
-

-
-

378
(833)

323
(714)

292
(644)

384
(847)

384
(847)

384
(847)

-
-

-
-

-
-

1,0 m 
(39 in)

397
(875)

242
(534)

218
(481)

399
(880)

244
(538)

220
(485)

445
(981)

307
(677)

277
(611)

532
(1173)

400
(882)

359
(791)

722
(1592)

549
(1210)

491
(1082)

0,0 m 
(0.0 in)

420
(926)

245
(486)

220
(485)

-
-

-
-

-
-

501
(1105)

293
(646)

263
(580)

639
(1409)

376
(829)

336
(741)

887
(1956)

513
(1131)

456
(1005)

-1,0 m
(-39 in)

443
(977)

305
(672)

274
(604)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

578
(1274)

374
(825)

335
(739)

778
(1715)

515
(1135)

458
(1010)

-1,5 m
(-59 in)

442
(974)

402
(886)

360
(794)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

608
(1340)

526
(1160)

468
(1032)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

341
(752)

289
(637)

261
(575)

-
-

-
-

-
-

326
(719)

324
(714)

293
(646)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2,0 m 
(79 in)

345
(761)

250
(551)

226
(498)

-
-

-
-

-
-

334
(736)

321
(708)

290
(639)

330
(728)

330
(728)

330
(728)

-
-

-
-

-
-

1,0 m 
(39 in)

360
(794)

218
(481)

195
(430)

370
(816)

239
(527)

215
(474)

411
(906)

303
(668)

272
(600)

485
(1069)

397
(875)

357
(787)

639
(1409)

552
(1217)

493
(1087)

0,0 m 
(0.0 in)

382
(842)

220
(485)

196
(432)

400
(882)

230
(507)

206
(454)

484
(1067)

285
(628)

255
(562)

616
(1358)

368
(811)

328
(723)

863
(1903)

504
(1111)

447
(985)

-1,0 m
(-39 in)

407
(897)

265
(584)

237
(523)

-
-

-
-

-
-

451
(994)

283
(624)

253
(558)

596
(1314)

362
(798)

322
(710)

808
(1781)

500
(1102)

443
(977)

-1,5 m
(-59 in)

416
(917)

331
(730)

296
(653)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

492
(1085)

369
(814)

329
(725)

679
(1497)

508
(1120)

451
(994)
9-24 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Canopy, teleskopisk understell og VDS (kort skuffeskaft)

Canopy, teleskopisk understell og VDS (langt skuffeskaft)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

380 
(838)

326 
(719)

248 
(547) - - - 378 

(833)
332 

(732)
253 

(558)
356 

(785)
356 

(785)
349 

(769) - - -

2,0 m 
(79 in)

383 
(844)

282 
(622)

212 
(467) - - - 380 

(838)
331 

(730)
251 

(553)
394 

(869)
394 

(869)
341 

(752) - - -

1,0 m 
(39 in)

399 
(880)

248 
(547)

182 
(401)

401 
(884)

251 
(553)

185 
(408)

452 
(996)

315 
(694)

236 
(520)

548 
(1208)

409 
(902)

310 
(683)

754 
(1662)

562 
(1239)

429 
(946)

0,0 m 
(0.0 in)

422 
(930)

256 
(564)

187 
(412) - - - 502 

(1107)
302 

(666)
223 

(492)
643 

(1418)
388 

(855)
288 

(635)
889 

(1960)
531 

(1171)
398 

(877)

-1,0 m
(-39 in)

445 
(981)

328 
(723)

243 
(536) - - - - - - 561 

(1237)
389 

(858)
289 

(637)
758 

(1671)
535 

(1179)
402 

(886)

-1,5 m
(-59 in)

446 
(983)

446 
(983)

446 
(983) - - - - - - - - - 386 

(851)
386 

(851)
386 

(851)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

341 
(752)

288 
(635)

216 
(477) - - - 325 

(717)
325 

(717)
254 

(560) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

346 
(763)

253 
(558)

187 
(412) - - - 338 

(745)
329 

(725)
250 

(551)
341 

(752)
341 

752()
341 

(752) - - -

1,0 m 
(39 in)

362 
(798)

224 
(494)

162 
(357)

375 
(827)

246 
(542)

180 
(397)

420 
(926)

311 
(686)

232 
(511)

502 
(1107)

407 
(897) 

308 
(679)

675 
(1488)

564 
(1243)

432 
(952)

0,0 m 
(0.0 in)

385 
(849)

230 
(507)

165 
(364)

400 
(882)

238 
(525)

172 
(379)

336 
(741)

295 
(650)

216 
(476)

475 
(1047)

380 
(838)

281 
(619)

872 
(1922)

521 
(1149)

388 
(855)

-1,0 m
(-39 in)

411 
(906)

284 
(626)

207 
(456) - - - 437 

(963)
294 

(648)
215 

(474)
586 

(1292)
377 

(831)
277 

(611)
794 

(1750)
520 

(1146)
387 

(853)

-1,5 m
(-59 in)

419 
(924)

365 
(805)

271 
(597) - - - - - - 443 

(977)
385 

(849)
286 

(631)
648 

(1429)
530 

(1168)
397 

(875)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-25



9 Tekniske data
Løftekrafttabell ET 24
Kabin og standardunderstell (kort skuffeskaft)

Kabin og standardunderstell (langt skuffeskaft)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

552 
(1217)

440 
(970)

356 
(785) - - - 547 

(1206)
449 

(990)
364 

(802)
513 

(1131)
513 

(1131)
500 

(1102) - - -

2,0 m 
(79 in)

557 
(1228)

383 
(844)

306 
(675) - - - 552 

(1217)
447 

(985)
362 

(798)
569 

(1254)
569 

(1254)
490 

(1080) - - -

1,0 m 
(39 in)

580 
(1279)

339 
(747)

267 
(589)

584 
(1287)

343 
(756)

271 
(597)

657 
(1448)

429 
(946)

344 
(758)

794 
(1750)

558 
(1230)

454 
(1001)

1088 
(2399)

770 
(1698)

638 
(1407)

0,0 m 
(0.0 in)

