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Innledning

1 Innledning

1.1 Henvisninger til driftsinstruksen

Bruksanvisningen befinner seg i rommet sitt ved førerplassen.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan du
bruker kjøretøyet ditt trygt, riktig og økonomisk effektivt. Den er derfor ikke
bare tiltenkt betjeningspersonell som læres opp på nytt henholdsvis instru-
eres, men også som oppslagsverk for “gamle rever”. Den bidrar til å
unngå farer og redusere reparasjonskostnader og avbruddstider. I tillegg
øker den kjøretøyets pålitelighet og levetid. Av disse grunner må driftsin-
struksen alltid være tilgjengelig i kjøretøyet.

Førerens og tredjepersoners sikkerhet er meget avhengig av at kjøretøyet
beherskes sikkert. Les derfor nøye gjennom denne driftsinstruksen før før-
ste tur. Ved hjelp av driftsinstruksen blir man raskere kjent med maskinen
og kan slik bruke den mer sikkert og effektivt.

Les også gjennom kapittelet "Sikkerhetshenvisninger“ før første tur for å
være forberedt på eventuelle faresituasjoner. Under arbeidet er det for
sent. Prinsipielt gjelder:

Arbeide omtenksomt og forsiktig er den beste beskyttelsen mot 
ulykker!

Kjøretøyets driftssikkerhet og at det alltid er klart til bruk er ikke bare
avhengig av dine ferdigheter, men også av at kjøretøyet vedlikeholdes
regelmessig. Av denne grunn er det absolutt nødvendig med regelmes-
sige vedlikeholdsarbeid. Større vedlikeholds- og reparasjonsarbeider bør
alltid utføres av en fagmann som er utdannet til dette. Ved reparasjoner
insisterer du på at det bare benyttes original-reservedeler. Du har da
garanti for at maskinens driftssikkerhet og verdi bevares og at den er klar
til bruk.

For ytterligere spørsmål til kjøretøyet eller til driftsinstruksen hjelper din
Wacker Neuson-salgspartner deg gjerne når som helst.

Forkortelser / symboler 

• Betegnelse for en punktmerking

• Inndeling i underavsnitt av en opptelling/aktivitet. Den anbefalte 
rekkefølgen bør derved overholdes.

☞Betegnelse for en virksomhet som skal utføres

➥Beskrivelse av følgene av en virksomhet

s. fig. (e. fig.) = uten bilde 

"Opsj." = opsjon

Forkortelsen "opsj." henviser til betjeningselementer eller andre kompo-
nenter på kjøretøyet som er valgfritt installerbare.

Oppgir kjøreretningen i skisser eller illustrasjonssider for bedre
orientering.
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1.2 Maskin-totalbilde

Fig. 1: Maskin sett utenfra

 1 Tippvogn

 2 Førersete

 3 Motorpanser

 4 Drivverk

 5 Festekrok / fastsurringskrok

 6 Understell

 7 Belter

 8 Veltebøyle

 9 Dokumentboks

 10 Styrepult

 11
Hydraulisk kraftuttak (H.P.T.O.)
(opsj.)

 12 Tilhengerkobling (opsj)

 13 Planeringsskjær (opsj.)

123

1

4

4

5 5

5 56

6

7

8

9

10

10

11

12

13
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1.3 Kort beskrivelse

Dumperen av type DT25 er en selvdrevet arbeidsmaskin.
I andre land må det tas hensyn til nasjonale bestemmelser.
Maskinen er ikke bare på byggeplasser en fleksibel og effektiv hjelper ved
arbeider med jord, grus og byggeavfall. Maskinens hovedkomponenter er:

• Veltebøyle

• Svingbar tipp

• Dumperkasse med fronttipp (opsj.)

• Planeringsskjær (opsj.)

• Vannkjølt, 4-sylindret motor

• Stabil stålblikkramme

1.4 Forskrifter

Krav til føreren

Jordarbeidsmaskiner må bare styres eller vedlikeholdes selvstendig av
personer

• Som har fylt 18 år,

• Som er egnet fysisk og mentalt,

• Som er blitt undervist i styring og vedlikehold av jordarbeidsmaskinen 
og har påvist evnen til arbeidet overfor entreprenøren,

• Hvor det kan ventes at de pålitelig oppfyller oppgavene som de er 
betrodd med.

De må av entreprenøren være bestemt for styring og vedlikehold av jord-
arbeidsmaskinen.

I andre land må det tas hensyn til tilsvarende nasjonale bestemmelser.
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1.5 EU-samsvarserklæring for kjøretøy med CE-merke på typeskiltet

De ovenfor nevnte angivelsene tilsvarer datoen for trykkingen. I mellomtiden kan det ha blitt foretatt endringer (se
original samsvarserklæring som følger med kjøretøyet). Gjelder for EU og stater som har lovgivning med refe-
ranse til EU. Gjelder for maskiner med CE-merke som etter idriftsettingen ikke har gjennomgått endringer som
ikke er tillatt.

Produsent

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

Produkt

Samsvarsvurderingsprosedyre

-

Benevnt kontor som har deltatt i prosedyren

-

Direktiver og standarder 

Med det foreliggende dokumentet erklærer vi at dette produktet er i samsvar med de gjeldende bestem
melser i
direktivene og standardene oppført nedenfor:

2014/30/EU, 2000/14/EF, 97/68/EF, EN ISO 12100:2010;
EN 474-1:2006 (unntatt 5.5.8.1, 5.8.2, 5.9, 5.19.1), EN 474-6:2010 (unntatt 5.7.3.3), 

Fullmektig for sammenstillingen av teknisk dokumentasjon

Wacker Neuson Linz GmbH

Flughafenstraße 7

4063 Hörsching

Austria

Maskinbetegnelse Compact dumper 

Kjøretøy-type D15-01

Handelsbetegnelse DT25

Chassisnummer xxxxxxxx

Motor/ytelse kW V2403M / 33

Målt lydeffektnivå dB (A) 101

Garantert lydeffektnivå dB(A) 101

Robert Finzel,

EU-samsvarserklæring
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1.6 Typeskilter og redskapsnumre

Serienummer

Serienummeret befinner seg på typeskiltet.

Typeskiltet befinner seg på setefestet.

Angivelser på typeskiltet (eksempel):

Betegnelse for maskinen:COMPACT DUMPER 

Modell: (Kjøretøytype)---------------

Model year: (Byggeår)---------------

CEE no. (EØS-nr.)----------------

Output: (Effekt)---------------

Serial no.: (chassisnummer)---------------

Max. payload: (Maks. nyttelast)---------------

GWR: (Totalvekt)---------------

Operating weight: (Vekt i driftsklar stand)---------------

Front GAWR: (Tillatt akselbelastning foran)---------------

Transport weight: (Transportvekt)---------------

Rear GAWR: (Tillatt akselbelastning bak)---------------

Version: (Type/utførelse)---------------

Ytterligere data – se kapittel 6 Tekniske data på side 6-1

Motornummer

Typeskiltet (pil) er plassert på ventildekselet på motoren.

Fig. 1: Posisjon typeskilt

Fig. 2: Typeskilt

Compact dumper

Fig. 3: Motornummer, dieselmotor
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1.7 Skilter og symboler

XX
XX
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I det følgende er bare skilter og symboler ført opp som ikke er entydig for-
ståelige, verken inneholder tekst som forklaring eller forklares i de føl-
gende kapitlene.

Betydning

Maskinen løftes på festekrokene

– se kapittel  Lasting av kjøretøy med kran på side 3-31

Plassert

på rammen ved festekrokene foran og bak

Betydning

Henviser til festepunktene for fastsurring på kjøretøyet.

Kjøretøyet surres fast på festekrokene under lasting og transport.
– se kapittel  Fastsurring av kjøretøy på side 3-33

Plassert

på rammen ved festekrokene foran og bak

Betydning

Opplysning om støynivåer som utgår fra maskinen.

LWA = Lydeffektnivå

Ytterligere spesifikasjoner – se kapittel 6.7 Støymåling på side 6-3

Plassert

Beskyttelsesplate ved førerplassen

Betydning

Angivelse av lydtrykknivået ved brukerens øre.

LPa = lydtrykknivå

Ytterligere spesifikasjoner – se kapittel 6.7 Støymåling på side 6-3

Plassert

Beskyttelsesplate ved førerplassen

Betydning

Generell farehenvisning

Dette symbolet advarer personer som oppholder seg i nærheten av mas-
kinen mot en generell fare.

Plassert

på siden til venstre og høyre på undervogn

Betydning

CE-merkingen betyr at maskinen er i samsvar med maskindirektivets krav
og at konformitetsprosessen er gjennomført. Maskinen oppfyller dermed
alle krav til helse og sikkerhet i maskindirektivet.

Plassert

På typeskiltet

Fig. 4: Skilt festekroker

Fig. 5: skilt for fastsurring på fastgjøringspunk-
tene

Fig. 6: Skilt for opplysning om støyemisjon

XX

Fig. 7: Skilt med angivelse av lydtrykket

XX

Fig. 8: Fareskilt

Fig. 9: CE-merking
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Innledning

S Betydning

Tank kun diesel!

Plassert

På drivstofftanken under motorpanseret

Betydning

Det er hydraulikkolje i tanken.

– se kapittel  Etterfylling av hydraulikkolje på side 5-20

Plassert

ved siden av påfyllingsstussen til hydraulikkoljetanken under motorpanse-
ret

Betydning

Les driftsinstruksen før bruk av maskinen.

Plassert

Beskyttelsesplate ved førerplassen

Betydning

Plikt til å bruke sikkerhetsbelte.

Plassert

Beskyttelsesplate ved førerplassen

Betydning

Bruk sikringsstøtte før arbeider under tippkassen.

Plassert

bakre beskyttelsesplate ved førerplassen

Betydning

Generell farehenvisning

Dette symbolet advarer personer som oppholder seg nær maskinen mot
faren for å skjære seg som finnes rundt kjøretøyet.

Plassert

bakre beskyttelsesplate ved førerplassen

Betydning

Batteri hovedbryter

Plassert

ved siden av batteriets hovedbryter under motorpanseret

Betydning

Ikke berør varme overflater, la delene avkjøles.

Plassert

på luftinnsugets muffe under motorpanseret

Betydning

Fare ved roterende vifte! Før motorpanseret åpnes må motoren slås av.
Grip ikke inn i viften mens motoren er i gang.

Plassert

på kjøleren under motorpanseret

Fig. 10: Diesel

Fig. 11: Hydraulikkolje

Fig. 12: Les bruksanvisningen

Fig. 13: Plikt til å bruke sikkerhetsbelte

Fig. 14: Sikkerhetsstøtter

Fig. 15: Fare for å skjære seg

Fig. 16: Batterihovedbryter

Fig. 17: Varme overflater

Fig. 18: Fare ved rotasjon av viften
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Innledning

Betydning

Forbrenningsfare og fare på grunn av roterende vifte! Før motorpanseret
åpnes må motoren slås av.

Plassert

På motorpanseret

Betydning

Viser anordningen for regulering av kjedestrammingen.

Plassert

Til høyre og venstre på rammen

Betydning

Dette klistremerket forklarer betjeningselementene til kjøretøyet

– se kapittel 3.1 Oversikt førerplass på side 3-2

Plassert

På førerplassen

Betydning

Visning av gasspaken.

Plassert

På førerplassen

Betydning

Viser tastenes funksjon på venstre kontrollspak.

Plassert

På førerplassen

Betydning

Da kjøretøyet har en åpen operatørplass, bruk alltid 
hørselvern.

Plassert

På førerplassen

Betydning

Hydraulikkstyringer er koplet ut. Ved å løfte det venstre armlenet deaktive-
res all hydraulikkstyring i maskinen, slik at utilsiktet betjening unngås.

Plassert

på venstre armlene

Betydning

Viser pedalen for utløsning av førersetets dreining.

Plassert

på setefestet

Betydning

12 V stikkontakt

Plassert

på setefestet

Fig. 19: Slå av motoren

Fig. 20: Regulering av kjedestrammingen

Fig. 21: Klistremerke

Fig. 22: Gasstyring

Fig. 23: Taster på venstre kontrollspak

Fig. 24: Hørselvern

Fig. 25: Hydraulikkstyringer koplet ut

Fig. 26: Utløsning av setedreiningen

Fig. 27: 12 V stikkontakt 
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Innledning

Betydning (opsj.)

Det finnes biologisk hydraulikkolje i tanken.

– se kapittel  Viktige henvisninger om bruk av BIO-olje på side 5-23

Plassert

ved siden av påfyllingsstussen til hydraulikkoljetanken under motorpanse-
retFig. 28: Biologisk hydraulikkolje
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2 Sikkerhetshenvisninger

2.1 Merking av varsel- og farehenvisninger

Viktige opplysninger som vedrører betjeningspersonalets og kjøretøyets
sikkerhet er i denne driftsinstruksen betegnet på følgende måte og frem-
hevet ved tegn:

Fare!

Merking og advarsler som betyr fare for liv og lemmer for fører 
og medmennesker dersom de ikke overholdes.

☞Tiltak for å unngå faren

OBS!

Betegnelse for henvisninger hvor det er fare for maskinen hvis 
det ikke tas hensyn til disse.

☞Tiltak for å unngå faren for maskinen

Advarsel!

Betegnelse for henvisninger som muliggjør en mer effektiv og lønn-
som utnyttelse av maskinen.

Miljø!

Merking og advarsler som betyr fare for miljø dersom de ikke overholdes.
Farer av denne type kan skyldes feil deponering av miljøfarlige stoffer
(f.eks. gammel olje). 

2.2 Garanti

Garantikrav kan bare gjøres gjeldende overfor din Wacker Neuson salgs-
partner.
Dessuten må det tas hensyn til anvisningene i denne driftsinstruksen.

2.3 Kassering

Alle driftsmidler for kjøretøyet er underkastet spesielle bestemmelser når
de samles og deponeres. De forskjellige materialer samt drifts- og smøre-
midler må deponeres separat og miljøvennlig!

Deponeringen må bare foretas av en Wacker Neuson-kontraktsforhand-
ler. Det må videre tas hensyn til de henholdsvise nasjonale bestemmelser
om deponeringen!

Miljø!

Miljøskader må unngås! La ikke olje og oljeholdig avfall komme i jordbun-
nen eller i vassdrag!
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Sikkerhetshenvisninger

2.4 Formålsmessig bruk og ansvarsfraskrivelse

• Maskinen benyttes formålmessig for:

• Arbeider med jord, grus, pukk og byggeavfall.

• Hver bruk som går ut over det gjelder som ikke formålsmessig.
Wacker Neuson tar ikke ansvar for skader som er et resultat av dette,
risikoen bærer brukeren alene.
Med til formålsmessig bruk hører også at henvisningene i bruksanvis-
ningen og vedlikeholdsbetingelsene overholdes.

• Egenmektige endringer på kjøretøyet og bruk av reservedeler, tilbehør, 
tilleggsutstyr og spesialutstyr som ikke er kontrollert og frigitt av firmaet 
Wacker Neuson, kan innskrenke kjøretøyets sikkerhet. For skader som 
resulterer herav overtar firmaet Wacker Neuson intet ansvar.

• Wacker Neuson Linz tar ikke ansvar for personskader og/eller 
materielle skader som oppstår ved at det ikke tas hensyn til sikkerhets-
reglene, driftsinstruksen eller ved brudd på aktsomhetsplikten ved:

• Håndtering

• Drift

• Pleie og vedlikehold

• reparasjoner på maskinen, selv om det ikke spesielt henvises til disse
aktsomhetsplikter i sikkerhetshenvisningene, driftsinstruksene og
servicemanualene (kjøretøy/motor).

• Les driftsinstruksen før igangsetting, vedlikehold eller reparasjon på
maskinen. Det må alltid tas hensyn til alle sikkerhetshenvisninger! 

• Maskinen må ikke benyttes for transport på offentlige veier!
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Sikkerhetshenvisninger

2.5 Generelle forholdsregler og sikkerhetshenvisninger

Organisatoriske tiltak

• Maskinen er bygget i samsvar med den nyeste tekniske utviklingen og 
godkjente sikkerhetstekniske regler. Ved dens bruk kan det likevel 
oppstå farer for brukerens eller andres liv og helse eller skader på 
kjøretøyet og andre materielle verdier!

• Maskinen må bare benyttes i teknisk feilfri tilstand og formålsmessig, 
sikkerhets- og farebevisst ved å ta hensyn til driftsinstruksen! Spesielt 
skal feil som kan innskrenke sikkerheten (la) fjernes omgående!
Grunnregel:
Før hver oppstart må kjøretøyet kontrolleres for trafikk- og driftssik-
kerhet!

• Arbeide omtenksomt og forsiktig er den beste beskyttelsen mot ulykker!

• Håndboken må alltid finnes på kjøretøyets brukssted. Av denne grunn 
må den alltid legges i sitt tilhørende rom.
En ikke fullstendig eller uleselig driftsinstruks må omgående komplet-
teres eller erstattes.

• Supplerende til driftsinstruksen må det tas hensyn til og instrueres om 
lovbestemmelser, allmenngyldige og andre forbindtlige regler for 
ulykkesforebygging og miljøvern.
Slike plikter kan f. eks. også vedrøre håndtering av farlige stoffer, stille 
til disposisjon/bruke personlig verneutstyr eller trafikkregler.