615 
(1356)

351 
(774)

276 
(608) - - - 730 

(1609)
415 

(915)
329 

(725)
932 

(2055)
533 

(1175)
428 

(944)
1285 

(2833)
735 

(1620)
600 

(1323)

-1,0 m
(-39 in)

649 
(1431)

450 
(992)

358 
(789) - - - - - - 815 

(1797)
534 

(1177)
429 

(946)
1098 

(2421)
739 

(1629)
605 

(1334)

-1,5 m
(-59 in)

646 
(1424)

618 
(1362)

504 
(1111) - - - - - - - - - 819 

(1806)
754 

(1662)
621 

(1369)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

499 
(1100)

392 
(864)

314 
(692) - - - 533 

(1175)
439 

(968)
354 

(780) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

507 
(1118)

346 
(763)

274 
(604) - - - 536 

(1182)
437 

(963)
352 

(776)
541 

(1193)
541 

(1193)
482 

(1063) - - -

1,0 m 
(39 in)

532 
(1173)

309 
(681)

241 
(531)

572 
(1261)

332 
(732)

260 
(573)

627 
(1382)

422 
(930)

336 
(741)

794 
(1750)

534 
(1177)

429 
(946)

980 
(2161)

775 
(1709)

643 
(1418)

0,0 m 
(0.0 in)

566 
(1248)

318 
(701)

247 
(545)

574 
(1265)

327 
(721)

255 
(562)

714 
(1574)

406 
(895)

320 
(705)

910 
(2006)

526 
(1160)

421 
(928)

1272 
(2804)

727 
(1603)

593 
(1307)

-1,0 m
(-39 in)

605 
(1334)

393 
(866)

309 
(681) - - - 618 

(1362)
406 

(895)
320 

(705)
855 

(1885)
521 

(1149)
416 

(917)
1147 

(2529)
727 

(1603)
592 

(1305)

-1,5 m
(-59 in)

618 
(1362)

504 
(1111)

404 
(891) - - - - - - 664 

(1464)
531 

(1171)
427 

(941)
943 

(2079)
737 

(1625)
603 

(1329)
9-26 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Kabin, standardunderstell og VDS (kort skuffeskaft)

Kabin, standardunderstell og VDS (langt skuffeskaft)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

552 
(1217)

430 
(948)

344 
(758) - - - 547 

(1206)
440 

(970)
352 

(776)
513 

(1131)
513 

(1131)
484 

(1067) - - -

2,0 m 
(79 in)

557 
(1228)

374 
(825)

295 
(650) - - - 552 

(1217)
438 

(966)
350 

(772)
569 

(1254)
569 

(1254)
474 

(1045) - - -

1,0 m 
(39 in)

580 
(1279)

331 
(730)

257 
(567)

584 
(1287)

335 
(739)

261 
(575)

657 
(1448)

420 
(926)

332 
(732)

794 
(1750)

546 
(1204)

438 
(966)

1088 
(2399)

754 
(1662)

617 
(1360)

0,0 m 
(0.0 in)

615 
(1356)

343 
(756)

265 
(584) - - - 730 

(1609)
405 

(893)
316 

(697)
932 

(2055)
521 

(1149)
412 

(908)
1285 

(2833)
718 

(1583)
579 

(1276)

-1,0 m
(-39 in)

649 
(1431)

439 
(968)

345 
(761) - - - - - - 815 

(1797)
522 

(1151)
413 

(911)
1098 

(2421)
723 

(1594)
584 

(1287)

-1,5 m
(-59 in)

646 
(1424)

605 
(1334)

486 
(1071) - - - - - - - - - 819 

(1806)
738 

(1627)
600 

(1323)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

499 
(1100)

383 
(844)

303 
(668) - - - 533 

(1175)
429 

(946)
342 

(754) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

507 
(1118)

338 
(745)

264 
(582) - - - 536 

(1182)
428 

(944)
340 

(750)
541 

(1193)
541 

(1193)
466 

(1027) - - -

1,0 m 
(39 in)

532 
(1173)

302 
(666)

232 
(511)

572 
(1261)

324 
(714)

250 
(551)

627 
(1382)

412 
(908)

324 
(714)

794 
(1750)

522 
(1151)

414 
(913)

980 
(2161)

758 
(1671)

622 
(1371)

0,0 m 
(0.0 in)

566 
(1248)

310 
(683)

238 
(525)

574 
(1265)

319 
(703)

244 
(538)

714 
(1574)

396 
(873)

308 
(679)

910 
(2006)

514 
(1133)

405 
(893)

1272 
(2804)

711 
(1567)

572 
(1261)

-1,0 m
(-39 in)

605 
(1334)

384 
(847)

298 
(657) - - - 618 

(1362)
397 

(875)
308 

(679)
855 

(1885)
509 

(1122)
401 

(884)
1147 

(2529)
710 

(1565)
571 

(1259)

-1,5 m
(-59 in)

618 
(1362)

493 
(1087)

389 
(858) - - - - - - 664 

(1464)
519 

(1144)
411 

(906)
943 

(2079)
720 

(1587)
582 

(1283)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-27



9 Tekniske data
Canopy og standardunderstell (kort skuffeskaft)

Canopy og standardunderstell (langt skuffeskaft)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

552 
(1217)

412 
(908)

352 
(776) - - - 547 

(1206)
421 

(928)
333 

(734)
513 

(1131)
513 

(1131)
460 

(1014) - - -

2,0 m 
(79 in)

557 
(1228)

358 
(789)

278 
(613) - - - 552 

(1217)
419 

(924)
331 

(730)
569 

(1254)
557 

(1228)
450 

(992) - - -

1,0 m 
(39 in)

580 
(1279)

316 
(697)

241 
(531)

584 
(1287)

320 
(705)

245 
(540)

657 
(1448)

401 
(884)

312 
(688)

794 
(1750)

522 
(1151)

413 
(911)

1088 
(2399)

722 
(1592)

583 
(1285)

0,0 m 
(0.0 in)

615 
(1356)

327 
(721)