• For å ta hensyn til særegenheter i bedriften, f. eks. med hensyn til 
arbeidsorganisasjon, arbeidsforløp eller benyttet personale, må driftsin-
struksen suppleres med respektive anvisninger inklusive oppsyns- og 
meldeplikter.

• Personalet som har fått i oppdrag til å arbeide på kjøretøyet, må ha lest 
og forstått driftsinstruksen før arbeidet begynner, og her spesielt kapit-
telet Sikkerhetshenvisninger. Dette gjelder spesielt for personer som 
bare av og til arbeider på maskinen, f. eks. for å utruste eller vedlike-
holde den.

• Brukeren / eieren må i det minste ved kontroller av og til kontrollere at 
betjenings-/vedlikeholdspersonalet arbeider sikkerhets- og farebevisst 
ved å ta hensyn til driftsinstruksen.

• Brukeren/eieren er forpliktet til å bruke maskinen alltid bare i feilfri 
tilstand og om nødvendig eller krevet av forskriftene, oppfordre betje-
nings- og vedlikeholdspersonalet til å bruke verneklær (f. eks. sikker-
hetssko, hjelm).

• Ved sikkerhetsrelevante endringer på maskinen eller dets oppførsel 
under drift, skal denne straks settes ut av drift og feil meldes til vedkom-
mende instans/person.
Sikkerhetsrelevante skader eller feil på kjøretøyet må (la) fjernes 
omgående.

• Det skal ikke foretas forandringer, på- og ombygginger på kjøretøyet 
eller kjøretøyets overbygg (f.eks. førerplass, lasteplan osv.) eller på 
arbeidsutstyret som kan innskrenke sikkerheten, uten godkjennelse fra 
firmaet Wacker Neuson! Det samme gjelder for montering og innstil-
linger av sikkerhetsinnretninger og -ventiler, samt sveising på bærende 
deler.

• Reservedeler må svare til de fastlagte tekniske krav fra firmaet Wacker 
Neuson. Dette er alltid garantert ved originalreservedeler!
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• Hydraulikk-slangeledninger må skiftes ut med de oppgitte eller med 
passende tidsintervaller, selv om sikkerhetsrelevante mangler ikke kan 
oppdages.

• Ta av smykker som ringer, armbånd osv. før du arbeider på hhv. med 
maskinen, la ikke langt hår være åpent og bruk heller ikke løstsittende 
klær som åpne jakker, slips eller halstørkler.
Det er fare for skader f. eks. ved å bli hengende fast eller trukket inn! 

• Hold maskinen ren. Ved dette reduserer du 

• Brannfaren f. eks. ved kluter fuktet med olje som ligger omkring

• Fare for personskader på grunn av f.eks. tilsmussede stigtrinn som
kan føre til fall, samt

• Fare for ulykker for eksempel på grunn av tilsmussede betjeningsele-
menter

• Ta hensyn til alle sikkerhets-, varsels- og henvisningsskilter på kjøre-
tøyet.

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

• For gjennomføring av vedlikeholdstiltak, inspeksjons-, vedlikeholds- og 
reparasjonsarbeider er verkstedsutstyr som er passende for arbeidet 
absolutt nødvendig.

Personalets utvalg og kvalifikasjon, prinsipielle plikter

• Arbeider på / med kjøretøyet må bare gjennomføres av pålitelig 
personale. Ikke la uberettigede personer kjøre eller arbeide med 
maskinen! Vær oppmerksom på den lovmessig tillatte minstealderen! 

• Maskinen må utelukkende benyttes av forskriftsmessig utdannet eller 
sakkyndig personale. Personalets kompetanse for betjening, 
klargjøring, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyet må fastlegges klart 
og tydelig!

• Fastslå førerens ansvar – også med henblikk på bestemmelser i 
trafikkloven. Vognføreren må gis mulighet til å tilbakevise anvisninger 
fra tredjepersoner som strider mot sikkerheten.

• La personale som skal undervises, opplæres, instrueres eller som 
deltar i en allmenn utdannelse bare arbeide på maskinen under stadig 
oppsyn av en erfaren person! 

• Arbeider på elektrisk utstyr, på understell, på bremse- og styreanlegg 
må bare utføres av utdannet personale. 
På kjøretøyets hydrauliske system må bare personale arbeide som har 
spesielle kjennskap til hydraulikk! 

• Fareområde skal sperres av hvis sikkerhetsavstanden ikke kan 
overholdes.
Innstill arbeidet hvis personer ikke forlater fareområdet på tross av 
advarsel! Forbudt å oppholde seg i fareområdet!

Fareområde:

Fareområdet er området hvor personer er i fare på grunn av bevegelsene
av:

• Kjøretøy

• Arbeidsinnretninger

• Tilleggsutstyr eller

• Lastegods



BA DT25 NO - Utgave 1.5  * dt25b210.fm 2-5

Sikkerhetshenvisninger

• Til dette hører også området som kan utsettes for lastegods og innret-
ninger som faller ned eller deler som slynges vekk.
Fareområdet skal utvides med 0,5 m hvis det i umiddelbar nærhet
finnes 

• Byggverk

• Stillaser eller

• Andre faste elementer
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2.6 Sikkerhetshenvisninger til drift

Normal drift

• Unnlat hver arbeidsmåte som kan være betenkelig for sikkerheten! 

• Gjør deg kjent med arbeidsomgivelsene på arbeidsstedet før du 
begynner med arbeidet. Med til arbeidsmiljøet hører f. eks. hindre på 
området arbeid og trafikk, grunnens bæreevne og nødvendig sikring av 
arbeidsstedet mot offentlig trafikk.

• Ta forholdsregler slik at maskinen bare kjøres i sikker og funksjons-
dyktig tilstand!
Maskinen må bare kjøres når alle verneinnretninger og alle innretninger 
som tjener sikkerheten, f. eks. verneinnretninger som kan tas av, 
lyddemping, avsugningsinnretninger osv., finnes og er funksjons-
dyktige! 

• Maskinen må minst en gang pr. dag / skift kontrolleres for skader og 
mangler som kan ses utenfra! Forandringer (inklusive oppførsel under 
drift) må straks meldes den vedkommende instans/person! Maskin må 
om nødvendig stoppes og sikres med en gang! 

• Ved funksjonsfeil må maskinen stoppes og sikres med en gang! La feil 
fjernes omgående! 

• Start og betjen maskinen bare fra førerplassen! 

• Kople maskinen inn og ut i henhold til driftsinstruksen og vær 
oppmerksom på indikator- og kontrollinnretningene! 

• Før maskinen/tilleggsutstyret tas i bruk (innkopling/igangsetting) må det 
sikres at personer ikke utsettes for fare når maskinen / tilleggsutstyret 
tas i bruk! 

• Kontroller før start, også etter arbeidspauser, at samtlige kontrollspaker 
er funksjonsdyktige!

• Kontroller alltid før kjøretøyet flyttes at tilbehøret er plassert/festet slik 
at ulykker unngås! 

• Ved kjøring på offentlige veier, gater, plasser i forbindelse med bygge-
arbeider må det tas hensyn til de gjeldende trafikkbestemmelser og ev. 
må kjøretøyet først fås i trafikkrettslig feilfri tilstand!

• Ved dårlig sikt eller mørke må kjøretøyets aksjonsradius belyses godt!

• Hvis dette ikke er mulig på en tilstrekkelig måte, må arbeidet stoppes!

• Fordi kjøretøyet ikke har noen akustisk varselinnretning, stopp med en 
gang eller avbryt arbeidene hvis det er mistanke for at en person 
nærmer seg kjøretøyets arbeidsområde!

• Å løfte, senke ned og ta med personer er forbudt!

• Påmontering av en mannkurv hhv. en arbeidsplattform er forbudt!

• Når du passerer underganger, broer, tunneler, luftledninger osv., vær 
alltid oppmerksom på tilstrekkelig klaring! 

• Hold alltid tilstrekkelig avstand til byggegruvekanter og skråninger! 

• Vær ved arbeider i bygninger/lukkede rom oppmerksom på:

• tak-/passeringshøyde 

• bredde på innkjørsler

• spissbelastning for tak/gulv

• tilstrekkelig ventilasjon – fare for forgiftning! 

• Unnlat hver arbeidsmåte som kan innskrenke kjøretøyets stabilitet! 
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• Når du arbeider i skråninger, kjør / arbeid helst nedover eller oppover 
bakken. Hvis det ikke kan unngås å kjøre på tvers, vær oppmerksom på 
kjøretøyets stabilitetsgrense! Arbeidsutstyret må alltid føres nær 
bakken! Dette gjelder også for kjøring nedover bakken! Under kjøring 
på tvers må lasten alltid være på siden mot bakken.

• Hvis dumperkassen er lastet mindre enn halvfullt, må man kjøre 
bakover på hhv. fremover fra bakken.

• Hvis dumperkassen er lastet mer enn halvfullt, må man kjøre fremover 
på hhv. bakover fra bakken.

• Tilpass kjørehastigheten i skråninger alltid forholdene! Skift aldri gir i 
bakken, skift til lavere gir før bakken!

• Da maskinen ikke har FOPS-beskyttelse, må den ikke brukes i områder 
hvor det er fare for at gjenstander faller ned!

• Når du forlater førersetet, sikre maskinen alltid mot at den ruller vekk og 
mot at den benyttes av uberettigede!
Sett arbeidsutstyr ned på bakken

• Kontroller før du begynner med arbeidet, at 

• Alle verneinnretninger er påmontert forskriftsmessig og er funksjons-
dyktige

• Før start hhv. før du begynner med arbeidet:

• pass på tilstrekkelig sikt (ikke glem bakspeil!)

• Still seteposisjonen inn riktig,
førersetet må aldri justeres under kjøring eller under arbeidet!

• Ta alltid på sikkerhetsbelte

• Kontroller nærområdet (barn!)

• Føreren er ansvarlig overfor tredjepersoner i arbeidsområdet! 

• Vær forsiktig ved håndtering av drivstoff – øket brannfare!

• Unngå at drivstoff kommer i kontakt med varme deler!
Fyll aldri på drivstoff i nærheten av åpne flammer eller tennfarlige
gnister. Parker maskinen før du tanker opp, røyking forbudt!

• Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.

• Klatre aldri på eller hopp ned fra et kjøretøy som kjører! 

• Man må venne seg til kjørepedalene. Tilpass derfor kjørehastigheten 
ferdighetene dine og forholdene i omgivelsene.
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Bruk av løfteutstyr

Definisjon:
Som bruk av løfteutstyr betegnes løfting, transport og nedsenking av las-
ter ved hjelp av et fastgjøringsmiddel (f. eks. tau, kjetting), for fastgjøring
og løsning av lasten er det nødvendig med medhjelp av personer. Med til
dette hører f. eks. løfte og senke ned rør, ring i sjaktforbygning eller behol-
dere. 

• Bruken av løfteutstyr er forbudt!

Tilhenger

• Dumperen har en trekkinnretning, den er imidlertid ingen trekkmaskin 
og må som en slik ikke brukes i vanskelig terreng. Skulle dumperen i 
byggeplassens område benyttes for å trekke tilhengere, må en ballast 
på 25% av nyttelasten være i dumperkassen. Redskapet som blir 
trukket pluss ballasten i dumperkassen må imidlertid ikke overskride 
dumperens nyttelast. Slepeinnretningens slepebolt må være sikret med 
sikringssplint!
Vær oppmerksom på veitrafikkloven ved sleping.

Transport

• Laste inn og transportere bare i henhold til driftsinstruks! 

• Benytt kun egnet transportmiddel med tilstrekkelig bæreevne/nyttelast! 

• Surr maskinen sikkert fast på transportmiddelet! Benytt egnede fastgjø-
ringspunkter.

• Fremgå ved ny igangsetting bare i henhold til driftsinstruksen! 

Temperaturområder

Kjøretøyet kan brukes ved en maksimaltemperatur på 45 °C og en min-
stetemperatur på -15 °C; hvis kjøretøyet brukes i andre temperaturområ-
der (f. eks. ved tropiske temperaturer osv.), må det tas kontakt med
Wacker Neuson-salgspartneren. 
Ved overvintring av maskinen må samtlige vedlikeholdsarbeider og
inspeksjoner gjennomføres. Deretter må maskinen lagres i tørre omgivel-
ser ved omgivelsestemperatur (ca. +15 °C). Disse temperaturområdene
må overholdes slik at maskinens levetid ikke forkortes.
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2.7 Sikkerhetshenvisninger til vedlikehold

• Unnlat hver arbeidsmåte som kan være betenkelig for sikkerheten! 

• Overhold innstillings-, vedlikeholds- og inspeksonsarbeider og 
tidspunkter for dette som er foreskrevet i driftsinstruksen inklusive 
angivelsene for utskifting av deler /delutstyr! 
Disse virksomheter må bare gjennomføres av fagfolk. 

• Maskinen må ikke vedlikeholdes eller prøvekjøres av uberettigede 
personer

• Informer betjeningspersonale / fører før det begynnes med spesial- og 
vedlikeholdsarbeider! Oppnevn en person som holder oppsyn! 

• Ved alle arbeider som vedrører drift, ombygging eller innstilling av 
maskinen og dets sikkerhetsrelevante innretninger samt ved inspek-
sjoner, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må maskinen koples inn 
og ut i henhold til driftsinstruksen og det må tas hensyn til henvis-
ningene for vedlikeholdsarbeider

• Området hvor vedlikeholdet gjennomføres må om nødvendig sikres 
med tilstrekkelig avstand! 

• Før vedlikeholds- og reparasjonsarbeider gjennomføres, plasser et 
varselskilt, f. eks. „Maskin repareres, ikke start“, på tenningslåsen eller 
på betjeningselementene.
Trekk ut tenningsnøkkel! 

• Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må bare gjennomføres når

• Maskinen er satt bort på plant og fast underlag

• Kjøreretningsvenderen står i nøytralstilling

• parkeringsbremsen er trukket til

• Alt arbeidsutsyr som kan beveges hydraulisk er satt ned på bakken

• Motoren står stille

• Tenningsnøkkelen er trukket ut og

• kjøretøy er sikret mot at det ruller vekk.

• Montering av støtte for vedlikehold – se kapittel  Støtte for vedlikehold
på side 5-2

• Dersom vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid må utføres med motoren 
i gang, skal følgende overholdes:

• Må det bare arbeides to og to.

• begge personer må være berettiget til drift av maskinen

• en person må ta plass på førersetet og beholde den andre personen i
synsfeltet

• Ta hensyn til spesielle sikkerhetshenvisninger i den henholdsvise
arbeidsinstruksen.

• Den påkrevde avstanden til alle deler i bevegelse, som vifteblader,
kilereimhjul, kraftuttak, vifter osv. skal aldri underskrides.

• Før du monterer på et kjøretøy, sikre at de bevegelige delene ikke kan 
rulle vekk eller kan beveges.
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• Enkeltdeler og større komponentgrupper må ved utskifting festes 
omhyggelig på løfteutstyret og sikres slik at det ikke kan utgå fare fra 
disse. 
Benytt kun egnet og teknisk feilfritt løfteutstyr og lastopphengsmidler 
med tilstrekkelig bæreevne! 
Ikke opphold deg eller arbeid under hengende laster! 

• Gi bare erfarne personer i oppdrag til å fastgjøre laster og å anvise 
kranførere!
Den som anviser må oppholde seg innen synsvidden til kranføreren 
eller ha muntlig kontakt.

• Benytt ved monteringsarbeider over kroppshøyde oppstigningshjelp og 
arbeidsplattformer.
Ikke benytt maskindeler eller tilleggs-/oppbyggingsutstyr som trapp 
eller stige!
Benytt ved vedlikeholdsarbeider i større høyde sikkerhetsbelter!
Sørg for at alle håndtak, trinn, rekkverk, avsatser, plattformer, stiger er 
frie for tilsmussing, snø og is! 

• Rengjør maskin, og her spesielt tilkoplinger og skrueforbindelser for 
olje, drivstoff eller pleiemidler før du begynner med vedlikehold/
reparasjon!
Ikke benytt aggressive rengjøringsmidler!
Bruk lofrie pussekluter! 

• Før rengjøring av maskinen med vann eller dampstråle (høytrykks-
spyler) eller andre rengjøringsmidler dekk til/kleb til alle åpninger hvor 
det av sikkerhetsmessige og / eller funksjonsgrunner ikke må trenge inn 
vann/damp/rengjøringsmidler. Det elektriske systemet er spesielt utsatt 
for fare

• Etter rengjøring må alle tildekninger / tilklebinger fjernes fullstendig! 

• Etter rengjøring må alle drivstoff-, motorolje-, hydraulikkolje-ledninger 
kontrolleres for lekkasjer, slitte steder og skader!
Konstaterte mangler må fjernes med en gang! 

• Trekk alltid fast skruer som er løsnet ved vedlikeholds- og reparasjons-
arbeider! 

• Hvis demonteringen av sikkerhetsinnretninger er nødvendig ved 
utrusting, vedlikehold og reparasjon, må sikkerhetsinnretningene 
monteres igjen og kontrolleres umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet

• Sørg for sikker og miljøvennlig håndtering av drifts- og hjelpestoffer 
samt byttedeler! 

• Arbeidsutstyret må ikke benyttes som løfteplattform for personer! 

• Farepunkter for liv og helse (bevegelige og roterende deler) på 
maskinen må alltid først blokkeres / understøttes stabilt, før du 
begynner med arbeidet på slike farepunkter

• Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider under et løftet kjøretøy, arbeids-/
påmonteringsredskap eller tilleggsutstyr må bare gjennomføres når de 
er understøttet sikkert og stabilt (hydraulikksylinder, donkraft osv. alene 
sikrer ikke løftede kjøretøy / redskap tilstrekkelig nok)
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• Under drift og i en angitt tidsperiode etter drift av maskinen skal varme 
deler som motorblokken og eksosanlegget aldri berøres – forbren-
ningsfare! 

• Ved kraftig slag på låsebolter kan disse slynges vekk eller splintre – 
fare for skader! 

• Bruk ikke starthjelp (f.eks. startpilot)! Dette gjelder spesielt ved samtidig 
bruk av glødeplugg (forvarming av innsugningsluft) – eksplosjonsfare! 

• Forsiktig ved arbeider på drivstoffanlegget – øket brannfare! 
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2.8 Henvisninger til spesielle farer

Elektrisk energi

• Benytt kun originalsikringer med foreskrevet strømstyrke!
Ved feil på det elektriske anlegget må maskinen slås av med en gang 
og feilen fjernes! 

• Hold med maskinen tilstrekkelig avstand til elektriske luftledninger! Ved 
arbeider i nærheten av elektriske luftledninger må utstyret/tilleggsut-
styret ikke komme i nærheten av ledningene. Livsfare! Informer deg om 
sikkerhetsavstander som må overholdes! 

• Etter berøring av ledninger under spenning

• Ikke forlat maskinen

• Kjør maskinen ut av fareområdet

• Advar utenforstående personer mot at de kommer nær og berører
maskinen

• Sørg for at strømmen slås av

• Forlat maskinen først etter at det er sikkert at den berørte/skadede
ledningen ikke lenger står under spenning!

• Arbeider på det elektriske utstyret må bare foretas av en elektriker i 
henhold til elektrotekniske regler

• Kjøretøyets elektriske utstyr må regelmessig inspiseres / kontrolleres. 
Mangler som løse forbindelser eller svidde kabler må fjernes med en 
gang

• Ta hensyn til kjøretøyets / tilleggsutstyrets driftsspenning! 

• Fjern ved arbeider på det elektriske anlegget eller ved sveisearbeider 
alltid jordingsbåndet fra batteriet! 

• Start med startkabler kan være farlig ved usakkyndig gjennomføring. 
Ta hensyn til sikkerhetshenvisninger til batteriet! 

Gass, støv, damp, røyk

• Benytt maskinen bare i rom med tilstrekkelig ventilasjon! Sørg før start 
av forbrenningsmotoren eller før igangsetting av en drivstoffdrevet 
oppvarming i lukkede rom for tilstrekkelig lufttilførsel!
Forskriftene som gjelder for det aktuelle arbeidsstedet må følges! 

• Sveise-, brenne- og slipearbeider på kjøretøyet må bare gjennomføres 
hvis dette uttrykkelig er tillatt. F. eks. kan det være brann- og eksplo-
sjonsfare! 

• Rengjør før du sveiser, brenner og sliper maskinen og dets omgivelser 
for støv og brennbare stoffer og sørg for tilstrekkelig ventilasjon – 
eksplosjonsfare!

Hydraulikk

• Arbeider på det hydrauliske anlegget må bare gjennomføres av 
personer med relevante kunnskap på området hydraulikk! 

• Alle ledninger, slanger og skrueforbindelser må regelmessig kontrol-
leres for lekkasjer og skader som kan ses utenfra! Skader og lekkasjer 
må fjernes omgående! Olje som spruter ut kan føre til skader og 
branner.

• Systemavsnitt og trykkledninger (hydraulikk) som må åpnes må gjøres 
trykkløse i henhold til bruksanvisningen/beskrivelsen av komponent-
grupper før klargjørings- eller reparasjonsarbeider begynner! 
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• Legg og monter hydraulikk- og trykkluftledninger fagmessig! Ikke forbytt 
tilkoplinger! Slangeledningens armaturer, lengde og kvalitet må tilsvare 
kravene

Støy

• Lyddempingsinnretninger på maskinen må under drift være i vernepo-
sisjon

• Bruk om nødvendig hørselvern! 

Oljer, fett og andre kjemiske substanser

• Ta ved håndtering av oljer, fett og andre kjemiske substanser (f. eks. 
batterisyre — svovelsyre) hensyn til sikkerhetsbestemmelsene som 
gjelder for produktet (sikkerhetsdatablad)! 

• Forsiktig ved håndtering av varme drifts- og hjelpestoffer – forbren-
ningsfare! 

Batteri

• Ved håndtering av batteriet må det tas hensyn til de spesielle bestem-
melsene for sikkerhet og ulykkesforebygging. Batterier inneholder 
svovelsyre – etsende! 

• Spesielt ved opplading og ved normal bruk av batterier dannes en 
hydrogen-luft-blanding i cellene. Eksplosjonsfare! 

• Prøv ved frosset batteri eller ved for lavt syrenivå ikke start med forbiko-
plingskabler: Batteriet kan sprekke eller eksplodere.

☞Kasseres umiddelbart

Belter

• Reparasjonsarbeider på beltet må bare gjennomføres av fagfolk eller 
autoriserte verksteder! 

• Belter som er skadet reduserer kjøretøyets driftssikkerhet. Kontroller 
derfor beltene regelmessig for

• riss eller andre skader.

• Kontroller beltestrammingen regelmessig. 
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3 Betjening
Beskrivelsen av betjeningselementene inneholder informasjon om funk-
sjonen og håndteringen av de enkelte indikator- og kontrollinnretningene
og betjeningselementene.

Sidetallet som er oppgitt i oversiktstabellen henviser til beskrivelsen av det
tilsvarende betjeningselementet.

Betegnelsen av betjeningselementer med numeriske eller alfanumeriske
kombinasjoner, som for eksempel 40/18 eller 40/A betyr: 
Figur nr. 40 betjeningselement nr. 18, ev. posisjon A i figur nr. 40

Står figuren til venstre ved siden av teksten, bortfaller nummeret til figu-
ren.
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3.1 Oversikt førerplass

Pos. Definisjon ytterligere informasjon på side

1 Instrumentbrett .................................................................................................................................................. 3-3

2 Førersete ......................................................................................................................................................... 3-26
3 Oppbevaringsboks

4 Betjeningsspake venstre – styring av drivverk ................................................................................................ 3-17

5 Betjeningsspake høyre – styring av dumperkasse .......................................................................................... 3-22

6 Gasshendel ....................................................................................................................................................... 3-4

7 Motorpanser .................................................................................................................................................... 3-28

8 Justere rygglene.............................................................................................................................................. 3-26

9 Justere setefjæring .......................................................................................................................................... 3-26

10 Pedal for opplåsing av vendbart sete ................................................................................................................ 3-5
11 Stikkontakt 12V

12 Setejustering i lengderetning ........................................................................................................................... 3-26

13 Akustisk varselanlegg vanntemperatur.............................................................................................................. 3-5

14 Parkeringsbremse ............................................................................................................................................. 3-5
15 Slå på lykt

16 Sikringsboks ...................................................................................................................................................... 6-7

17 Hydraulisk kraftuttak (H.P.T.O.) (tilv.).............................................................................................................. 3-38

18 Blinklys (opsj.) ................................................................................................................................................ 5-31

19 Omkobling av planeringsskjær / vippe ut dumperkasse (opsj.) ....................................................................... 3-23

2
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12

1
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15

16

17

18

19
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3.2 Oversikt over instrumentbrett 

3.3 Trykkbryter betjeningsspake venstre

Pos. Definisjon ytterligere informasjon på side

20 Kontrollampe (rød) – luftfilter er tilstoppet.......................................................................................................... 3-6

21 Kontrollampe (rød) – kjølevannstemperatur ...................................................................................................... 3-6

22 Kontrollampe (rød) - Motoroljetrykk ................................................................................................................... 3-7

23 Kontrollampe (rød) – ladefunksjon..................................................................................................................... 3-7

24 Kontrollampe (gul) – forvarming av glødeplugger, dieselmotor ......................................................................... 3-7

25 Kontrollampe (gul) – dieseltankvisning .............................................................................................................. 3-7

26 Kontrollampe (grønn) – indikator for innkoblet andre kjørehastighet ................................................................. 3-7

27 Kontrollampe (rød) – indikator for armlenesikring innkoblet .............................................................................. 3-8
28 Visning av drivstoffnivå

29 Driftstimeteller .................................................................................................................................................... 3-8
30 Glødestartbryter

Pos. Definisjon ytterligere informasjon på side
31 Signalhorn

32 Inn-/utkobling av andre kjørehastighet.............................................................................................................3-17
33 Ikke i bruk

26

25

27

28

21

22

20

23
24

29

30

323133
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3.4 Trykkbryter på venstre betjeningsspake

3.5 Oversikt glødestartbryter

3.6 Oversikt gasshendel

Gasshendelen regulerer turtallet på følgende måte:

• Turtallet kan reguleres kontinuerlig via gasshendelen 6

☞Gasshendel forover:

➥Turtallet øker

☞Gasshendelen bakover:

➥Turtallet reduseres

Advarsel!

Still turtallet ved drift av maskinen alltid på maksimum!

Pos. Definisjon ytterligere informasjon på side

34 Ekstra øvre tilkobling P (opsj.)......................................................................................................................... 3-38

35 Ekstra nedre tilkobling P1 (opsj.)..................................................................................................................... 3-38
36 Ikke i bruk

35
3634

1
0 2

3

Fig. 29: Glødestartbryter

30

Posisjon Funksjon Strømforbrukere

0 Sett inn eller trekke ut ten-
ningsnøkkel uten

1 PÅ/kjørestilling
Alle funksjoner er innkoplet

➥Kontrollamper lyser

2 Forgløding av motoren 
(10 - 15 s)

➥ til kontrollampe forgløding 
slukner

3 Start av motor
➥Starter betjenes

➥Kontrollamper skal slukke

Fig. 30: Turtallsregulering

6
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10 Pedal for å utløse vendbart sete

Betjen pedalen for utløsning av 180°-vendbart førersete

13 Akustisk varselanlegg for vanntemperatur

Fare!

Åpne aldri kjøleren eller tapp av kjølevæske mens motoren er
varm, kjølesystemet står i dette tilfellet under høyt trykk. 
Det er

Forbrenningsfare!

Det akustiske varselanlegget utløser et lydsignal mens motoren er i gang:

☞La dieselmotor avkjøles; la den gå i kort tid,

☞slå av motor og vent i minst 10 minutter 

☞Bruk vernehansker og verneklær

☞Skru lokk opp til første låste posisjon og la trykk slippe ut

☞kontroller kjøleanlegg.

Lyser kontrollampen mens motoren går, henviser dette til overoppheting
av vannet i kjølekretsløpet eller en forstyrrelse i kjøleanlegget.

14 Trykkbryter for løsning av parkeringsbremse

Ved betjening av trykkbryteren kobles maskinens parkeringsbremse inn
og ut.

Hver gang armlenet heves eller førersetet dreies på, må trykkbryteren for
utløsning av betjeningselementene for drivverket trykkes inn.

15 Lyktebryter

Bryter slår på og av den fremre lykten på dumperen.

17Bryter for hydraulisk kraftuttak (opsj.)

Hvis dumperen er utstyrt med et valgfritt hydraulisk kraftuttak, kan dette
slås av og på med denne bryteren. – se kapittel  Hydraulisk kraftuttak
(H.P.T.O.) (opsj.) på side 3-38.

18 Bryter for blinklys (opsj.)

Hvis dumperen er utstyrt med et valgfritt blinklys montert på veltebøylen,
kan dette slås av og på med denne bryteren. – se kapittel  Blinklys på
side 5-31.
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19 Omkoblingstast for planeringsskjær og kassevipping (opsj.)

Hvis dumperen er utstyrt med et valgfritt planeringsskjær, betjener denne
trykkbryteren funksjonen via høyre betjeningsspake, ved at vippefunksjo-
nene for tippkassen kobles inn- eller utover. – se kapittel  Betjene plane-
ringsskjær (opsj.) på side 3-23.

20Kontrollampe for luftfilter tilstoppet

OBS!

Dersom kontrollampen lyser mens motoren er i gang:

☞Slå straks av motor, vent i minst 10 minutter og

☞kontroller luftfilter; om nødvendig

☞ev. skift luftfilterpatron.

Når den lyser mens motoren går, signaliserer det at luftinnsugningsanleg-
get er ineffektivt. Luftfilterpatron er tilstoppet.

21 Kontrollampe for vanntemperatur

Fare!

Åpne aldri kjøleren eller tapp av kjølevæske mens motoren er
varm, kjølesystemet står i dette tilfellet under høyt trykk. 
Det er

Forbrenningsfare!

Dersom kontrollampen lyser mens motoren er i gang:

☞La dieselmotor avkjøles; la den gå i kort tid,

☞slå av motor og vent i minst 10 minutter 

☞Bruk vernehansker og verneklær

☞Skru lokk opp til første låste posisjon og la trykk slippe ut

☞kontroller kjøleanlegg.

Lyser kontrollampen mens motoren går, henviser dette til overoppheting
av vannet i kjølekretsløpet eller en forstyrrelse i kjøleanlegget. Bruk ikke
maskinen med lavt oljetrykk, motoren kan skades!
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22 Kontrollampe – motoroljetrykk

OBS!

Dersom kontrollampen lyser mens motoren er i gang:

☞Slå av motor med en gang og

☞Sørg for korrekt oljenivå.

Lyser kontrollampen mens motoren går, henviser det til for lavt oljetrykk i
oljepannen. Fortsatt drift av motoren ved lavt oljetrykk kan føre til skader.

23 Kontrollampe – ladefunksjon

OBS!

Dersom kontrollampen lyser mens motoren er i gang:

☞Slå av motor med en gang og

☞La årsak fjernes av et autorisert verksted.

Når den lyser mens motoren er i gang, signaliserer dette defekt på gene-
rator eller i generatorens ladestrømkrets. Batteriet lades ikke lenger opp.

24 Kontrollampe – forvarming glødeplugger dieselmotor

Lyser når nøkkelen i glødestartbryteren befinner seg i stilling 2.

Luft i motorens brennkammer forvarmes i denne tiden med glødeplugg.

Kontrollampe slukker etter tilstrekkelig forvarming (10–15 sek.)

25 Drivstoffmåler

Tank opp så snart som mulig når denne indikatoren lyser. Drivstoffsys-
temet må luftes når det er kjørt tomt.

26 Kontrollampe – indikator for innkobling av andre kjørehastig-
het

Viser at andre kjørehastighet er koblet inn ved hjelp av betjeningselemen-
tet på venstre styrespak. Ved ny betjening tas man tilbake til første kjøre-
hastighet.
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27 Kontrollampe – indikator for armlenesikring innkoblet

OBS!

Inn- og utstigning fra maskinen skal alltid skje med hevet 
armlene!

☞Alle hydraulisk styringer av maskinen er deaktivert. Derfor fin-
nes det beskytterlse mot utilsiktet aktivering av betjeningsele-
mentene.

Når kontrollampen lyser, signaliserer dette at armlenet er hevet.

29 Driftstimeteller

Teller motorens driftstimer mens motoren går.
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3.7 Igangsetting

Sikkerhetsforskrifter

• Ved inn- og utstigning må maskinføreren alltid være vendt mot
maskinen.

• Inn- og utstigning over beltet skal skje via trappen ved hjelp av
håndtaket på ROPS-veltebøylen og på førerplassen Bilde 31.

• Bruk ikke under noen omstendighet betjeningselementer som håndtak.

• Klatre aldri på maskinen som kjører eller hopp ned fra denne

• Løft alltid armlenet ved inn- og utstigning, for å deaktivere maskinens
hydraulikkstyring og dermed unngå utilsiktet aktivering (fare for
ulykker!).

• Ved inn- og utstigning må setet alltid være vendt mot maskinens front
Bilde 31

Førstegangs igangsetting

Viktige henvisninger

• Kjøretøyet må bare tas i drift av autoriserte personer – se kapittel
Personalets utvalg og kvalifikasjon, prinsipielle plikter på side 2-4 og
det – se kapittel 2 Sikkerhetshenvisninger på side 2-1 i denne bruksan-
visningen.

• Betjeningspersonalet må ha lest og forstått denne før igangsettingen.

• Maskinen må bare benyttes i teknisk feilfri tilstand samt formålsmessig,
sikkerhets- og farebevisst og ved å ta hensyn til driftsinstruksen

• Se gjennom sjekklisten «Starte» i det påfølgende kapittelet.

Innkjøringstid

Under de første 50 driftstimene bør du kjøre og arbeide skånsomt med
maskinen.

Hvis du tar hensyn til de påfølgende anbefalinger under innkjøringstiden,
skaper du forutsetningene for kjøretøyets fulle effektivitet og en lang leve-
tid.

• Ikke overbelast kjøretøyet men kjør heller ikke for usikkert, da det ellers
ikke oppnås noen gunstige driftstemperatur.

• Motoren skal ikke gå i det høyeste turtallet i lengre tid.

• Øk belastningen ved vekslende turtall.

• Følg vedlikeholdsplanene i tillegget nøye.
– se kapittel 5.13 Vedlikeholdsplan (total oversikt) på side 5-36

Fig. 31: Klatre opp og ned
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Sjekklister

De påfølgende sjekklister skal gjøre kontroll og overvåking av maskinen
før, under og etter drift lettere for deg.

Sjekklistene er ikke fullstendige; de skal bare hjelpe deg med å oppfylle
aktsomhetsplikten.