249 
(549) - - - 730 

(1609)
387 

(853)
297 

(655)
932 

(2055)
498 

(1098)
388 

(855)
1285 

(2833)
686 

(1512)
545 

(1202)

-1,0 m
(-39 in)

649 
(1431)

420 
(926)

325 
(717) - - - - - - 815 

(1797)
499 

(1100)
389 

(858)
1098 

(2421)
691 

(1523)
550 

(1213)

-1,5 m
(-59 in)

646 
(1424)

579 
(1276)

458 
(1010) - - - - - - - - - 819 

(1806)
706 

(1556)
566 

(1248)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

499 
(1100)

367 
(809)

286 
(631) - - - 533 

(1175)
411 

(906)
323 

(712) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

507 
(1118)

323 
(712)

248 
(547) - - - 536 

(1182)
409 

(902)
321 

(708)
541 

(1193)
541 

(1193)
442 

(974) - - -

1,0 m 
(39 in)

532 
(1173)

288 
(635)

217 
(478)

572 
(1261)

309 
(681)

234 
(516)

627 
(1382)

394 
(869)

305 
(672)

794 
(1750)

498 
(1098)

389 
(858)

980 
(2161)

726 
(1601)

588 
(1296)

0,0 m 
(0.0 in)

566 
(1248)

296 
(653)

222 
(489)

574 
(1265)

304 
(670)

229 
(505)

714 
(1574)

378 
(833)

289 
(637)

910 
(2006)

490 
(1080)

381 
(840)

1272 
(2804)

679 
(1497)

538 
(1186)

-1,0 m
(-39 in)

605 
(1334)

366 
(807)

279 
(615) - - - 618 

(1362)
378 

(833)
289 

(637)
855 

(1885)
486 

(1071)
376 

(829)
1147 

(2529)
678 

(1495)
537 

(1184)

-1,5 m
(-59 in)

618 
(1362)

470 
(1036)

366 
(807) - - - - - - 664 

(1464)
496 

(1093)
386 

(851)
943 

(2079)
689 

(1519)
548 

(1208)
9-28 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Canopy, standardunderstell og VDS (kort skuffeskaft)

Canopy, standardunderstell og VDS (langt skuffeskaft)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

552 
(1217)

403 
(888)

313 
(690) - - - 547 

(1206)
412 

(908)
321 

(708)
513 

(1131)
513 

(1131)
444 

(979) - - -

2,0 m 
(79 in)

557 
(1228)

349 
(769)

267 
(589) - - - 552 

(1217)
410 

(904)
318 

(701)
569 

(1254)
545 

(1202)
434 

(957) - - -

1,0 m 
(39 in)

580 
(1279)

308 
(679)

231 
(509)

584 
(1287)

312 
(688)

235 
(518)

657 
(1448)

392 
(864)

300 
(661)

794 
(1750)

510 
(1124)

398 
(877)

1088 
(2399)

706 
(1556)

561 
(1237)

0,0 m 
(0.0 in)

615 
(1356)

319 
(703)

239 
(527) - - - 730 

(1609)
377 

(831)
285 

(628)
932 

(2055)
486 

(1071)
372 

(820)
1285 

(2833)
670 

(1477)
523 

(1153)

-1,0 m
(-39 in)

649 
(1431)

409 
(902)

312 
(688) - - - - - - 815 

(1797)
487 

(1074)
373 

(822)
1098 

(2421)
674 

(1486)
528 

(1164)

-1,5 m
(-59 in)

646 
(1424)

565 
(1246)

441 
(972) - - - - - - - - - 819 

(1806)
690 

(1521)
544 

(1199)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

2,5 m 
(98 in)

499 
(1100)

358 
(789)

275 
(606) - - - 533 

(1175)
401 

(884)
310 

(683) - - - - - -

2,0 m 
(79 in)

507 
(1118)

315 
(694)

238 
(525) - - - 536 

(1182)
400 

(882)
308 

(679)
541 

(1193)
537 

(1184)
426 

(939) - - -

1,0 m 
(39 in)

532 
(1173)

280 
(617)

208 
(459)

572 
(1261)

301 
(664)

224 
(494)

627 
(1382)

384 
(847)

293 
(646)

794 
(1750)

486 
(1071)

374 
(825)

980 
(2161)

710 
(1565)

566 
(1248)

0,0 m 
(0.0 in)

566 
(1248)

288 
(635)

213 
(470)

574 
(1265)

296 
(653)

219 
(483)

714 
(1574)

368 
(811)

276 
(608)

910 
(2006)

478 
(1054)

365 
(805)

1272 
(2804)

663 
(1462)

516 
(1138)

-1,0 m
(-39 in)

605 
(1334)

357 
(787)

267 
(589) - - - 618 

(1362)
369 

(814)
277 

(611)
855 

(1885)
474 

(1045)
361 

(796)
1147 

(2529)
662 

(1459)
516 

(1138)

-1,5 m
(-59 in)

618 
(1362)

459 
(1012)

351 
(774) - - - - - - 664 

(1464)
484 

(1067)
371 

(818)
943 

(2079)
672 

(1482)
526 

(1160)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-29



9 Tekniske data
Løftekrafttabell VDS (overvogn tippet)
Armsystem oppoverbakke (skråning 15°) Armsystem nedoverbakke (skråning 15°)

Fremstilling av symboler Fremstilling av symboler

Betegnelse Forklaring
A Utliggerens lengde fra svingkransens midte

B Høyde løftekrok
maks. Tillatt løfteevne ved utstrakt armsystem

uten planeringsskjær støttet 90° mot kjøreretningen

Teleskopisk understell kjørt ut
9-30 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
ET18 - VDS, kabin, armsystem oppoverbakke

ET18 - VDS, kabin, armsystem nedoverbakke

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

2,5 m 
(98 in)

382
(841)

343 
(756) - 336

(741)
361 

(796)
306

(675) - - - -

2,0 m 
(79 in)

357
(787)

323 
(712)

377 
(831)

343 
(756)

394 (
867)

344 
(758) - - - -

1,0 m 
(39 in)

322 
(710)

394 
(868)

365 
(805)

362 
(798)

471 
(1038)

469 
(1034)