De oppførte kontroll- og overvåkingsoppgaver beskrives nærmere i de
påfølgende kapitlene.

Hvis du må svare med "NEI“ på et av spørsmålene, fjern først årsaken for
forstyrrelsen før du begynner eller fortsetter med arbeidet.

Sjekkliste «Starte»

Før du tar kjøretøyet i drift eller starter motoren, kontrolleres følgende
punkter:

Sjekkliste drift

Kontroller og ta hensyn til følgende punkter under drift og etter start:

Nr
. Spørsmål ✔

1 Tilstrekkelig drivstoff i tanken? (➠ 5-3)

2 Kjølevæskenivå tilstrekkelig? (➠ 5-11)

3 Motoroljenivå OK? (➠ 5-7)

4 Oljenivå i hydraulikkoljebeholder i orden? (➠ 5-19)

5 Smørepunkter smurt? (➠ 5-39)

6 Belter kontrollert for riss, kutt osv.? (➠ 5-26)

7 Trinnflater rene?

8 Motorpanser sikkert låst? (➠ 3-28)

9

Spesielt etter rengjørings-, vedlikeholds- eller reparasjonsar-
beid:

➥Kluter, verktøy eller andre gjenstander som ligger løst 
omkring fjernet? 

10 Seteposisjon innstilt sikkert? (➠ 3-26)

11 Sikkerhetsbelte tatt på? (➠ 3-27)

12 ROPS-bøyle vippet opp? (➠ 3-29)

Nr
. Spørsmål ✔

1 Oppholder det seg ikke personer i kjøretøyets faresone?

2
Lyser kontrollampene for motoroljetrykk og generatorens lade-
funksjon?
(➠ 3-3)

3 Temperaturindikator for motor-kjølevæske lyser ikke? (➠ 3-3)

4 Fungerer kontrollspakene feilfritt? (➠ 3-2)
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Betjening

Sjekkliste «Parkering av kjøretøy»

Følgende punkter må kontrolleres og tas hensyn til når kjøretøyet parke-
res

Nr
. Spørsmål ✔

1 Tippkasse tippet ned?

2 Er armlenet hevet?

3 Er alle styrespaker deaktivert?

4 Tenningsnøkkel trukket ut?

Ved parkering på offentlige veier:

5 Maskin sikret tilstrekkelig ?

Ved parkering i oppover- eller nedoverbakker:

6 Maskin i tillegg sikret med underlagskiler på beltene mot at det 
ruller vekk?
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Betjening

Før start av motoren

☞Justering av seteposisjon – se Setejustering på side 3-26

Advarsel!

Alle betjeningselementer må være lett tilgjengelige

☞Ta på sikkerhetsbelte – se Sikkerhetsbelte på side 3-27

☞Kontroller at alle styrespakene står i nøytralstilling

☞Få ved kald motor gasshendel i midtre posisjon mellom minimum og 
maksimum

Generelt: Start av motoren

• Starteren kan ikke betjenes når motoren allerede går (gjenstartsperre).

• Startforsøket skal avbrytes etter maks. 10 s.

• Gjenta startforsøket etter ca. 1 min, for å ikke lade ut batteriet.

Fremgangsmåte

Når startforberedelsene er blitt gjennomført tilsvarende:

☞Sett tenningsnøkkelen i glødestartbryteren 30

☞Drei tenningsnøkkel i stilling «1»

☞Kontroller at følgende kontrollamper lyser:

➥Kontrollampe for motoroljetrykk 22

➥Kontrollampe for generator-ladefunksjon 23

☞Defekte kontrollamper må (la) skiftes ut omgående.

☞Skru tenningsnøkkelen i stilling «2» og hold den der til kontrollampen 
for forgløding 24slukker.

☞Skru tenningsnøkkel til stilling "3“ og hold den i denne stillingen til moto-
ren går

➥Starter ikke motoren etter 10 sekunder:

☞avbryt startforløpet og prøv på nytt etter ca. 1 minutt

➥Hvis motoren ennå ikke starter etter det andre startforsøket:

☞Ta kontakt med et Wacker Neuson kontraktsverksted da årsaken til
feilen må finnes

☞Når motoren går:

☞Slipp tenningsnøkkel

Etter at motoren har rolig gange (økende turtall):

Advarsel!

Da et batteri ved kulde generelt leverer mindre energi, bør du alltid
holde batteriet i god ladetilstand.

1
0 2

3

Fig. 32: Glødestartbryter

30

Fig. 33: Kontrollamper

23

22

24

Betjening



BA DT25 NO - Utgave 1.5  * dt25b330.fm 3-13
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Starte ved lave temperaturer

Etter at motoren har rolig gange (økende turtall):

Advarsel!

Da et batteri ved kulde generelt leverer mindre energi, bør du alltid
holde batteriet i god ladetilstand.

Når motoren har startet

☞Kontroller at alle kontrollamper har sluknet:

☞La motoren kjøre varm

I den kalde årstiden:

☞Øk turtall langsomt

☞Belast motoren først da fullt, når driftstemperaturen er oppnådd

Varmkjøring av motor

La motoren gå varm etter starting med svakt stigende tomgangturtall. La
motoren gå uten last i denne fasen. Vær under varmkjøringsfasen opp-
merksom på om det oppstår uvanlig støy, misfarging av eksos, lekkasjer,
forstyrrelser eller skader. Dersom det finnes forstyrrelser, skader eller lek-
kasjer, sikre maskinen, slå den av og finn ut feilårsak eller reparer skaden.
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Betjening

Utkopling av dieselmotoren

☞Trekk gasshendelen 6 helt bakover

☞Betjening av parkeringsbrems 14

☞Kontroller om betjeningsspaken for utløsning av kraftuttaket17 befinner 
seg i nøytralstilling

➥Kraftoverføringsaksel er utkoplet

☞Løft armlenet A

☞Flytt styrespaken flere ganger i alle retninger for å sikre at all hydraulisk 
styring er deaktivert

☞Skru starteren 30 i stilling 0

-

Fig. 34: Gasshendel

6

Fig. 35: Parkeringsbremse

14

Fig. 36: Hydraulisk kraftuttak (H.P.T.O.) (opsj.)

17

Fig. 37: Løft armlene

A

Fig. 38: Betjen styrespaken

Fig. 39: Elektrisk starter

30

1
0 2

3
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Start motor med starthjelp (batteri som leverer strøm)

Sikkerhetsforskrifter

• Gjennomfør aldri starthjelpen når batteriet er frosset – eksplosjonsfare!

☞Deponer batteriet hvis det er frosset.

• Strømleverende kjøretøy og dumperen må ikke berøres under forbi-
kobling med startkabler – fare for gnistdannelse!

• Hjelpestrømkildens spenning må være 12 V; høyere forsynings-
spenning ødelegger kjøretøyenes elektriske system!

• Benytt utelukkende kontrollerte startkabler som tilsvarer sikker-
hetskravene og er i feilfri tilstand!

• Forbindelseskabelen som er koblet til + polen på det strømleverende
batteriet må ikke komme i berøring med kjøretøydeler som er elektrisk
ledende 
– fare for kortslutning!

• Legg forbindelseskablene slik at de ikke kan komme bort i roterende
deler i motorrommet!

Fremgangsmåte

☞Kjør det strømleverende kjøretøyet slik inntil dumperen at startkablenes 
lengde er tilstrekkelig for forbikopling av batteriene.

☞La motoren til det strømleverende kjøretøy gå.

☞Koble en ende av den røde kabelen (+) først til + polen på det utladede 
batteriet, koble deretter den andre enden til + polen på det strømleve-
rende batteriet

☞Koble en ende av den svarte kabelen (–) til – polen på det strømleve-
rende batteriet.

☞Koble den andre enden av den svarte kabelen (–) til en solid metalldel 
som er skrudd fast i motorblokken, eller direkte til motorblokken. Minus-
polen må ikke kobles til det utladede batteriet fordi knallgass som 
strømmer ut av batteriet kunne antennes ved gnistdannelse!

☞Start motor til kjøretøyet med tomt batteri

Etter vellykket start:

☞Fjern begge kablene i omvendt rekkefølge mens motoren går (først – 
pol, deretter + pol) – du unngår dermed gnistdannelse i nærheten av 
batteriet!

Spesielle henvisninger til kjøring  på offentlige veier

For maskinen gjelder:

• De henholdsvis gyldige nasjonale bestemmelser (f. eks. STVO, tysk
veitrafikklov)

Det må dessuten tas hensyn til de aktuelle nasjonale bestemmelser for
forebygging av ulykker.

12 V

12 V

34001b710_05.epsFig. 40: Starthjelp med forbindelseskabel

Batteri
tomt

Batteri
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Betjening

Starte

Fare!

Beveg aldri kontrollspak for raskt:

Fare for ulykker hvis maskinen velter!

☞Beveg kontrollspak langsomt

☞Senk begge armlener

➥Kontrollampen for indikator for armlenesikring 27 slukker

☞Velg ønsket kjørehastighet (langsom kjøring eller rask kjøring) med 
trykkbryteren 32

➥Hvis den andre kjørehastigheten er valgt, lyser kontrollampen for 
innkobling av den andre kjørehastigheten 26

☞Reguler turtall ved hjelp av gasshendelen 6

☞Deaktiver parkeringsbremsen ved å betjene trykkbryteren 14

☞Betjen venstre betjeningsspake langsomt og start 4

➥Maskin starter

32

14

6

Fig. 41: Starte

27

26

4
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Betjening

Kjørespak

OBS!

Kjør aldri med en dumperkasse som er tippet opp.

☞Tipp inn dumperkasse.

Kjørebevegelsen utføres med venstre betjeningsspake 4.

Kjørehastigheten i forover- eller reversgir avhenger av betjeningsspakens
4 og gasshendelens 6 stilling.

Når førersetet dreies ved hjelp av hendelen 10, endres ikke stillingen til
venstre betjeningsspake og de tilsvarende funksjonene.

Kjøretøyet har to kjørehastigheter, du kan velge mellom disse på følgende
måte:

☞Trykk tasten 32, – se Trykkbryter betjeningsspake venstre på side 3-3 

➥Kjøretøyet kjører nå med den andre kjørehastigheten.

☞Trykk tasten på nytt 32

➥Kjøretøyet kjører nå med den første kjørehastigheten.

Advarsel!

Vær når du snur alltid oppmerksom på at begge belter er i beve-
gelse, avslitningen på gummibeltet er ellers meget stor.

Fig. 42: Venstre styrespak

A
B

C

D
E

F

G

H
4

Posi-
sjon Funksjon

• A 4 trykt forover Beltedumperen kjører fremover

• B 4 trykt forover og mot 
høyre Beltedumperen styrer mot høyre

• C 4 trykt mot høyre Beltedumperen styrer mot høyre

• D 4 trukket bakover og mot 
høyre

Beltedumperen kjører bakover mot 
høyre

• E 4 trukket bakover Beltedumperen kjører bakover

• F 4 trukket bakover og mot 
venstre

Beltedumperen kjører bakover mot 
venstre

• G 4 trykt mot venstre Beltedumperen styrer mot venstre

• H 4 trykt forover og mot 
venstre Beltedumperen styrer mot venstre



3-18 BA DT25 NO - Utgave 1.5 * * dt25b330.fm
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Hydraulisk brems

Når kontrollspaken slippes, vender den automatisk tilbake til nullstillingen.
Dermed får man tilstrekkelig hydraulisk bremsing.

Ved kjøring i skråninger forhindrer det lukkede hydrauliske bremse-
systemet at maskinen kjører for fort. Den tillatte kjørehastigheten overskri-
des ikke.

Advarsel!

Det er derfor absolutt nødvendig å kjøre nedover bakken bare med
turtall ved fullast. Betjen den venstre betjeningsspaken for å redu-
sere kjørehastigheten4. Redusert turtall kan medføre styreproble-
mer.

Mekanisk brems

En negativt virkende multi-disk brems tjener som stopp- og parkerings-
bremse. Betjening skjer med trykkbryteren 14. 

Brukeren må sikre at den fungerer som den skal og at maskinen blir stå-
ende, dette gjøres ved å bevege den venstre styrespaken flere ganger i
alle retninger.

Den mekaniske bremsen settes på hver gang armlenet løftes eller setet
dreies på, og må så løsnes igjen.

Fig. 43: Mekanisk brems

14
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Betjening

3.8 Kjøring i bakker

Ved kjøring i bakker må det spesielt tas hensyn til sikkerhetshenvisnin-
gene slik at det ikke kommer til ulykker.

Spesielle sikkerhetshenvisninger

☞Under kjøringen skal dumperkassen tippes inn. 

☞Kjør ved kjøring i bakker alltid med lavgiret!

➥Derved er det også lettere å tilpasse styringen.

• Når du kjører i skråninger eller overvinner hindre, 

• Må du ikke styre eller kjøre på tvers av bakken.

☞Unngå helst endringer av kjøreretningen ved kjøring i bakker

☞Før maskinen slik at det alltid er mulig å stoppe sikkert når maskinen 
begynner å skli eller mister stabilitet.

• Når du tipper opp, svinger eller bruker dumperkassen i bakker, kan det
medføre at maskinen mister likevekten og velter. 

☞Disse arbeider bør derfor unngås. 

☞ Ikke kjør i bakker med en helling på mer enn 15°, da maskinen ellers 
kunne velte.

☞ Ikke kjør i bakker med helling på mer enn 10° da maskinen kunne velte 
mot siden.

• Dersom beltene glir gjennom ved kjøring oppover bakken og det ikke er
mulig å fortsette fremdriften bare ved hjelp av beltene.

☞Benytt ikke andre hjelpemidler for å flytte maskinen, da det ellers er
fare for velting.

☞Kjør alltid rett frem når du kjører i oppoverbakke eller nedoverbakke. 
Kjøring på skrå eller i vinkel er meget farlig.

☞Unngå endring av retning og kjøring på tvers i bakker. 

☞Kjør langsomt på mark, lag med løv eller fuktige stålplater. Selv når 
bakken ikke er skrånende, er det fare for at maskinen sklir. Hvis moto-
ren stanser ved kjøring i en bakke, posisjoner kontrollspakene straks i 
nøytralstilling og start motoren igjen.
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Betjening

Kjøring i nedoverbakker

Dumperen kan kjøres på tvers i bakker med fast underlag opptil en helling
på 10°.

Fare!

Den maksimale stigningen må ikke overskrides.

Fare for ulykker!
☞Ved mykt og ujevnt underlag må vinkelen reduseres tilsva-

rende!

☞Tippkassen må ikke betjenes ved kjøring i bakker.

☞Tipp dumperkassen alltid inn ved kjøring i bakker.

☞Kjør kun med redusert hastighet i bakker – se Kjørespak på 
side 3-17

☞Kjør alltid rett frem når du kjører i oppoverbakke eller ned-
overbakke. Unngå å kjøre på skrå eller i vinkel.

☞På grunn av den reduserte bredden må du ved kjøring på myk 
og ujevn bakke samt i bakker være ytterst forsiktig.

☞Ved regn og fuktighet må det utvises særlig forsiktighet ved 
kjøring i bakker.

Kjøring i bakker

Dumperen kan kjøres i bakker med fast underlag opptil en helling på 15°.

Fig. 44: Kjøring på tvers i bakker

maks. 10°

Fig. 45: Kjøring i bakker med last

Fig. 45: Kjøring i bakker uten last

maks. 15°

maks. 15°
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Betjening

Fare!

Den maksimale stigningen må ikke overskrides.

Fare for ulykker!

☞Hvis dumperkassen er lastet mindre enn halvfullt, må man 
kjøre bakover på hhv. fremover fra bakken.

☞Hvis dumperkassen er lastet mer enn halvfull, må man kjøre 
bakover opp og ned bakken.

☞Ved mykt og ujevnt underlag må vinkelen reduseres tilsva-
rende!

☞Før kjøring i bakker må dumperkassen senkes ned og ikke 
betjenes i bakken!

☞Kjør kun med redusert hastighet i bakker 
– se Kjørespak på side 3-17

☞Kjør alltid rett frem når du kjører i oppoverbakke eller ned-
overbakke. Unngå å kjøre på skrå eller i vinkel.

☞På grunn av den reduserte bredden må du ved kjøring på myk 
og ujevn bakke samt i bakker være ytterst forsiktig.

☞Ved regn og fuktighet må det utvises særlig forsiktighet ved 
kjøring i bakker.
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Betjening

3.9 Oversikt kontrollspak

Advarsel!

Arbeidsutstyrets hastighet kan doseres ved å svinge kontrollspa-
ken.

Betjene dumperkasse

Fare!

Betjeningen av tippkassen er forbudt ved kjøring i bakker, det er:

Fare for ulykker!

☞Dumperkassen må ikke betjenes ved kjøring på tvers i bakker

☞Dumperkassen må ikke betjenes ved kjøring i oppover- eller 
nedoverbakker

Tippkassen kan betjenes med høyre betjeningsspake 5.

Advarsel!

*Hvis dumperen er utstyrt med et valgfritt planeringsskjær, styrer
betjeningselementene 5A og 5B på høyre betjeningsspake også
løfting og senking av skjæret, etter trykk på trykkbryteren 19

• Graveskuffen kan dreies mot venstre eller mot høyre.

• Før dumperkassen tippes ut må du få denne i ønsket stilling.

Normalstilling for dumperkassen:

• Normalstillingen av dumperkassen betyr at den står rett.

• Dumperens normale stilling av dumperkassen oppnås når blokkeringen
for dreiningen A griper inn i det tilsvarende setet B for sentreringen. For
utløsningen av dreiningen er det tilstrekkelig å løfte dumperkassen
noen millimeter.

• Sperren kan deaktiveres ved å stramme til skruen C.

Fig. 46: Høyre styrespak

A

C

B

D

8

5

Posi-
sjon Funksjon

• A 5 trykt forover Dumperkassen vippes ut*

• B 5 trukket bakover Dumperkassen vippes inn*

• C 5 trykt mot høyre Dumperkassen dreies mot høyre

• D 5 trykt mot venstre Dumperkassen dreies mot venstre

Fig. 47: Blokkering av dumperkassens dreining

A

B

C
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Betjene dumperkasse med front tipp (opsjon)

Fare!

Betjeningen av tippkassen er forbudt ved kjøring i bakker, det er:

Fare for ulykker!

☞Dumperkassen må ikke betjenes ved kjøring på tvers i bakker

☞Dumperkassen må ikke betjenes ved kjøring i oppover- eller 
nedoverbakker

Tippkassen kan betjenes med høyre betjeningsspake 5.

Betjene planeringsskjær (opsj.)

Planeringsskjæret kan betjenes med høyre betjeningsspake 5.

For å betjene planeringsskjæret trykker man på trykkbryteren 19 på betje-
ningspanelet. 

Trykk på trykkbryteren en gang til 19 for å betjene vippestyringen på tipp-
kassen.

• Planeringsskjæret skal kun brukes til arbeid det er beregnet brukt til.

• Løft aldri personer eller materialer med det.

• Planeringsskjæret kan brukes til å balansere maskinen under kjøring i 
bakker og når det befinner seg nært bakkenivå, kan det brukes til 
unngåelse av eventuelle svingninger eller et stabilitetstap.

• Bruk aldri borehullene på planeringsskjæret til å løfte dumperen!

Fig. 48: Høyre styrespak

A

C

B

D

8

5

Posi-
sjon Funksjon

• A 5 trykt forover Tippvognen tipper

• B 5 trukket bakover Dumperkassen tippes inn

• C 5 trykt mot høyre ikke i bruk

• D 5 trykt mot venstre ikke i bruk

Fig. 49: Omkoblingstast for planeringsskjær / vip-
ping av dumperkasse

8

19

Posi-
sjon Funksjon

• A 5 trykt forover Planeringsskjæret senkes ned

• B 5 trukket bakover Planeringsskjæret løftes opp

• C 5 trykt mot høyre ikke i bruk

• D 5 trykt mot venstre ikke i bruk

Fig. 50: Høyre styrespak

A

C

B

D

8

5
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Sette maskinen ut av drift

Fare!

Sett maskinen aldri bort på underlag som ikke er fast.

Fare for ulykker!

☞Senk og tipp inn dumperkasse

☞Drei dumperkasse i midtstilling

☞Velg et plant underlag

☞Fest belte med festeelementene (f. eks. kiler)

☞Sette bort kjøretøyet

☞Kjør turtallet helt ned

☞Løft armlene

☞Slå av tenning

☞Trekk ut tenningsnøkkel 

OBS!

Slå aldri av motoren ved fullast, da dette kan føre til motorskader
på grunn av overoppheting. Med unntak av nødstilfeller må
denne fasen før motoren stanser alltid overholdes.

☞La motoren gå i misnt 5 min uten belastning og slå den så av.

Advarsel!

Sikre maskinen mot at den settes i gang av uberettigede.

• Trekk ut nøkkelen.
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Batteri-hovedbryter

Advarsel!

Ikke frakople batteriet mens motoren går!

Advarsel!

Strømtilførselen må avbrytes med en nøkkel:

• Før det arbeides på det elektriske systemet

• For tyverisikring

Bryte strømtilførsel:

☞Drei nøkkel A til batteri-hovedbryter i stilling B og trekk den ut

Opprette strømtilførsel:

☞Sett nøkkel A inn i batterihovedbryteren.

☞Vri nøkkelen ned til den låste posisjonen C 

Sette bort maskinen i bakker

☞Unngå å stoppe maskinen brått. Sørg alltid for tilstrekkelig plass for å 
stoppe.

• Sett maskinen bort på en jevn flate med bæreevne. Ikke parker i
bakker. Dersom det skulle absolutt være nødvendig å parkere
maskinen i bakken, 

☞Parker maskinen kun på tvers i bakker og sikre den med kiler under
beltene.

☞Løft opp armlenet før du forlater førersetet og trekk alltid ut ten-
ningsnøkkelen.

☞Senk og tipp inn dumperkassen.

☞Drei dumperkasse i midtstilling.

Fig. 51: Batterihovedbryter

C
B

A

Fig. 52: Sette bort maskinen i bakker
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Setejustering

Fare!

Førersetet må aldri justeres under kjøringen –
– se Før start av motoren på side 3-12

Fare for ulykker!

☞Still inn førersetet før du setter maskinen i gang

Vektinnstilling

Advarsel!

Stor komfort under kjøring kan bare garanteres hvis setedempingen
er innstilt riktig. Setefjæringen kan stilles inn via dreieknappen 9.
Vektindikatoren viser innstilt vekt av føreren (kg).

☞Ta plass på førersetet

Innstilling av vekt for den største føreren:

☞Drei hendel 9 mot venstre

Innstilling av vekt for den minste føreren:

☞Drei hendel 9 mot høyre.

Innstilling i lengderetning

☞Ta plass på førersetet

☞Drei spaken12 mot venstre og samtidig

☞ førersetet for- eller bakover

Innstilling av ryggstøets vinkel 

☞Ta plass på førersetet.

☞Trekk hendel 8 bakover og samtidig

☞ rygglenet i ønsket posisjon ved trykk med ryggen

☞La hendelen 8 låses på plass.

Fig. 53: vektinnstilling

70 kg

9

Fig. 54: Setejustering i lengderetning

12

Fig. 55: Justering av ryggstøets vinkel

8
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Sikkerhetsbelte

Fare!

Ta alltid på sikkerhetsbeltet under turer med kjøretøyet og/eller 
ved gjennomføring av arbeidene. Ellers er det

Fare for skader

☞Ta på sikkerhetsbeltet før du starter eller begynner med arbei-
det!

• Sikkerhetsbelte må ikke være vridd.

• Sikkerhetsbelte må gå over hoften – ikke over magen – og
alltid ligge tett an mot kroppen!

• Sikkerhetsbelte må ikke føres over gjenstander i klærne
som er harde, kantede eller som kan knekke (verktøy,
metermål, briller, kulepenn)!

• Spenn aldri fast 2 personer (barn!) med ett sikkerhetsbelte!

• Kontroller sikkerhetsbeltets tilstand regelmessig. La
skadde deler straks skiftes ut av et fagverksted!

• Hold sikkerhetsbelte alltid rent, da beltestrammerens funk-
sjon kan innskrenkes av grov tilsmussing!

• Beltelås må ikke være tilstoppet av fremmedlegemer (papir
eller lignende) da låsetungen ellers ikke kan smekke inn!

Etter en ulykke er beltet utvidet og derfor ubrukelig. Ved en
ulykke gir sikkerhetsbeltet

ikke tilstrekkelig sikkerhet!

☞Sikkerhetsbeltet må skiftes ut etter en ulykke

☞La forankringspunkter og setefeste kontrolleres for ytterligere 
bæreevne!

Sikkerhetsbeltet C tjener til førerens sikkerhet under arbeidet på bygge-
plassen og ved kjøring på veier.

Ta på sikkerhetsbelte:

☞Ta på sikkerhetsbelte C før hver kjøring på følgende måte:

• Før beltet på låsetungen A langsomt og jevnt over hoften til beltelåsen
B

• Stikk låsetungen A inn i beltelåsen B til det låses på plass (trekkprøve).

• Etterstram sikkerhetsbelte ved å trekke i enden.

➥Sikkerhetsbelte må alltid ligge tett an mot hoften!

63b0007.epsFig. 56: Ta på sikkerhetsbelte

C

B

A
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Betjening

Ta av sikkerhetsbelte

☞Ta av sikkerhetsbeltet A på følgende måte:

• Hold fast sikkerhetsbelte

• Trykk rød knapp D på beltelåsen C,

➥låsetungen B spretter ut av beltelåsen B på grunn av fjærtrykket

Forlenge/forkorte hoftebeltet:

☞Gå for å forlenge hoftebeltet frem på følgende måte:

• Hold fast låsetungen B vinkelrett mot beltet og trekk beltet gjennom til
nødvendig lengde 

• For å forkorte hoftebeltet er det tilstrekkelig å trekke i beltets frie ende
E

Motorpanser

Åpne:

☞Stans kjøretøy

☞Slå av motor og la den avkjøles

☞Betjen knapp på låsen A

☞Løft motorpanseret i håndtaket B

☞Lås motorpanseret ved å trekke i den indre låsespaken

Lukke:

☞Løsne motorpanser ved å betjene håndtaket på blokkeringen inne

☞ trykker du motorpanseret nodover til det faller på plass.

Låse og løsne:

Motorpanseret kan låses med låsen på knappen A

Advarsel!

Motorpanseret må være lukket når motoren går!

0763b0006.eps

A

C

B

D

Fig. 57: Ta av sikkerhetsbelte

30763b0005.epsFig. 58: Forlenge/forkorte sikkerhetsbelte

B

E

Fig. 59: Lås motorpanser

B

A
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Veltebøyle ROPS 

Ved transport kan den øvre delen av bøylen A senkes ned, slik at maskin-
målene forminskes.

OBS!

Før veltebøylen senkes må førersetet dreies slik at det er vendt 
mot tippkassen.

Fare!

Veltebøylen er svært tung, derfor er flytting og oppstilling av 
bøylen meget

farlig!

☞Få hjelp av en annen person

☞Når veltebøyle justeres må det fremgås forsiktig

ROPS-bøyle slås om:

☞Sett kjøretøy bort på plant underlag.

☞Slå av motor

☞Drei førersetet 180° ved å betjene pedalen 10

☞Ta ut de to fjærpinnene B og de to boltene C

☞Hold fast den øvre delen til veltebøylen A og snu den mot maskinens 
frontside

☞Sett de to boltene C for blokkering av veltebøylen inn igjen nr den er 
nedsenket

☞Sett de to fjærpinnene B inn igjen i boltene C

OBS!

Av sikkerhetsårsaker er drift av maskinen med nedsenket 
ROPS-bøyle ikke tillatt!

Fig. 60: ROPS-bøyle

A

10

Fig. 61: Nedsenking av veltebøylen ROPS

B

C

C

B

Fig. 62: Veltebøyle ROPS i nedsenket stilling
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Betjening

Berging av beltegravemaskinen

OBS!

Beltedumperen kan på grunn av konstruksjonen ikke slepes
☞Dumperen kan bare berges med en egnet kran

☞Beltedumperen kan bare trekkes ut av det umiddelbare fare-
området på fastsurringskrokene.
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Betjening

Lasting av kjøretøy med kran

Sikkerhetsforskrifter

• Lastekranen og løfteutstyret må være tilstrekkelig dimensjonerte

• Ved lastingen med kran er det nødvendig med egnet løfteutstyr

• Sikre maskin mot utilsiktede bevegelser!

Fare!

Ved usakkyndig lasting av maskinen med en kran er det

Fare for ulykker!

☞Personer må ikke oppholde seg i kjøretøyet!

☞Gi bare erfarne personer i oppdrag å fastgjøre laster og gi
anvisning fra kranførere i oppdrag! Den som anviser må opp-
holde seg innen synsvidden til kranføreren eller ha muntlig
kontakt.

☞Pass på tilstrekkelig bæreevne av lastekranen og lastopp-
hengsmidlene (tau, kjettinger)!

☞Kjøretøy må bare løftes i forbindelse med tømt stan-
dardskuffe

☞ Ikke tre under den hengende lasten!

☞Les alltid sikkerhetshenvisningene ved begynnelsen av dette
kapittelet og ta hensyn til henvisningene i "Brosjyre jordar-
beidsmaskiner“ til fagforeningen for grunnarbeider!

☞Det må tas hensyn til de foreskrevne lengdene L1 og L2 for
løfteutstyret

☞For lasting av maskinen fremgås det på følgende måte:

• Tøm dumperkasse

• Tipp inn og senk dumperkasse

• Drei i midtstilling

• Slå av motor

• og trekk ut tenningsnøkkel.

• Forskyv veltebøyle

• Bruk egnede løfteredskaper, kjettinger etc.

☞Løfteredskapet monteres på de fire løftepunktene

☞Ta hensyn til løfteredskapets lengder L1 og L2

• Løft maskinen langsomt

• L1= 3000 mm maks. last (loddrett) min. 2500 kg

• L2= 3000 mm maks. last (loddrett) min. 2500 kg

• Bruk aldri borehullene på planeringsskjæret til å løfte dumperen!
Fig. 63: Lasting med kran

L1 L2

L1 L2
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Betjening

Kjøretøy lastes og transporteres

Sikkerhetsforskrifter

• Transportmiddelet må være tilstrekkelg dimensjonert. Transportmid-
delets mål og vekter er angitt i Kapittel 6 «Tekniske data»!

• Fjern slam, snø eller is fra beltene slik at det kan kjøres på ramper uten 
fare

• Sikre maskinen mot utilsiktede bevegelser!
– se Sette maskinen ut av drift på side 3-24

Fare!

Usakkyndig lasting og transport av maskinen betyr

Fare for ulykker!

☞Les alltid sikkerhetshenvisningene ved begynnelsen av dette
kapittelet og ta hensyn til henvisningene i "Brosjyre jordar-
beidsmaskiner“ til fagforeningen for grunnarbeider!

☞Ved lasting fremgås det på følgende måte:

• Sikre transportkjøretøy med underlagskiler mot at det ruller vekk.

• Plasser lasterampene slik at det oppstår en mest mulig liten oppkjø-
ringsvinkel. Ikke overskrid stigning på 15° (27%). Benytt kun laste-
ramper med sklisikkert belegg.

• Sikre at lasteflaten er fri og at tilkjørselen ikke hindres – f. eks. av
oppbygninger.

• Sikre at lasterampene og dumperens belter er fri for olje, fett og is.

• Start dumperens motor

• Senk dumperens kasse

• Kjør dumperen forsiktig i midten på transportkjøretøyet.

• Slå av motor

• og trekk ut tenningsnøkkel.

Advarsel!

Produsentgarantien gjelder ikke for skader eller ulykker ved lasting 
eller transport.

<17°

Fig. 64: Lasteramper

<



BA DT25 NO - Utgave 1.5  * dt25b330.fm 3-33

Betjening

Fastsurring av kjøretøy

Fare!

Usakkyndig lasting og transport av maskinen betyr

Fare for ulykker!

☞Les alltid sikkerhetshenvisningene ved begynnelsen av dette
kapittelet og ta hensyn til henvisningene i "Brosjyre jordar-
beidsmaskiner“ til fagforeningen for grunnarbeider!

• Sikre at den tillatte totale høyden ikke blir overskredet

• Sikre dumperens belter foran, bak og på siden.

• Senke tippvogn

• Forskyv veltebøyle

• Forankre dumper på festekrokene A med tilstrekkelig dimensjonerte
jekkestropper eller kjeder fast på lasteflaten

• Før lengre transport i sterkt regn må førerplassen tildekkes med egnet
beskyttelsesfolie.

• Sikre før start at transportkjøretøyets fører, før transporten, har
kjennskap til kjøretøyets totale høyde, totale bredde og totalvekt (inkl.
dumper), og til gjeldende lovbestemmelsene i det landet hvor trans-
porten skal utføres!

Fig. 65: Fastsurring av kjøretøyet

A
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Betjening

3

3.10 Arbeide med kjøretøyet

Generelle sikkerhetshenvisninger

• Kjør aldri utenfra bort mot kanten av en byggegruve – fare for å rase
ned!

• Ikke kjør under utkragninger til undergrunnen. Steinene eller den
fremspringende jordmasse kunne falle på maskinen.

• Ved arbeider på tak på bygninger eller andre strukturer må disse
kontrolleres for stabilitet før arbeidet begynner; bygningen kunne
nemlig styrte sammen, noe som kunne føre til alvorlige kroppsskader
og materielle skader.

• Ikke plasser maskinen ved gjennomføring av nedrivningsarbeider
under stedet hvor arbeidet foregår, da de avbrutte delene kan falle ned
hhv. bygningen kan styrte sammen, noe som kan medføre alvorlige
personskader eller materielle skader.

• Det er forbudt for uberettigede å betjene maskinen!

• Kjøretøyets hydraulikksystem står også under trykk når motoren står
stille! Reduser derfor ved begynnelsen av klargjørings- og reparasjons-
arbeider, - f. eks. montering/demontering av et arbeidsredskap med
hydraulikkfunksjoner - trykket i systemavsnittene som skal åpnes og i
trykkledningene.

• Sikre før du tipper ut dumperkassen ved en byggegruve maskinen med
egnede underlagskiler eller andre hjelpemidler.

• Kontroller alltid når du tipper ut dumperkassen om materialet som
dumpes glir jevnt ut av dumperkassen og ikke henger fast i denne, da
maskinen ellers kunne velte.

• Ikke loss lasten når du arbeider på skrånende underlag.

• Det er ikke lov å transportere personer eller dyr i tippkassen.