644 
(1420)

645 
(1422) - -

0,0 m 
(0.0 in)

347
(765)

313 
(690)

358 
(789)

351
(774)

456 
(1005)

450 
(992)

623
(1374)

616 
(1358)

974 
(2147)

961 
(2119)

-1,0 m
(-39 in)

466 
(1027)

427
(941) - - - 453 

(999)
608 

(1340)
620 

(1366)
866 

(1909)
975 

(2150)

-1,5 m
(-59 in) - 437 

(963) - - - - - - - 634
(1398)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

2,5 m 
(98 in)

297 
(655)

264 
(582) - 275 

(606)
361 

(796)
306 

(675) - - - -

2,0 m 
(79 in)

258 
(569)

232 
(512)

273 
(602)

272 
(600)

360 
(794)

344 
(758) - - - -

1,0 m 
(39 in)

231 
(509)

209 
(460)

262 
(578)

258 
(569)

337 
(743)

334 
(736)

455 
(1003)

456 
(1056) - -

0,0 m 
(0.0 in)

247 
(545)

221
(487)

255 
(562)

248 
(547)

323 
(712)

316 
(697)

435 
(959)

428 
(944)

661
(1457)

648 
(1428)

-1,0 m
(-39 in)

361 
(796)

302 
(666) - - - 320 

(706)
445 

(981)
432 

(952)
678 

(1495)
661 

(1457)

-1,5 m
(-59 in) - 437 

(963) - - - - - - - 634 
(1398)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-31



9 Tekniske data
ET18 - VDS, canopy, armsystem oppoverbakke

ET18 - VDS, canopy, armsystem nedoverbakke

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

2,5 m 
(98 in)

382 
(841)

339
(747) - 336

(741)
361

(796)
306 

(675) - - - -

2,0 m 
(79 in)

332 
(732)

300 
(661)

351 
(774)

343 
(756)

394
(869)

344 
(758) - - - -

1,0 m 
(39 in)

299 
(690)

372 
(820)

339 
(747)

336
(741)

438
(966)

436 
(961)

600 
(1323)

601
(1325) - -

0,0 m 
(0.0 in)

322 
(710)

290
(639)

332 
(732)

325
(718)

423 
(933)

417 
(919)

579
(1277)

572 
(1261)

906 
(1997)

893 
(1969)

-1,0 m
(-39 in)

466 
(1027)

396 
(873) - - - 421

(928)
589 

(1299)
576

(1270)
866 

(1909)
907 

(2000)

-1,5 m
(-59 in) - 437 

(963) - - - - - - - 634 
(1398)

3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in) 1,5 m (59 in)

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

2,5 m 
(98 in)

274 
(604)

243
(536) - 253 

(558)
340 

(750)
306

(675) - - - -

2,0 m 
(79 in)

237 
(523)

213
(470)

251
(553)

250 
(551)

333 
(734)

333
(734) - - - -

1,0 m 
(39 in)

211
(465) 

191
(421)

240 
(529)

237 
(522)

309
(681)

307 
(677)

419 
(924)

420 
(926) - -

0,0 m 
(0.0 in)

226 
(498)

202
(445)

233 
(514)

226 
(498)

296 
(653)

289
(637)

399 
(880)

392 
(864)

608 
(1340)

595
(1312)

-1,0 m
(-39 in)

332 
(732)

277
(611) - - - 293

(646)
409 

(902)
396 

(873)
624 

(1376)
608 

(1340)

-1,5 m
(-59 in) - 435

(959) - - - - - - - 628
(1385)
9-32 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
ET20 - VDS, kabin, armsystem oppoverbakke

ET20 - VDS, kabin, armsystem nedoverbakke

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

2,5 m 
(98 in)

328 
(723)

293 (
646) - - 354

(780)
326

(719)
364

(803)
310

(683) - -

2,0 m (
79 in)

291 
(642)

263 
580) - 271 

(598)
350 

(772)
348 

(767)
415

(915)
362 

(798)
467 

(1030) -

1,0 m 
(39 in)

264 
(582)

239 
(527)

267
(589)

262
(578)

334
(736)

329 
(725)

431
(950)

427
(941)

588 
(1296)

588
(1296)

0,0 m 
(0.0 in)

280
(617)

251 
(553) - 255 

(562)
323

(712)
315 

(695)
413

(911)
404 

(891)
565

(1246)
554 

(1221)

-1,0 m
(-39 in)

379 
(836)

325 
(717) - - - - 418 

(922)
405

(893)
573 

(1263)
557 

(1128)

-1,5 m
(-59 in)

427 
(941)

417 
(919) - - - - - - 438 

(966)
570

(1257)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

2,5 m 
(98 in)

261 
(575)

232
(512) - - 282 

(622)
282 

(622)
364

(803)
310

(683) - -

2,0 m 
(79 in)

231 
(509)

207
(456) - 214

(471)
278 

(613)
276 

(609)
368

(811)
362 

(798)
467

(1030) -

1,0 m 
(39 in)

208 
(459)

187
(412)

210
(463)

205 
(452)

263 
(560)

258 
(569)

338
(745)

334
(736)

455 
(1003)

454
(1001)

0,0 m 
(0.0 in)

220 
(485)

195 
(430) - 198

(437)
252 

(556)
244

(538)
321

(708)
312

(688)
433 

(955)
423 

(933)

-1,0 m
(-39 in)

297 
(655)

253
(558) - - - - 326 

(719)
313 

(690)
441

(972)
426 

(939)

-1,5 m
(-59 in)

427 
(941)

345 
(761) - - - - - - 438 

(966)
439

(968)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-33



9 Tekniske data
ET20 - VDS, canopy, armsystem oppoverbakke

ET20 - VDS, canopy, armsystem nedoverbakke

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

2,5 m
(98 in)

304
(670)

271 
(598) - - 328 

(723)
326

(719)
364 

(803)
310 

(683) - -

2,0 m 
(79 in)

269
(593)

242 
(534) - 250 

(551)
324

(714)
322 

(710)
415 

(915)
362 

(798)
467 

(1030) -

1,0 m 
(39 in)

243
(536)