• Kjøring med en dumperkasse som er tippet opp, tippet ut eller dreid er
forbudt!

• Også planerings- eller utjevningsarbeider med en dumperkasse som
er tippet opp er forbudt!

• Gjør alltid kontrollerte styrebevegelser, gjennomfør aldri rykkvise
bevegelser.

• Ikke stig ned fra maskinen under kjøringen.

• Unngå farlige forhold på arbeidsstedet, som personer, dårlig vær.

• Ta alltid på sikkerhetsbelte.

Betjening
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Betjening

Transportkjøring med fylt dumperkasse

Fare!

Ved transportkjøring med fullastet dumperkasse i ulendt terreng 
er det:

Fare for ulykker!

Ved snuing eller ved kjøring i bakker må du spesielt ta hensyn til
dette. For å unngå ulykker:

☞Med last må det alltid kjøres langsomt

☞Senk dumperkasse helt ned

☞Pass på vippegrensen ved kjøring i bakker 

☞Senk dumperkasse helt ned A

☞Kjør med lastet dumperkasse alltid bakover oppover bakken i langsom 
fart

Tippe ut dumperkasse

Fare!

Når dumperkassen tippes ut ved en byggegruve, er det:

Fare for ulykker!

☞Sørg for tilstrekkelig stabilitet

☞ Ikke kjør for nær byggegruven

• Sikre om nødvendig kjøretøyet med kiler

☞Tipp dumperkassen langsomt ut

☞Kontroller når du tipper ut dumperkassen alltid materialet som
skal dumpes for at det glir jevnt ut av dumperkassen og ikke
henger fast i denne, da maskinen ellers kunne velte

☞Sett kjøretøyet på plant, vannrett underlag
☞Tipp ut dumperkasse A

☞Skyv styrespaken 5 forover B
• Denne kan i tillegg dreie dumperkassen mot venstre eller høyre, 

dumperkasse dreies ved å:
☞Trykk styrespaken 5 C mot venstre

➥Dumperkassen dreies mot venstre
☞Trykk styrespaken 5 D mot høyre

➥Dumperkassen dreies mot høyre

A

Fig. 66: Transportkjøring med fylt dumperkasse

A

Fig. 67: Tippe ut dumperkasse

A

B 5

DC

A
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Lasting av maskin

Fare!

Kjøretøyet må alltid forlates ved når det lastes av en grave-
maskin eller andre maskiner, det er større:

Fare for skader

da betjeningsområdet ikke er beskyttet av en kabin.

☞Maskinen må sikres tilstrekkelig

☞Fjern deg fra betjeningsområde og fareområde

OBS!

Feil lasting av kjøretøyet fører til alvorlige skader på kjøretøyet.

☞Sørg for at lastingen er sikker, stabil og lav, slik at det sikres 
en god utsikt

☞Nominell last for maskinen må ikke overskrides med for stor 
last

• Før lasting:
☞Tipp dumperkasse helt inn
☞Slå av motor
☞Sikre kjøretøyet tilstrekkelig
☞Løft armlene
☞Fjern deg fra betjeningsområde og fareområde

• Etter lasting:
☞Fjern smuss fra betjeningselementene
☞Sikre lasten tilstrekkelig
☞Start av motor
☞Senke armlene
☞Løsne parkeringsbremse
☞Start langsomt!

Frigjøring av maskinen
Hvis maskinen er blitt sittende fast:
☞Tipp dumperkasse helt ut
☞ tipp tom dumperkasse helt inn
☞kjør langsomt bakover, til beltene står på gripefast underlag

Fig. 68: Lasting av kjøretøyet
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Hydraulisk kraftuttak (H.P.T.O.) (opsj.)

Den hydrauliske drivakselen har et driftstrykk på 170 bar og en nytteeffekt
på 43 l/min.

☞Slå av motor

☞Kontroller om styrespaken for utløsning av kraftuttaket 17 befinner seg i 
nøytralstilling

➥Kraftoverføringsaksel er utkoplet
☞Koble hurtigtilkobling av tilbehør i gjeldende tilkoblinger P og sett P1 til 

drivakselen i maskinen.

☞ Innsetting av kraftoverføringsakselen: Bring styrespaken 17 i stillijng A 
eller B, alt etter som hvilken ledning som skal trykksettes

☞Doser dumperens gasspak slik at ytelsen for feilfri drift av det tilkoplede 
arbeidsutstyret er oppnådd.

☞Alternativt 17 kan man bruke trykkbryteren 34 og 35 på høyre betje-
ningsspake 5

OBS!

Utløs den hydrauliske kraftoverføringsakselen bare med hurtig-
koblingene i det nenyttede arbeidsutstyret. Hvis kraftoverfø-
ringsakselen kobles inn og arbeidsutstyret ikke er tilkoblet, kan
det være årsaken til at dumperen ikke starter, har effekttap
eventuelt at oljen i hydraulikkanlegget blir overopphetet.

Fig. 69: Hydraulisk kraftuttak (H.P.T.O.)

P

P1

17

O
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3534
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Nødsenking av dumperkasse

Fare!

Ved nødsenking av dumperkassen er det

fare for klemming og skader!
☞ Ikke opphold deg under dumperkassen

Dumperen er utstyrt med et nitrogenlager C, som muliggjør oppretthol-
delse av trykket i servokretsen ved utilstrekkelig trykk i hydraulikkanlegget
på grunn av skader eller brudd i pumpe, funksjonsfeil eller avslått motor.
Lading av lageret sikrer betjeningsgjennomføring, som senking av tipp-
kassen, så sant betjeningspanelet er innkoblet.

☞Kontroller at setet er riktig låst i sluttposisjonen

☞Senk begge armlener

☞Sett tenningsnøkkelen i glødestartbryteren 30

☞Drei tenningsnøkkel i stilling «1»

☞Trekk den høyre betjeningsspaken 5 A bakover og hold den der
☞Dumperkassen senker seg på grunn av egenvekten.

Advarsel!

Nitrogenlageret opprettholder også trykket i servokretsene ved stå-
ende motor. Vær særlig forsiktig, da disse servostyrte forbrukerne
fortsatt er trykksatte under slike omstendigheter. Avlast trykket før
arbeid på hydraulikken

Fig. 70: Nitrogenlager
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5
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C

Fig. 70: Nødsenking av dumperkasse
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4 Driftsforstyrrelser

Henvisningene i dette kapittelet skal hjelpe betjeningspersonalet ved å
lete etter forstyrrelser og å oppdage dem raskt og pålitelig slik at de kan
fjernes.

Reparasjoner må bare gjennomføres av autoriserte fagfolk.

4.1 Forstyrrelser på motoren 

Problem Mulige årsaker se

Motor starter ikke eller dårlig

Feil SAE-klasse/kvalitet motorsmøreolje 5-35

Drivstoffkvalitet tilsvarer ikke foregitte verdier 5-35

Batteri defekt eller ikke ladet 5-30

Kabelforbindelser i starterstrømkrets løse eller oksi-
derte

Starter defekt eller drevet griper ikke inn

Ventilklaring ikke riktig innstilt

Innsprøytningsventil defekt

Motor starter, men går uregelmessig eller fus-
ker

Drivstoffkvalitet tilsvarer ikke foregitte verdier 5-35

Ventilklaring feilaktig

Innsprøytningsledning utett

Innsprøytningsventil defekt

Motor blir for varm. Temperaturvarselanlegg 
reagerer

Oljenivå for lavt 5-8

Oljenivå for høyt 5-7

Luftfilter tilsmusset 5-15

Oljekjølerlameller tilsmusset

Innsprøytningsventil defekt

Motor har effektmangel

Oljenivå for høyt 5-7

Drivstoffkvalitet tilsvarer ikke foregitte verdier 5-35

Luftfilter tilsmusset 5-15

Ventilklaring feilaktig

Innsprøytningsledning utett

Innsprøytningsventil defekt

Motor arbeid ikke på alle sylindere
Innsprøytningsledning utett

Innsprøytningsventil defekt

Motor har intet eller for lavt oljetrykk

Oljenivå for lavt 5-8

For stor helling av kjøretøyet (maks. 15°)

Feil SAE-klasse/kvalitet motorsmøreolje 5-35

Motor har for stort oljeforbruk
Oljenivå for høyt 5-7

For stor helling av kjøretøyet (maks. 15°)
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Motor oser

Blå
Oljenivå for høyt 5-7

For stor helling av kjøretøyet (maks. 15°)

Hvitt

Startgrensetemperatur underskredet

Drivstoffkvalitet tilsvarer ikke foregitte verdier 5-35

Ventilklaring feilaktig

Innsprøytningsventil defekt

svart

Luftfilter tilsmusset 5-15

Ventilklaring feilaktig

Innsprøytningsventil defekt

Problem Mulige årsaker se
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5 Vedlikehold

5.1 Innledning

Kjøretøyenes levetid og at de er driftsklare påvirkes i stor grad av pleie og
vedlikehold.

Av denne grunn er det i kjøretøyeierens interesse å overholde de fore-
skrevne vedlikeholdsarbeidene.

Før du gjennomfører vedlikeholdsarbeider, vær alltid oppmerksom på:

• Kapittel 2 «Sikkerhetshenvisninger» i denne bruksanvisningen og

• forskriftene i tilleggsutstyrets driftsinstrukser.

Gjennomfør de foreskrevne inspeksjoner og fjern eventuelle mangler
omgående før igangsettingen.

Åpnede motordeksler og dekkplater må sikres tilstrekkelig. I bakker eller
ved sterk vind må panser og beskyttelser ikke åpnes.

Ved bruk av trykkluft er det fare for at urenheter blir båst vekk og slik kan
forårsake alvorlige personskader. Ha alltid på vernebriller, vernemaske og
annen vernedrakt.

Daglige vedlikeholdsarbeider og vedlikehold etter vedlikeholdsplan „A“
må foretas av en opplært fører, alle andre vedlikeholdsarbeider må bare
gjennomføres av opplærte og kvalifiserte fagfolk.

Vedlikeholdsplanene viser deg når følgende beskrevne vedlikeholdsar-
beid må gjennomføres – se Vedlikeholdsplan (total oversikt) på side 5-36.
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Støtte for vedlikehold

Fare!

Ved vedlikeholdsarbeider på dumperkassen eller under
tippkassen, generelt ved alle vedlikeholdsarbeider hvor dumper-
kassen er tippet opp, er det:

Fare for ulykker!

☞Bruk støtte for vedlikehold

Gå frem på følgende måte for å plassere støtten for vedlikehold:

☞Ta støtten for vedlikehold A ut av transportholderen

☞Vedlikeholdsstøtten er festet med sikkerhetsbolter C og stiftene D

☞Sett støtten for vedlikehold A inn på tippsylinderen B

☞Sikre vedlikeholdsstøtte A med sikkerhetsbolt C og stiftene D

Sett under transport vedlikeholdsstøtten A inn i festet, som vist på
Bilde 71.

Fig. 71: Transportfester

A

Fig. 71: Støtte for vedlikehold

D

C

D

C

B

A
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5.2 Drivstoffanlegg
Spesielle sikkerhetshenvisninger

• Vær forsiktig ved håndtering av drivstoff – øket brannfare!

• Arbeider på drivstoffsystemet må aldri utføres i nærheten av åpen ild
eller tennfarlige gnister!

• Ikke røyk ved arbeider på drivstoffsystemet og når du tanker opp!

• Slå av motor og trekk ut tenningsnøkkel før du tanker opp!

• Ikke etterfyll drivstoff i lukkede rom!

• Tørk med en gang bort drivstoff som er helt ut!

• Hold maskinen ren for å minske brannfaren!

Tanke drivstoff

Fyllestussen for drivstoff A befinner seg under motorpanseret.

Fare!

Ved håndtering av drivstoff er det øket

brannfare og fare for forgiftning!

☞ Ikke tank opp i lukkede rom.

☞Arbeider på drivstoffsystemet må aldri utføres i nærheten av 
åpen ild eller tennfarlige gnister.

☞Røyking og åpen ild er forbudt!

Miljø!

Samle opp drivstoff som renner ut i egnet beholder og sørg for miljøtilpas-
set deponering!

Advarsel!

Drivstofftanken må ikke kjøres fullstendig tom, da dette gjør at det
suges luft inn i drivstoffsystemet, som så må avluftes.

– se Avlufte drivstoffsystemet på side 5-6

Advarsel!

Fyll tanken med korrekt type drivstoff på slutten av hver arbeidsdag.
Dette forhindrer at det dannes kondensvann i drivstofftanken om
natten. Ikke fyll tanken fullstendig, la litt plass være igjen slik at driv-
stoffet kan utvide seg.

Fig. 72: Drivstoff-påfyllingsstuss

A
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Avtapping av drivstoff

Til tømming av drivstofftanken anbefales bruk av en pumpe til oppsuging
av drivstoffet via lokket B på den øvre tankveggen.

☞Gå frem på følgende måte:

• Rengjør rundt lokket B med en lofri klut

• Åpne skrulokket B

• Sett på pumpen for oppsuging av væsken i tanken

• Sug opp alt drivstoff til tanken er helt tom

• Lukk skrulokk B

Miljø!

Vær særlig oppmerksom på at ingen væsker slipper ut!

Drivstoffpumper

Generelt

Tank opp drivstoff bare ved stasjonære drivstoffpumper. Drivstoff fra fat
eller bensinkanner er som oftest forurenset.

Selv de minste smusspartikler fører til:

• øket motorslitasje

• forstyrrelser i drivstoffsystemet og

• redusert effektivitet av drivstoffilterne.

Tanke fra fat

Dersom det ikke kan unngås å tanke fra fat, vær oppmerksom på føl-
gende (se fig. 74):

• Verken rull eller vipp fatet før du tanker

• Beskytt fatpumpens sugerøråpning med finmasket sil

• Senk fatpumpens sugerøråpning til maks. 15 cm over fatbunnen

• Fyll tanken bare ved hjelp av tilsvarende redskap (trakt eller påfyl-
lingsrør) med innebygd finfilter

• Hold alle beholdere rene for opptankingen.

Spesifikasjon for dieseldrivstoff

Benytt kun kvalitetsdrivstoff 

Fig. 73: Avtapping av drivstoff

B

feil

riktig

Fig. 74: Tanke drivstoff fra fat

Kvalitetsklasse Cetantall Bruk
• Nr. 2-D iht. DIN 

51601
Min. 45

fra 4 °C til 45 °C

• Nr. 1-D iht. DIN 
51601

Ved utetemperaturer under 4°C 
eller ved bruk over 1500 m høyde
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Rengjøring av filterkopp / utskifting av filterpatron

Fare!

Drivstoffet er ekstremt brannfarlig og under visse vilkår 
eksplosivt. 

Fare for ulykker!

☞Røyking må ikke foregå i arbeidsområdet og åpne flammer og
gnister må ikke forekomme.

☞Kontroller filterkoppen for utettheter etter at den er plassert og
sikre at området er tørt før motoren startes.

☞Still drivstoffkran A på S (OFF)

☞Skru ut filterkoppen B med egnet verktøy ved å løsne ringen C

☞Demonter filterkoppen B med O-ringen D og vask ut med ikke brenn-
bart eller tungt antennelig løsemiddel.

☞La filterkopp B tørke grundig

☞Trekk ut filterelement E og skyll med diesel eller skift ut

☞Monter filterelementet E igjen etter rengjøringen, og beskytt det mot 
støv og forurensninger

☞Skru filterkoppen B inn igjen ved å trekke til ringen C med egnet verk-
tøy

☞Still drivstoffkran A på O (ON) og kontroller for utettheter

☞Avlufting av drivstoffsystemet.

Miljø!

Det avtappede drivstoffet må deponeres miljøvennlig.Fig. 75: Filterkopp

B

O

S

A

C

D

E
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Avlufte drivstoffsystemet

Fare!

Når drivstoffet kommer på varme motordeler eller eksospotten, 
er det

Brannfare!

☞Avluft aldri drivstoffsystemet mens motoren er varm!

Drivstoffsystemet må avluftes i følgende tilfeller:

• Etter at drivstoffilter eller -forfilter og drivstoffledningene er tatt av og
montert igjen eller

• etter at drivstofftanken er kjørt tom eller

• motoren er tatt i drift etter lang tid ute av drift.

☞For avlufting av drivstoffsystemet fremgås det på følgende måte:

☞Sett kjøretøyet på plant, vannrett underlag

☞Slå av motor

☞Fyll drivstofftank

☞Åpne drivstoffilterkran Aved å dreie hendelen ned på O

☞Pump ved å betjene spaken B til drivstoffpumpen

➥ til drivstoffet renner ut av filteret uten bobler

☞Løsne skruen C med egnet verktøy

☞Pump ved å betjene sugespaken F til drivstoffpumpen

➥ til drivstoffet renner ut av forfilteret uten bobler

☞Steng skrue C igjen med egnet verktøy

☞Start av motor

➥Går motoren for en kort tid jevnt, men stanser så eller går ujevnt:

☞Slå av motor

☞Avluft drivstoffsystem en gang til som beskrevet ovenfor

☞Kontroll utføres av autorisert fagpersonell.
Fig. 76: Avlufting av drivstoffsystemet

C
OA

B

C
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5.3 Motor-smøresystem

OBS!

For mye, for lite, feil eller oppbrukt motorolje fører til

skader på og minsket effekt av motoren!

☞Få oljeskift utført av et autorisert verksted
– se kapittel 5.13 Vedlikeholdsplan (total oversikt) på 
side 5-36

Kontroller oljenivået

Advarsel!