219
(483)

246 
(542)

241 
(531)

308 
(679)

303
(668)

398 
(877)

395 
(871)

544 
(1199)

545
(1202)

0,0 m 
(0.0 in)

258
(569)

231
(509) - 234 

(516)
297 

(655)
289

(637)
381 

(840)
372 

(820)
521 

(1148)
511

(1127)

-1,0 m
(-39 in)

350 
(772)

299
(659) - - - - 386 

(851)
373 

(822)
530

(1169)
514

(1133)

-1,5 m
(-59 in)

427
(941)

410
(904) - - - - - - 438 

(966)
528

(1164)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuf-
feskaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

kort skuffe-
skaft

langt skuffe-
skaft

2,5 m 
(98 in)

241
(531)

213
(470) - - 261 

(575)
260 

(573)
351 

(774)
310 

(683) - -

2,0 m 
(79 in)

212 
(467)

189
(417) - 196

(432)
257

(567)
255

(562)
341

(752)
341 

(752)
467

(1029) -

1,0 m 
(39 in)

190 
(419)

170
(375)

193 
(426)

187 
(412)

241
(531)

237
(523)

311 
(686)

308 
(679)

419 
(924)

419
(924)

0,0 m 
(0.0 in)

201 
(443)

178 
(392) - 180 

(397)
231

(509)
223

(492)
294 

(648)
286 

(631)
398 (
877)

387 
(853)

-1,0 m
(-39 in)

273 
(602)

231 
(509) - - - - 299

(659)
286 

(631)
406 

(895)
390 

(860)

-1,5 m
(-59 in)

414
(913)

317 
(699) - - - - - - 423

(933)
403 

(889)
9-34 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
ET24 - VDS, kabin, armsystem oppoverbakke

ET24 - VDS, kabin, armsystem nedoverbakke

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt 
skuffe-
skaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

2,5 m
(98 in)

410 
(904)

368 
(811) - - 453 

(999)
453 

(999)
535 

(1180)
459 

(1012) - -

2,0 m
(79 in)

368 
(811)

335 
(739) - 350 

(772)
447 

(986)
446 

(983)
588 

(1296)
546 

(1203)
713 

(1572) -

1,0 m
(39 in)

341 
(752)

311 
(686)

344 
(758)

339 
(747)

428 
(944)

424 
(940)

553 
(1219)

550 
(1213)

758 
(1671)

759 
(1673)

0,0 m
(0.0 in)

368 
(811)

332 
(732) - 332 

(732)
417 

(919)
409 

(902)
535 

(1180)
526 

(1160)
736 

(1623)
725 

(1598)

-1,0 m
(-39 in)

518 
(1142)

442 
(974) - - - - 544 

(1199)
529 

(1166)
748 

(1649)
732 

(1614)

-1,5 m
(-59 in)

609 
(1343)

614 
(1354) - - - - - - 485 

(1069)
750 

(1654)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt 
skuffe-
skaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

2,5 m
(98 in)

309 
(681)

276 
(609) - - 343 

(756)
342 

(753)
457 

(1008)
459 

(1012) - -

2,0 m
(79 in)

276 
(609)

249 
(549) - 261 

(575)
337 

(743)
335 

(739)
444 

(979)
445

(981)
622 

(1460) -

1,0 m
(39 in)

253 
(558)

229 
(505)

256 
(564)

250 
(551)

319 
(703)

314 
(692)

410 
(904)

407
(897)

556 
(1226)

556 
(1226)

0,0 m
(0.0 in)

273 
(602)

243 
(536) - 244 

(538)
308 

(679)
300 

(661)
393 

(866)
384

(847)
535 

(1179)
524 

(1155)

-1,0 m
(-39 in)

384 
(847)

325 
(717) - - - - 402 

(886)
387

(853)
546 

(1204)
530 

(1169)

-1,5 m
(-59 in)

609 
(1343)

468 
(1032) - - - - - - 485 

(1069)
547 

(1206)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-35



9 Tekniske data
ET24 - VDS, canopy, armsystem oppoverbakke

ET24 - VDS, canopy, armsystem nedoverbakke

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt 
skuffe-
skaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

2,5 m
(98 in)

384 
(847)

345 
(761) - - 426 

(939)
426 

(939)
535 

(1180)
459 

(1011) - -

2,0 m
(79 in)

345 
(761)

313 
(690) - 327 

(721)
420 

(926)
418 

(922)
554 

(1221)
546 

(1204)
713 

(1572) -

1,0 m
(39 in)

318 
(701)

290 
(639)

322 
(710)

317 
(699)

401 
(884)

397 
(875)

518 
(1142)

515 
(1135)

711 
(1568)

712 
(1570)

0,0 m
(0.0 in)

344 
(758)

309 
(681) - 310 

(683)
390 

(860)
382 

(842)
500 

(1102)
491 

(1083)
689 

(1519)
678 

(1495)

-1,0 m
(-39 in)

486 
(1072)

413 
(911) - - - - 509 

(1122)
495 

(1091)
701 

(1545)
685 

(1510)

-1,5 m
(-59 in)

609 
(1343)

596 
(1314) - - - - - - 485 

(1069)
703 

(1550)

3,5 m (11'-6″) 3,0 m (9'-10″) 2,5 m (98 in) 2,0 m (79 in)

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt 
skuffe-
skaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

kort skuf-
feskaft

langt skuf-
feskaft

2,5 m
(98 in)

287 
(633)

255 
(562) - - 319 

(703)
319 

(703)
428 

(944)
429

(946) - -

2,0 m
(79 in)

256 
(564)

230 
(507) - 241 

(531)
314 

(692)
312 

(688)
415 

(915)
416

(917)
583 

(1285) -

1,0 m
(39 in)

233 
(514)

210 
(463)

236 
(520)

231 
(509)

295 
(650)

291 
(642)

381 
(840)

378
(833)

516 
(1138)

516 
(1138)

0,0 m
(0.0 in)

252 
(556)

224 
(494) - 224 

(494)
285 

(628)
276 

(609)
363 

(800)
355

(783)
496 

(1094)
485 

(1069)

-1,0 m
(-39 in)

356 
(785)

300 
(661) - - - - 372 

(820)
358

(789)
507 

(1118)
491 

(1083)

-1,5 m
(-59 in)

597 
(1316)

434 
(957) - - - - - - 485 

(1069)
508 

(1120)
9-36 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Sikkerhetshenvisninger stabilitetstabell
Ved bruk av løfteutstyr gjelder verdiene fra stabilitetstabellene.

FARE
Klemfare hvis kjøretøyet velter!
Fører til alvorlige kvestelser eller kroppsskader med død til følge.
► Vekten som er oppført i stabilitetstabellen må ikke overskrides.
► Informer deg om løfteevnen før du bruker tilleggsutstyret.
► Hvis et tilleggsutstyr med lastekrok eller leddelt stang er påmontert, må 

vekten til det henholdsvise tilleggsutstyret trekkes fra vekten oppført i 
tabellen.

► Kjøretøy må ved bruk av løfteutstyr utelukkende benyttes, hvis de 
foreskrevne løfteredskap (f.eks. lastekroker) og sikkerhetsinnretninger 
(f.eks. optiske og akustiske varselsinnretninger (varselindikator for 
overlast), stabilitetstabell, ledningsbruddsikring) finnes, er 
funksjonsdyktige og aktivert.

► Ikke tipp overvognen.
► Ikke kjør inn teleskopisk understell (opsjon). 
► Ta hensyn til kapittel Sikkerhet / sikkerhetshenvisninger til bruk av 

løfteutstyr.

LES DETTE
Hvis den oppførte vekten blir overskredet, er det fare for materielle skader 
ved at kjøretøyet velter.
► Vekten som er oppført i stabilitetstabellen må ikke overskrides.

Informasjon
Angivelsene gjelder bare som veiledende verdier. Tilleggsutstyr, ujevn 
bakke og myk eller dårlig undergrunn har innvirkning på løftekraften. 
Føreren må ta hensyn til disse innflytelser.
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-37



9 Tekniske data
Figurtekst

Den tillatte løftekraften gjelder for hele svingområdet på 360°.
Alle tabellverdier er oppgitt i kg (lbs), ved vannrett stilling på fast underlag 
med bæreevne og uten graveskuffe eller utbyttbart tilleggsutstyr.
Kjøretøyets løftekraft er begrenset av innstillingen av overtrykksventilene 
og av tippsikkerheten.
Det overskrides verken 75 % av den statiske tipplasten eller 87 % av den 
hydrauliske løftekraften.
Beregningsgrunnlag: iht. ISO 10567. Innstillingstrykk på 
løftearmsylinderen 22 500 kPa (3263 psi).
Løftekreftene gjelder for kjøretøy under følgende betingelser:
• Smørestoffer og væsker på foreskrevne nivåer
• Full drivstofftank
• Kabin eller canopy
• Kjøretøy på driftstemperatur
• Førerens vekt 75 kg (165 lbs)

Betegnelse Forklaring
X Utliggerens lengde fra svingkransens midte
Z Lastekrokhøyde i den henholdsvise sonen

maks. Tillatt løftekraft ved utstrakt armsystem
L Skuffeskaft kort / langt
9-38 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Stabilitetstabell ET 18
Kabin/canopy og standardunderstell

Kabin/canopy og teleskopisk understell
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-39



9 Tekniske data
Kabin/canopy, teleskopisk understell og VDS

Stabilitetstabell ET 20
Kabin/canopy og teleskopisk understell
9-40 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Kabin/canopy, teleskopisk understell og VDS

Stabilitetstabell ET 24
Kabin/canopy og standardunderstell
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-41



9 Tekniske data
Kabin/canopy, standardunderstell og VDS
9-42 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
Mål
Oversikt ET18, ET20, ET24
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-43



9 Tekniske data
ET18 Standard / telesko-
pisk understell

Teleskopisk 
understell + VDS

A Høyde 2290 mm (7'-6'') 2390 mm (7'-10'')
B1 Bredde overvogn 990 mm (39 in)
B2 Bredde understell kjørt inn 990 mm (39 in)
B2 Bredde understell kjørt ut (kun teleskopisk understell) 1300mm (51 in)
C Transportlengde 3855 mm (12'-8'') 3800 mm (12'-6'')

D1 Maks. gravedybde (kort skuffeskaft) 2200 mm (86 in) 2100 mm (83 in)
D2 Maks. gravedybde (langt skuffeskaft) 2400 mm (94 in) 2300 mm (91 in)
E1 Maks. loddrett gravedybde (kort skuffeskaft) 1420 mm (56 in) 1320 mm (52 in)
E2 Maks. loddrett gravedybde (langt skuffeskaft) 1610 mm (63 in) 1500 mm (59 in)
F1 Maks. gravedybde (kort skuffeskaft) 3450 mm (11'-4'') 3550 mm (11'-8'')
F2 Maks. gravehøyde (langt skuffeskaft) 3560 mm (11'-8'') 3660 mm (12'-0'')
G1 Maks. tømmehøyde (kort skuffeskaft) 2500 mm (98 in) 2610 mm (8'-7'')
G2 Maks. tømmehøyde (langt skuffeskaft) 2620 mm (8'-7'') 2720 mm (8'-11'')
H1 Maks. rekkevidde på bakken (kort skuffeskaft) 3700 mm (12'-2'') 3670 mm (12'-0'')
H2 Maks. rekkevidde på bakken (langt skuffeskaft) 3900 mm (12'-10'') 3870 mm (12'-8'') 
K1 Maks. graveradius (kort skuffeskaft) 3800 mm (12'-6'')
K2 Maks. graveradius (langt skuffeskaft) 4000 mm (13'-1'')
M Maks. forskyvning av utliggeren til midte graveskuffe høyre side 520 mm (20 in)
N Maks. forskyvning av utliggeren til midte graveskuffe venstre side 360 mm (14 in)
O Maks. løftehøyde planeringsskjær over planum (kort) 200 mm (8 in) 270 mm (11 in)
O Maks. løftehøyde planeringsskjær over planum (lang) 300 mm (12 in) 360 mm (14 in)
P Maks. skrapedybde planeringsskjær under planum (kort) 320 mm (13 in) 260 mm (10 in)
P Maks. skrapedybde planeringsskjær under planum (lang) 380 mm (15 in) 310 mm (12 in)