Oljenivået må kontrolleres daglig.
Vi anbefaler å gjennomføre kontrollen før motoren startes. Kontroll
tidligst 5 minutter etter at driftsvarm motor er slått av.

☞Gå frem på følgende måte:

• Plasser maskin vannrett

• Slå av motor!

• La motor avkjøles

• Åpne motordekselet

• Rengjør området rundt oljepeilepinnen med en lofri klut

• Oljepeilepinne A

☞ trekkes ut

☞Tørk av med en lofri klut

☞Skyv den inn igjen til anslaget

☞Trekk den ut og les av oljenivå

☞Ved behov, men senest når oljenivået har nådd MIN-merket på 
peilepinnen A, må det etterfylles olje Fig. 77: Oljenivåkontroll

max
min

A
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Etterfyll motorolje

OBS!

For mye eller feil motorolje kan føre til motorskade! Derfor:

☞ Ikke fyll motorolje over oljepeilpinnens MAKS.- merke77/A

☞Benytt kun foreskrevet motorolje 

Miljø!

Samle opp motorolje som renner ut i egnet beholder og sørg for miljø-
vennlig deponering!

☞Gå frem på følgende måte:

• Rengjør rundt skrulokket B med en lofri klut

• Åpne skrulokk B

• Løft peilepinne A litt slik at luft som eventuelt er innelukket kan slippe
ut

• Etterfylling av motorolje

• Vent et øyeblikk (ca. 3 min.), til oljen er rent helt ut i oljekaret

• Kontroller oljenivået– se Kontroller oljenivået på side 5-7

• Etterfyll ved behov og kontroller oljenivå en gang til

• Lukk skrulokk B

• Trykk peilepinne A inn igjen til anslaget

• Fjern olje som er rent ut fullstendig fra motoren.

Avtapping av motorolje

☞Gå frem på følgende måte:

• Rengjør rundt skrulokket C med en lofri klut

• Sett en tilstrekkelig stor beholder under stedet hvor oljen renner ut.

• Åpne skrulokk C

• Vent litt (ca. 3 minutter) til oljen har rent helt ut av oljepannen

• Lukk skrulokk C

Miljø!

Samle opp motorolje som renner ut i egnet beholder og sørg for miljø-
vennlig deponering!

Fig. 78: Skrulokk

OILB

Fig. 79: Oljeplugg

C
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Utskifting av oljefilterpatronen

Fare!

Skift ut oljefilterpatron bare når motoren er slått av. 

Forbrenningsfare!

☞Vent i minst 15 minutter etter at motoren er slått av!

☞Bruk vernehansker og verneklær

☞Ta ut filterpatronen A ved hjelp av en nøkkel B

☞Smør tetningen for den nye patronen lett inn med olje

☞Skru den nye filterpatronen A på for hånd

☞ Ikke trekk patron til for fast! Ikke bruk nøkkel!

☞Kontroller motoroljenivå og etterfyll ved behov

Miljø!

Samle opp motorolje som renner ut i egnet beholder og sørg for
miljøvennlig deponering!

Fig. 80: Patron til motoroljefilteret

B

A
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5.4 Motor- og hydraulikk-kjølesystem
Olje- og vannkjøleren er plassert i motorrommet, foran motoren. Den kjø-
ler både dieselmotoren og hydraulikkoljen for kjøre- og arbeidshydraulik-
ken.

Kjølevæskebeholderen er også i motorrommet, foran hhv. over oljekjøle-
ren.

Spesielle sikkerhetshenvisninger

• Smuss på kjøleribbene reduserer kjølerens effekt! For å unngå dette:

☞Rengjør kjøler regelmessig utvendig. Bruk uoljet trykkluft med et trykk
på maks. 2 bar verwenden til rengjøring og hold en viss avstand til
kjøleren for å unngå skader på kjølelamellene. Rengjøringsinterval-
lene er oppført i vedlikeholdsplanene i vedlegget.

☞ I arbeidsomgivelser med mye støv eller smuss skal rengjøringen utfø-
res oftere enn oppgitt i vedlikeholdsplanene.

• For lite kjølevæske reduserer likeså kjøleeffekten og kan føre til motor-
skade! Derfor:

☞Kontroller kjølevæskenivå regelmessig. Kontrollintervallene er oppført
i vedlikeholdsplanene i vedlegget.

☞Hvis kjølevæsken må etterfylles ofte, kontroller kjølesystem for lekka-
sjer eller ta kontakt med forhandleren!

☞Etterfyll aldri kaldt vann/kald kjølevæske når motoren er varm!

☞Gjennomfør prøvekjøring av motoren etter påfylling av utjevningsbe-
holderen og kontroller deretter kjølevæskenivået på nytt mens moto-
ren står stille

• Feil kjølevæske kan ødelegge motor og kjøler, derfor:

☞Tilsett kjølevæsken tilstrekkelig – men aldri mer enn 50% – frost-
væske. Benytt helst en merke-frostvæske, da denne allerede inne-
holder korrosjonshemmende middel.

☞Ta hensyn til kjølevæskeblandetabellen
– se kapittel 5.12 Smørestoffer og væsker på side 5-35

☞ Ikke bruk rengjøringsmidler for kjøleren hvis kjølevannet allerede er
tilsatt frostvæske, da det ellers oppstår slam som skader motoren.

• Etter påfylling av utjevningsbeholderen:

☞Utfør prøvekjøring av motoren.

☞Slå av motor

☞La motor avkjøles

☞Kontroller kjølevæskenivå på nytt

Miljø!

Samle opp drivstoff som renner ut i egnet beholder og sørg for miljøvenn-
lig deponering!
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Kontroller kjølevæskenivå / etterfyll kjølevæske

Fare!

Åpne aldri kjølevæskebeholderen eller tapp av kjølevæske 
mens motoren er varm, kjølesystemet står i dette tilfellet under 
høyt trykk. 
Det er

Forbrenningsfare!

☞Vent i minst 15 minutter etter at motoren er slått av!

☞Bruk vernehansker og verneklær

☞Skru lokk B opp til første låst posisjon og la trykk slippe ut

☞Sikre at kjølevæskens temperatur er sunket så langt at kjøle-
rens plugg kan berøres med hendene

Fare!

Frostvæsken er antennelig og giftig.

Fare for ulykker!

☞Hold den borte fra flammer

☞Pass på at frostvæsken ikke kommer inn i øynene

• Dersom frostvæsken kommer i øynene.

➥Skyll straks med rent vann og oppsøk lege
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Kontroll av kjølevæskenivå

☞Gå frem på følgende måte:

• Plasser maskin vannrett

• Slå av motor! 

• Trekk ut nøkkel og ta den med

• La motor og kjølevæske avkjøles

• Åpne motordekselet

• Kontroller kjølevæskenivå på transparent kjølevæskebeholder A og
på vannkjøler B

☞Dersom kjølevæskenivået er under beholdersømmen LOW eller kjøle-
væsken ikke når opp til vannkjølerens påfyllingsstuss:

• Etterfylling av kjølevæske

Advarsel!

Kontroller kjølevæskenivået daglig.
Vi anbefaler å gjennomføre kontrollen før motoren startes.

Etterfylle kjølevæske

Når motoren er avkjølt:

☞Lett overtrykk i kjøleren

☞Skru lokk forsiktig opp til første låste posisjon og la trykk 
slippe helt ut

☞Åpne skrulokket B

☞Etterfyll kjølevæske til underkant påfyllingsstuss (kjøler)

☞Lukk skrulokk B

☞Start motoren og la den kjøre varm i ca. 5 - 10 minutter.

☞Slå av motor

☞Trekk ut nøkkel og ta den med

☞La motor avkjøles

☞Kontroller kjølevæskenivå på nytt

➥Kjølevæskenivået må være mellom merkene LOW og Full

☞Etterfyll kjølevæske ved behov og gjenta det til kjølevæskenivået blir 
konstant

Advarsel!

Kontroller frostvæsken hvert år før det blir kaldt

Fig. 81: Kjøler

Fig. 81: Kjølevæske-utjevningsbeholder

Low

FULL

A

B
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Avtapping av kjølevæske

Under motorpanseret på maskinens forside befinner det seg en kjøler.
Skrulokket C for tapping av kjølevæske sitter nede på siden som er rettet
mot motoren.

☞Gå frem på følgende måte:

• Rengjør rundt skrulokket C med en lofri klut

• Sett en tilstrekkelig stor beholder under stedet hvor kjølevæsken
renner ut

• Åpne skrulokk C

• Vent en stund (ca. 3 minutter) til kjølevæsken har rent helt ut av
kjøleren og motoren

• Lukk skrulokk C

Miljø!

Samle opp kjølevæske som renner ut med egnet kar og sørg for miljø-
vennlig deponering!

Rengjøring av kjøleren

Hvis det har avleiret seg støv på kjøleren D mellom kjøleribber og rør, skal
dette rengjøres under rennende vann.

OBS!

Kjøleren skal aldri rengjøres med verktøy som spatel eller
skrutrekker. Disse kan skade kjøreribber eller rør, noe som kan
føre til utslipp av kjølevæske eller nedsatt kjøleeffekt.

Fig. 82: Tappeskrue for kjølevæske

C

Fig. 83: Rengjøring av kjøleren

D
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5.5 Luftfilter

OBS!

Filterpatronen blir skadet når den vaskes eller børstes ut!
For å Um einen vorzeitigen Verschleiß des Motors zu vermeiden, müssen die 
folgenden Hinweise beachtet werden!

☞ Ikke rengjør filterpatron

☞Skift filterpatron ut i henhold til vedlikeholdsindikator

☞ Ikke bruk under noen omstendighet skadet filterpatron om 
igjen

☞Pass på å være renslig når du skifter ut filterpatronen!

For å kontrollere filterpatronen er det en kontrollinnretning på luftfilteret.

☞Filter B må skiftes ut:

• når kontrollampen 20 lyser

• I henhold til vedlikeholdsprogram

Advarsel!

Ved arbeid i særlig støvfylte omgivelser, skal luftfilteret skiftes ut ev. 
rengjøres oftere.

OBS!

Ved lengre bruk i syreholdig luft skades filterpatronene for tidlig.
Denne faren finnes f. eks. på produksjonssteder for syrer, stål-
og aluminiumfabrikker, kjemiske fabrikker og andre fabrikker for
jernfritt metall.

☞Filteret må skiftes ut seinest etter 50 driftstimer B!

Vedlikehold luftfilter generelt:

• Filtere må være i originalforpakning og være lagret tørt

• Pass ved innbygging av filteret på at du ikke støter mot andre 
gjenstander

• Kontroller luftfilterets fester, luftsugeslanger og luftfilter for skader og 
reparer eller skift ut omgående

• Kontroller at skruer på innsugningsmanifold og slangeklemmer sitter 
fast.

Fig. 84: Luftfilterets forurensningsindikator

B

20

Fig. 84: Luftfilter

Vedlikehold
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Utskifting av filtere

• For utskifting av filteret B fremgås det på følgende måte:

☞Slå av motor

☞Trekk ut nøkkel og ta den med

☞La motor avkjøles

☞Skru av kjøretøyet.

☞Rengjør luftfilter og omgivelser for smuss og støv

☞Bøy begge låsekrokene D på undersiden av huset E utover

☞Ta av husunderdel E

☞Fjern forsiktig filteret B med litt roterende bevegelser

☞Kontrollerat all smuss (støv) inne i huset til luftfilteret er fjernet

☞Rengjør delene med en ren klut som ikke loer, bruk ikke trykkluft

☞Kontroller luftfilterpatroner for skader, det må bare installeres filetre 
som er feilfrie

☞Sett forsiktig det nye filteret B inn i luftfilterhuset igjen

☞Sett på husunderdel E (pass på at den sitter riktig) 

☞Lukk begge låsekrokene D

Fig. 85: Demontering av husunderdelen

Fig. 86: Demontering av filterelementet

D

E

B
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5.6 Hydraulisk system

Spesielle sikkerhetshenvisninger

• Ved begynnelsen av vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må alle
ledninger som fører hydraulikkolje gjøres trykkløse, til dette:

• Kontroller at setet er riktig låst i sluttposisjonen

• Senk begge armlener

• Sett tenningsnøkkelen i glødestartbryteren 30

• Skru tenningsnøkkelen i stilling «1»

• Betjen betjeningsspaken flere ganger

• Skru tenningsnøkkelen i stilling «0»

• Løft armlenet på førersetet

• Hydraulikkolje som spruter ut med høyt trykk kan trenge gjennom
huden og forårsake alvorlige skader. Oppsøk derfor straks lege, selv
ved tilsynelatende minste sår, da det ellers kan oppstå alvorlige infek-
sjoner!

• Hvis hydraulikkoljen i seglasset er grumsete betyr det at det er trengt
vann eller luft inn i hydraulikksystemet. Hydraulikkpumpen kan derved
bli skadet!

• Dersom olje eller drivstoff renner ut av høytrykksledninger, kan de
forårsake branner eller forstyrrelser og dermed alvorlige personskader
eller materielle skader. Hvis mutre er løse og ledninger skadede, må
arbeidsskrittet avbrytes øyeblikkelig. 

☞Ta med en gang kontakt med din Wacker Neuson-salgspartner

• Skift ut rørledningen når du fastslår et av problemene nedenfor:

☞Skadede eller utette hydraulikktetninger.

☞slitte hhv. revne mantler eller forsterkningsstreng som ikke er tildek-
ket.

☞Mantler som er utvidet på flere steder.

☞Vridninger eller klemminger på bevegelige deler.

☞Fremmedlegemer som er klemt fast i overtrekkene.
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OBS!

På grunn av forurenset hydraulikkolje, oljemangel eller feil 
hydraulikkolje er det

Fare for alvorlig skade på hydraulikksystemet!

☞Arbeid alltid renslig!

☞Fyll hydraulikkolje alltid på gjennom påfyllingssilen!

☞Benytt bare frigitte oljer av samme type 
– se kapittel 5.12 Smørestoffer og væsker på side 5-35

☞Etterfyll hydraulikkolje alltid til rett tid
– se Etterfylling av hydraulikkolje på side 5-20

☞Dersom hydraulikksystemet er fylt med BIO-olje må det kun
etterfylles samme type BIO-olje - se klistremerke på hydrau-
likkoljetanken!

☞Hvis filteret på hydraulikksystemet er forurenset med metall-
splitter, må du kontakte kundeservice omgående slik at du
unngår skader pga. dette!

Miljø!

Samle opp hydraulikkolje som renner ut, også biologiske oljer, i egnet
beholder! Sørg for miljøvennlig deponering av oppsamlet hydraulikkolje
og brukte filtere. 
Det bør i alle fall også snakkes med firmaet som deponerer brukt olje før
biologiske oljer deponeres.
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Kontroll av hydraulikkoljenivå

OBS!

Ikke etterfyll olje hvis oljenivået går over FULL merket, for dette
skader hydraulikksystemet og kan forårsake farlig oljeutslipp.

☞Kontroller hydraulikkoljenivå før hver igangsetting eller daglig

☞Gå frem på følgende måte:

• Sett kjøretøy bort på plant underlag

• Kjør inn alle hydraulikksylindere.

☞Senk dumperkasse helt ned

• Slå av motor

• Åpne motordekselet

• Seglasset B befinner seg på hydraulikkoljetanken A

• Kontroller oljenivået ved hjelp av nivåindikatoren B

• Oljenivået må være ved posisjonen FULL

• Oljenivået vises med et indikatorelement i seglasset B

Dersom oljenivået er lavere

• Etterfylling av hydraulikkolje

Oljenivået varierer på grunn av maskinens driftstemperatur:

Advarsel!

Mål oljenivået på hydraulikksystemet først når maskinens har nådd 
driftstemperatur.

1

Fig. 87: Oljenivåindikator på hydraulikkoljetanken

FULL

Low

A

B

Maskinens tilstand Temperatur Oljenivå
• Før igangsetting mellom 10 og 30 °C LOW-merke
• Normal drift mellom 50 og 90 °C FULL merke
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Etterfylling av hydraulikkolje

Fare!

Når oljepluggen fjernes kan olje sprute ut. 

Fare for ulykker!

☞Skru derfor pluggen opp langsomt slik at trykket i beholderens 
indre kan lettes langsomt.

Hydraulikkolje må bare etterfylles når motoren er slått av. Hydraulikkoljen
renner ellers ut av hydraulikktankens påfyllingsåpning.

☞Gå ved etterfyllingen frem på følgende måte:

• Sett kjøretøy bort på plant underlag

• Kjør inn alle hydraulikksylindere.

• Slå av motor

• Rengjør rundt påfyllingsstuss C med en stoffklut

• Åpne påfyllingsstuss C

Ved innsatt sil (filter):

• Etterfylling av hydraulikkolje

• Kontroller hydraulikkoljenivå på seglass B

• Etterfyll ved behov og kontroller en gang til

• Lukk skrulokket godt C

Avtapping av hydraulikkolje

Til tømming av hydraulikktanken anbefales bruk av en pumpe til oppsu-
ging av drivstoffet via inspeksjonsflensen D på den øvre tankveggen.

☞Gå frem på følgende måte:

• Rengjør rundt inspeksjonsflensen D med en lofri klut

• Ta av inspeksjonsflensen D ved å skru ut alle festeskruene

• Sett på pumpen for oppsuging av væsken i tanken

• Sug opp all hydraulikkoljen, til tanken er helt tom

• Skru fast inspeksjonsflensen D igjen

Miljø!