R1 Min. svingradius bakre part 1160 mm (46 in)
R2 Utliggerens svingradius midte 1580 mm (62 in)
R3 Utliggerens svingradius høyre 1500 mm (59 in)
R4 Utliggerens svingradius venstre anslag 1380 mm (54 in)
R5 Utliggerens svingradius venstre maks. 1280 mm (50 in)
S Understellets lengde-total (standardunderstell) 1460 mm (57 in) -
S Understellets lengde-total (teleskopisk understell) 1605 mm (63 in)
T Understellets lengde Turas-styrehjul (standardunderstell) 1080 mm (42 in) -
T Understellets lengde Turas-styrehjul (teleskopisk understell) 1225 mm (48 in)
V Tiltvinkel VDS - 0 - 15°

W1 Maks. svingvinkel armsystem mot høyre 48°
W2 Maks. svingvinkel armsystem mot venstre anslag 64°
W3 Maks. svingvinkel armsystem mot venstre maks. 77°
X Beltebredde 230 mm (9 in)
Y1 Bredde planeringsskjær 990 mm (39 in)
Y2 Planeringsskjær bredde med utvidelse (kun teleskopisk understell) 1300 mm (51 in)
Z Høyde planeringsskjær 230 mm (9 in)
9-44 BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 



Tekniske data 9
ET20 Teleskopisk 
understell

Teleskopisk 
understell + VDS

A Høyde 2295 mm (7'-6'') 2385 mm (7'-10'')
B1 Bredde overvogn 990 mm (39 in)

B2 Bredde understell kjørt inn 990 mm (39 in)
B2 Bredde understell kjørt ut 1300mm (51 in)
C Transportlengde 4050 mm (13'-4'') 4030 mm (12'-3'')

D1 Maks. gravedybde (kort skuffeskaft) 2490 mm (98 in) 2400 mm (94 in)
D2 Maks. gravedybde (langt skuffeskaft) 2690 mm (8'-10'') 2600 mm (8'-6'')
E1 Maks. loddrett gravedybde (kort skuffeskaft) 1670 mm (66 in) 1570 mm (62 in)

E2 Maks. loddrett gravedybde (langt skuffeskaft) 1850 mm (73 in) 1760 mm (69 in)
F1 Maks. gravedybde (kort skuffeskaft) 3840 mm (12'-7'') 3930 mm (12'-11'')
F2 Maks. gravehøyde (langt skuffeskaft) 3960 mm (13'-0'') 4050 mm (13'-3'')

G1 Maks. tømmehøyde (kort skuffeskaft) 2720 mm (8'-11'') 2810 mm (9'-3'')
G2 Maks. tømmehøyde (langt skuffeskaft) 2840 mm (9'-4'') 2930 mm (9'-7'')
H1 Maks. rekkevidde på bakken (kort skuffeskaft) 4030 mm (13'-3'') 4000 mm (13'-1'')

H2 Maks. rekkevidde på bakken (langt skuffeskaft) 4230 mm (13'-11'') 4200 mm (13'-9'') 
K1 Maks. graveradius (kort skuffeskaft) 4130 mm (13'-7'')
K2 Maks. graveradius (langt skuffeskaft) 4330 mm (14'-2'')

M Maks. forskyvning av utliggeren til midte graveskuffe høyre side 520 mm (20 in)
N Maks. forskyvning av utliggeren til midte graveskuffe venstre side 360 mm (14 in)

O Maks. løftehøyde planeringsskjær over planum (kort) 220 mm (9 in) 270 mm (11 in)
O Maks. løftehøyde planeringsskjær over planum (lang) 300 mm (12 in) 360 mm (14 in)
P Maks. skrapedybde planeringsskjær under planum (kort) 300 mm (12 in) 260 mm (10 in)

P Maks. skrapedybde planeringsskjær under planum (lang) 360 mm (14 in) 320 mm (13 in)
R1 Min. svingradius bakre part 1160 mm (46 in)
R2 Utliggerens svingradius midte 1660 mm (65 in)

R3 Utliggerens svingradius høyre 1580 mm (62 in)
R4 Utliggerens svingradius venstre anslag 1450 mm (57 in)
R5 Utliggerens svingradius venstre maks. 1350 mm (53 in)

S Understellets lengde-total 1710 mm (67 in)
T Understellets lengde Turas-styrehjul 1325 mm (52 in)
V Tiltvinkel VDS - 0 - 15°

W1 Maks. svingvinkel armsystem mot høyre 48°
W2 Maks. svingvinkel armsystem mot venstre anslag 64°
W3 Maks. svingvinkel armsystem mot venstre maks. 77°

X Beltebredde 250 mm (10 in)
Y1 Bredde planeringsskjær 990 mm (39 in)
Y2 Planeringsskjær bredde med utvidelse (kun teleskopisk understell) 1300 mm (51 in)

Z Høyde planeringsskjær 230 mm (9 in)
BA ET18, 20, 24 no *  1.6 *  E12_16_900.fm 9-45



9 Tekniske data
ET24 Standard VDS
A Høyde 2390 mm (7'-10'') 2470 mm (8'-1'')
B1 Bredde overvogn 990 mm (39 in)

B2 Bredde understell 1400 mm (55 in)
C Transportlengde 4030 mm (13'-3'') 3980 mm (13'-1'')

D1 Maks. gravedybde (kort skuffeskaft) 2500 mm (98 in) 2420 mm (95 in)

D2 Maks. gravedybde (langt skuffeskaft) 2700 mm (8'-10'') 2620 mm (8'-7'')
E1 Maks. loddrett gravedybde (kort skuffeskaft) 1660 mm (65 in) 1580 mm (62 in)
E2 Maks. loddrett gravedybde (langt skuffeskaft) 1850 mm (73 in) 1770 mm (70 in)

F1 Maks. gravedybde (kort skuffeskaft) 3960 mm (13'-0'') 4040 mm (13'-3'')
F2 Maks. gravehøyde (langt skuffeskaft) 4080 mm (13'-5'') 4160 mm (13'-8'')
G1 Maks. tømmehøyde (kort skuffeskaft) 2750 mm (9'-0'') 2830 mm (9'-3'')

G2 Maks. tømmehøyde (langt skuffeskaft) 2870 mm (9'-5'') 2950 mm (9'-8'')
H1 Maks. rekkevidde på bakken (kort skuffeskaft) 4025 mm (13'-2'') 4000 mm (13'-1'')
H2 Maks. rekkevidde på bakken (langt skuffeskaft) 4220 mm (13'-10'') 4190 mm (13'-9”) 

K1 Maks. graveradius (kort skuffeskaft) 4150 mm (13'-7”)
K2 Maks. graveradius (langt skuffeskaft) 4340 mm (14'-3'')
M Maks. forskyvning av utliggeren til midte graveskuffe høyre side 520 mm (20 in)

N Maks. forskyvning av utliggeren til midte graveskuffe venstre side 360 mm (14 in)
O Maks. løftehøyde planeringsskjær over planum 300 mm (12 in) 350 mm (14 in)

P Maks. skrapedybde planeringsskjær under planum 340 mm (13 in) 320 mm (13 in)
R1 Min. svingradius bakre part 1160 mm (46 in)
R2 Utliggerens svingradius midte 1660 mm (65 in)

R3 Utliggerens svingradius høyre 1580 mm (62 in)
R4 Utliggerens svingradius venstre anslag 1450 mm (57 in)
R5 Utliggerens svingradius venstre maks. 1350 mm (53 in)

S Understellets lengde-total 1840 mm (72 in)
T Understellets lengde Turas-styrehjul 1385 mm (55 in)
V Tiltvinkel VDS - 0 - 15°

W1 Maks. svingvinkel armsystem mot høyre 48°
W2 Maks. svingvinkel armsystem mot venstre anslag 64°
W3 Maks. svingvinkel armsystem mot venstre maks. 77°

X Beltebredde 250 mm (10 in)
Y1 Bredde planeringsskjær 1400 mm (55 in)
Y2 Planeringsskjær bredde med utvidelse (kun teleskopisk understell) -

Z Høyde planeringsskjær 300 mm (12 in)
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Fraktdokument ET18/ET20/ET24
Fraktdokument ET18/ET20/ET24

Informasjon
Fraktdokumentet beskriver noen av kjøretøyets grunninnstillinger. Kjøretøyets bruksanvisning inneholder flere viktige sikkerhetshenvisinger. 
Før idriftssetting må operatøren av kjøretøyet gjøre seg kjent med samtlige anvisninger og henvisninger og overholde dem. Les hele 
kjøretøyets bruksanvisning før du tar det i bruk.

Smørepunkt/transport

Mål mm (in) ET18 ET20 ET24
A Transportlengde 3855 (12'-8'') 4050 (13'-4'') 4030 (13'-3'')

B
Bredde -- 1400 (55)
Bredde understell kjørt inn 990 (39) --
Bredde understell kjørt ut 1300 (51) --

C Høyde 2290 (7'-6'') 2295 (7'-6'') 2390 (7'-10'')

Vekt kg (lbs) ET18 ET20 ET24

Transport-
vekt1

1. Transportvekt: Basiskjøretøy (monoblokkutligger, kort skuffeskaft, gummibelte) + 10 % drivstoffinnhold

Uten teleskopisk understell 1582 (3488) -- 2057 (4535)
Med telekopisk understell 1707 (3763) 1862 (4105) --

Driftsvekt2

2. Driftsvekt: Basiskjøretøy + fullt drivstofftankinnhold + bakgraverskuffe (400 mm/16 in) + betjener 75 kg/165 lbs)

Uten teleskopisk understell 1725 (3803) -- 2200 (4850)
Med telekopisk understell 1850 (4079) 2005 (4420) --

Alternativ kabin + 107 (236) -- + 107 (236)
Full drivstofftank + 20 (45)

A

A

A

A

A

A

BA

B

A: Smøres daglig
B: Smøres hver uke

A

L1

C

D

E

E

C: Løfteøye løftearm (2)
D: Surrekroker planeringsskjær (2)
E: Surrekroker understell (4)

L1: minst 1300 mm (51 in)
1.0 Verladedokument_ET18_ET20_ET24_1000442728_1_0_no.fm 1



Fraktdokument ET18/ET20/ET24
Kortoversikt betjening
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Betjeningselementer
1 Kontrollspakkonsoll
2 Styrespak venstre/høyre

3 Kjørespak / kjørepedaler
4 Pedal svinge utligger
5 Indikatorelement

6 Valg av kjøretrinn
7 Planeringsskjær / kjør ut understell (alternativ)
8 Tenningslås

9 Bryterlist
10 Gasshendel
11 Omkopling teleskopere planeringsskjær / understell

12 Omkopling pedal svinge utligger / tilleggshydraulikk (AUX I)
2  1.0 Verladedokument_ET18_ET20_ET24_1000442728_1_0_no.fm 



Wacker Neuson Linz GmbH arbeider kontinuerlig på forbedringen av 
produktene sine i samsvar med den tekniske videreutviklingen. Vi må 
derfor forbeholde oss retten til endringer i forhold til bildene og 
beskrivelsene i denne dokumentasjonen uten at det kan avledes krav på 
endring på maskiner som allerede er utlevert. 
Tekniske spesifikasjoner, mål og vekter er uforbindtlige. Feiltagelser 
forbeholdt. 
Ettertrykk eller oversettelser, også i utdrag, kun med skriftlig tillatelse fra 
Wacker Neuson Linz GmbH.
Alle rettigheter ifølge opphavsretten forbeholdt. 
Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstraße 7
A-4063 Hörsching
Austria



Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstraße 7
A-4063 Hörsching

Tlf.: +43 (0) 7221 63000
Fax: +43 (0) 7221 63000 - 2200
E-post: office.linz@wackerneuson.com
www.wackerneuson.com
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