Vær særlig oppmerksom på at ingen væsker slipper ut!

Fig. 88: Hydraulikkoljetank

C

Fig. 89: Avtapping av hydraulikkolje

D
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Utskifting av hydraulikkolje-filterpatronen

Skift filterpatronen A på følgende måte:

☞Slå av motor

☞Åpne motordekselet

☞Kontroller at alle forurensninger (støv) er fjernet

☞Ta filter A ut av setet ved å dreie det

☞Sett inn en ny filterpatron A.

Miljø!

Samle opp olje som renner ut med egnet beholder og sørg for
miljøvennlig deponering!

Miljø!

Sørg for miljøvennlig deponering av filterpatronen A.A

A

Fig. 90: Utskifting av oljefilterpatronen
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Utskifting av patronen til hydraulikkolje-sugefilteret

Skift filterpatronen A på følgende måte:

☞Slå av motor

☞Åpne motordekselet

☞Fjern inspeksjonsflens ved å skru ut skruene B

☞Kontroller at alle forurensninger (støv) er fjernet

☞Ta filter A ut av setet ved å dreie det

☞Sett inn en ny filterpatron A.

☞Trekk inspeksjonsflens til igjen ved å skru på skruene B

Miljø!

Samle opp olje som renner ut med egnet beholder og sørg for
miljøvennlig deponering!

Miljø!

Sørg for miljøvennlig deponering av filterpatronen A.

Fig. 91: Skifte oljeinnsugingsfilterpatron

A

B

A
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Viktige henvisninger om bruk av BIO-olje

• Bruk utelukkende BIO-hydraulikkvæsker som er testet og gjennom-
prøvet av firmaet Wacker Neuson. Bruken av et annet produkt som ikke
er anbefalt må avstemmes med firmaet Wacker Neuson. I tillegg skal
du innhente en skriftlig garantierklæring fra oljeleverandøren. Denne
garantien gjelder for det tilfellet at skader oppstår på de hydrauliske
aggregatene som påviselig kan tilbakeføres til hydraulikkvæsken.

• Bruk ved etterfylling bare biologisk olje av samme type. For å forebygge
misforståelser må det plasseres en tydelig advarsel i nærheten av
påfyllingsstussen mht. til hvilken oljetype som er i bruk!
Ved å blande to biologiske oljetyper kan egenskapene til en type bli
dårligere. Når du skifter BIO-olje må du derfor påse at restmengden
med opprinnelig hydraulikkvæske i hydraulikksystemet ikke overskrider
8%. (Opplysning fra produsenten).

• Ikke etterfyll mineralolje – mineraloljeinnholdet bør ikke overskride to
vektprosent, dette for å unngå problemer med skum og for å ikke
innskrenke nedbrytningsprosessen til den biologiske oljen.

• Ved drift med biologiske oljer gjelder de samme olje- og filterskiftinter-
valler som for mineraloljer – se kapittel 5.13 Vedlikeholdsplan (total
oversikt) på side 5-36.

• Kondensvæsken i hydraulikkoljetanken må i hvert fall tappes av
autorisert fagverksted før den kalde årstiden. Vanninnholdet må ikke
overskride 0,1 vektprosent.

• Også ved bruk av biologiske oljer gjelder alle henvisninger til miljøvern
som er oppført i denne driftsinstruksen.

• Hvis hydrauliske tilleggsaggregater påmonteres eller benyttes, skal
disse benyttes med den samme biologiske oljetypen slik at blandinger i
hydraulikksystemet unngås.

Skifting av olje i ettertid, fra Bio-olje til mineralolje må kun gjøres av autori-
sert fagverksted eller din Wacker Neuson-forhandler.
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Kontroll av hydraulikk-trykkledninger

Spesielle sikkerhetshenvisninger

Fare!

Forsiktig ved kontroll av hydraulikkledningene; spesielt når du
leter etter lekkasjer. 
Hydraulikkolje som spruter ut med høyt trykk kan trenge
gjennom huden og forårsake alvorlige skader.

Fare for skader

☞Oppsøk derfor straks lege, selv ved tilsynelatende minste sår,
da det ellers kan oppstå alvorlige infeksjoner!

☞Følgende advarsler må overholdes:

• Ettertrekk utette skruforbindelser og slangeforbindelser
bare når i trykkløs tilstand, dvs. før arbeider på trykksatte
ledninger må trykk lettes!

• Lodd eller sveis aldri defekte eller utette trykkledninger og
forskruninger, men skift defekte deler ut med nye!

• Let aldri med bare hender etter lekkasjer men bruk verne-
hansker!

• Benytt for kontroll av mindre lekkasjer papir eller tre, men
aldri 
åpen ild eller åpen flamme!

• Skadde slangeledninger må kun skiftes ut av autorisert fag-
verksted!

• Utettheter og skadde trykkledninger må straks fjernes av en autorisert
kundeservice eller et fagverksted. 
Dette øker ikke bare kjøretøyets driftssikkerhet, men er også et bidrag
til miljøvernet.

• Hydraulikkslanger skal skiftes ut hvert 6. år fra produksjonsdato, selv
om de ikke oppviser noen synlige mangler.

I denne sammenhengen henviser vi til "Sikkerhetsforskrifter for hydrau-
likkledninger", utgitt av Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedi-
zin (sentralen for ulykkesforebygging og yrkesmedisin), og til DIN 20066,
Tl. 5.

Produksjonsdatoen (måned eller kvartal og år) vises på slangeledningen.

Eksempel:

Opplysningen „1 Q/04“ gjelder produksjon i første kvartal 2004.

1 Q/04
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5.7 Belter

Fare!

Ved arbeider på beltet er det:

Fare for ulykker!

☞Benytt egnede hjelpemidler ved oppstøtting av maskinen.

☞Sikre maskinen i tillegg mot velting.

Kontroll av beltestramming

Gå ved kontroll av beltestrammingen frem på følgende måte:

☞Sett dumperen på et plant og fast underlag.

☞Løft dumperen med egnede hjelpemidler.

☞Beltene skal ikke lenger berøre bakken.

☞Slå av motor

☞Støtt dumperen i tillegg opp, og sikre den mot velting.

☞Mål avstanden på høyden fra kjedets mittlinje til den vanrette linjen.

➥Gummibeltet må ikke henge lenger ned enn 15 mm i strammet 
tilstand.

Advarsel!

Den innstilte måleavstanden bør være så lik som mulig på de to 
beltene.

Stramming av beltene

☞Sett dumperen på et plant og fast underlag.

☞Løft dumperen med egnede hjelpemidler.

☞Beltene skal ikke lenger berøre bakken.

☞Slå av motor

☞Støtt dumperen i tillegg opp, og sikre den mot velting.

☞Ta ut smørepumpen som leveres sammen med maskinen

☞Før pumpens rørende inn i smørenippelen A

☞Pump fett i innretningen for beltestramming (avstand 10-15 mm som 
oppe)

➥Sylinder B kjøres ut

➥Beltet strammes.

☞Kontroller beltestrammingen.

➥Dersom beltet fortsatt er for lite strammet, må du gjennomføre prose-
dyren en gang til.

Advarsel!

Kontroller kjedepenningen daglig, fordi et for løst eller Kette zu 
Beschädigungen der Kette und den Zylindern führen kann.

Fig. 92: Kontroll av beltestramming

15
 m

m

Fig. 93: Stramming av beltet

B A

Vedlikehold
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Slakking av beltet

☞Sett dumperen på et plant og fast underlag.

☞Løft dumperen med egnede hjelpemidler.

☞Beltene skal ikke lenger berøre bakken.

☞Slå av motor

☞Støtt dumperen i tillegg opp, og sikre den mot velting.

☞Skru ut smøreventilen A med egnet verktøy

☞Skyv sylinder B bakover

➥Sylinderen B kjører inn

➥Beltet slakkes

➥Fettet presses ut av ventilen A

☞Kontroller beltestrammingen.

➥Dersom kjedet er for lite strammet, må du gjennomføre prosedyren 
en gang til

Miljø!

Samle opp fett som renner ut i egnet beholder og sørg for miljøvennlig
deponering!

Fig. 94: Løsne beltet

A
B
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5.8 Drivverket

Fare!

Straks etter at motoren er slått av er dens komponenter og oljen 
meget varme, noe som kan føre til forbrenninger. 
Dersom drivverkets indre fremdeles står under trykk, kan oljen 
eller pluggen presses ut.

Fare for forbrenning og skader!

☞Vent til motoren er avkjølt før du begynner med arbeidet.

☞Åpne pluggen langsomt slik at trykket inne kan lettes.

Kontroll av oljenivå og etterfylling

☞Sett maskinen på et plant, vannrett underlag.

☞Posisjoner maskinen slik at påfyllingsskruen A er oppe.

☞Slå av motor

☞La motor avkjøles

☞Skru skruer A og B ut med egnet verktøy.

☞Oljen skal renne langsomt ut av åpningen B.

➥Dersom oljen ikke renner ut av åpningen B, etterfyll olje:

☞Fyll på olje ved åpningen A

➥Til oljen renner lett ut ved åpningen B

☞Skru skruer A og B inn igjen.

☞Beveg kjøretøy noen meter.

☞Kontroller igjen oljenivå.

➥Dersom oljenivået ikke er korrekt:

☞Gjenta forløpet.

Avtapping av olje

☞Sett maskinen på et plant, vannrett underlag.

☞Plasser maskinen slik at påfyllingsskruen B er nede.

☞Slå av motor

☞La motor avkjøles

☞Skru skruer A og B ut med egnet verktøy.

➥Oljen renner nå ut på åpningen B.

☞Bruk egnet beholder for å samle opp oljen som renner ut.

Miljø!

Samle opp oljen i egnet beholder og sørg for miljøvennlig deponering.

Fig. 95: Kontrollere oljenivå

A

B

Fig. 96: Avtapping av olje

B
A
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5.9 Elektrisk system

Spesielle sikkerhetshenvisninger

• Batteriet inneholder svovelsyre. Syren må ikke
komme i kontakt med hud, øyne, klær eller kjøretøyet.

Derfor ved opplading eller ved arbeider i nærheten av batteriet:

☞Ha alltid på vernebrille og verneklær med lange ermer.

Hvis syre er helt ut:

☞Skyll straks alle berørte overflater grundig med vann

☞Vask kroppsdeler som er kommet i kontakt med svovelsyre straks
grundig med vann og oppsøk deretter lege omgående!

• Spesielt ved opplading og ved normal bruk av batterier dannes en
hydrogen-luft-blanding i cellene, det er eksplosjonsfare!

• Det må ikke utføres start med startkabler ved frossent batteri eller for
lavt syrenivå. Batteriet kan sprekke eller eksplodere!

☞Skift batteri med en gang

• Arbeid i nærheten av åpnede battericeller aldri med åpen flamme,
unngå gnistdannelse og ikke røyk. Gassen som dannes ved normal
batteridrift kan antennes!

• Benytt bare 12 V-matepunkt, da høyere spenninger skader de
elektriske komponentene.

• Pass ved tilkobling av batterikabler på riktig pol (+/-), da ved feil
tilkobling ømfintlige elektrisk komponenter blir ødelagt.

• Ikke avbryt spenningsførende strømkretser på batteriklemmer på grunn
av fare for gnistdannelse!

• Legg aldri verktøy eller andre elektrisk ledende gjenstander på batteriet
– fare for kortslutning!

• Kople batteriklemme (-) fra batteriet før du begynner med reparasjons-
arbeider på det elektriske systemet

• Deponer brukte batterier forskriftsmessig.

Regelmessige vedlikeholds- og pleiearbeid

Før hver kjøring

☞Kontroller før hver kjøring:

• Fungerer belysningsanlegget problemfritt?

• Virker signal- og varselinnretningene?

Ukentlig

☞Kontroller ukentlig:

• Elektriske sikringer 

• lednings- og jordforbindelser

• Batteriets ladetilstand – se Batteri på side 5-30

• Batteripolenes tilstand
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Henvisninger til spesielle komponenter

Elektriske ledninger, lyspærer og sikringer

Følgende advarsler må overholdes:

• Defekte deler i det elektriske anlegget skal generelt skiftes ut av en
autorisert elektriker. Lyspærer og sikringer kan også skiftes ut av en
som ikke er fagmann

• Vær spesielt oppmerksom på god kontakt av tilkoplingsledningene ved
vedlikeholdsarbeider på det elektriske anlegget.

Vekselstrømsgenerator

Følgende advarsler må overholdes:

• Gjennomfør prøvekjøring av motoren bare med tilkoplet batteri.

• Vær ved tilkopling av batteriet oppmerksom på riktig poling (+/-).

• Frakople alltid først batteriet ved sveisearbeider eller før tilkopling av en 
batteri-hurtiglader.

Batteri

Fare!

Batterisyre er sterkt etsende! 

Forbrenningsfare!

Derfor, ved opplading og/eller ved arbeider i nærheten av
batteriet:

☞Bruk alltid vernebrille og verneklær med lange ermer

Hvis syre er helt ut:

☞Skyll alle forurensede flater med rent vann

☞Steder på kroppen som er kommet i kontakt med svovelsyre 
må straks vaskes grundig med vann og deretter oppsøkes 
lege omgående!

Spesielt ved opplading og ved normal bruk av batterier dannes
en hydrogen-luft-blanding i cellene, det er

Eksplosjonsfare!

☞Unngå åpen flamme og gnistdannelse i nærheten av batteriet
og røyk ikke!

☞ Ikke prøv ved frosset batteri eller ved for lavt syrenivå start
med forbindelseskabler. Batteriet kan sprekke eller eksplo-
dere!

• Skift batteri med en gang

☞Kople før du begynner med reparasjonsarbeider på det elek-
triske systemet alltid minuspolen (-) fra batteriet!
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Batteriet A befinner seg under motorpanseret. Batteriet er lite vedlike-
holdskrevende. 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 må tas hensyn til de spesielle sikkerhetshenvisninger til batteriet!

Advarsel!

Ikke frakople batteriet mens motoren går!

Frakopling av batteriet
• – se kapittel  Batteri-hovedbryter på side 3-25

Blinklys

Som ekstrautstyr kan det monteres et roterende lys på lyskasteren på
dumperens veltebøylen som vist ved siden avBilde 98.

Sikringsstøtten befinner seg på betjeningspanelet – se kapittel 3.1 Over-
sikt førerplass på side 3-2.

Fig. 97: Batteri

-+

A

Fig. 98: Montering av blinklys (opsj.)
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5.10 Generelle pleie- og vedlikeholdsarbeider

Rengjøring

Ved rengjøring av maskinen skjelner man mellom to områder:

• Komplett maskin utvendig

• Motorrom

Feil valg av rengjøringsredskap og -midler kan for det første påvirke kjøre-
tøyets driftssikkerhet og for det andre utsette helsen til rengjøringsperso-
nalet for fare. Derfor bør du absolutt ta hensyn til de påfølgende
henvisningene.

Generelle henvisninger for alle kjøretøyområder

Ved bruk av flytende vaskemidler

• Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.

• Bruk egnede verneklær.

• Ikke bruk brennbare væsker som f. eks. bensin eller diesel

Ved bruk av trykkluft

• Arbeid forsiktig.

• Bruk øyevern og verneklær.

• Ikke rett trykkluft mot huden eller mot andre personer.

• Ikke bruk trykkluft for rengjøring av klær.

Ved bruk av en høytrykksspyler og dampstråle

• Dekk til elektriske deler og isolasjonsmateriale og ikke utsett det for 
direkte stråle.

• Tildekk ventilasjonsfilter på hydraulikkoljetanken og lokket til drivstoff- 
og hydraulikktank etc.

• Beskytt følgende komponenter mot fuktighet:

• Starte

• Elektriske deler som f. eks. vekselstrømsgenerator osv.

• Styreinnretninger og tetninger

• Luftsugefilter osv.

Ved bruk av lettfordampelige og lettantennelige rustbeskyttelses-
midler og sprayer:

• Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.

• Ikke bruk åpen ild eller flamme.

• Ikke røyk!
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Komplett maskin utvendig

OBS!

Ved rengjøringsarbeider på kjøretøyet kan det oppstå skader på 
motoren.

☞Beskytt motoren mot fuktighet

Generelt godt egnet er:

• Høytrykksspyler

• dampvasker

Motorrom

Fare!

Rengjør motor bare når den står stille – ellers er det

Fare for skader

☞Slå av motor før rengjøringen.

OBS!

Ved rengjøring av motoren med vann- eller dampstråle: 

☞skal motoren være avkjølt

☞og de elektriske signalgivere som f. eks. oljetrykkbrytere må 
ikke utsettes for direkte stråle.

Fuktighet som trenger inn fører til svikt av målefunksjonen og 
dermed til motorskade!

Skrueforbindelser og fester

Alle skrueforbindelser skal regelmessig kontrolleres for at de sitter fast,
selv om dette ikke er oppført i vedlikeholdsplanen.

☞Motorfesteskruer

☞Festeskruer i hydraulikksystemet

☞Lednings- og boltefester på arbeidsredskapet

Trekk løse tilkoplinger straks til; ta om nødvendig kontakt med et autori-
sert fagverksted.

Dreiepunkter og hengsler

Alle mekaniske dreiepunkter på kjøretøyet (f. eks. ledd) samt beslag skal
regelmessig smøres, selv om disse ikke er oppført i smøreskjemaet.
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5.11 Brannslukker

Hvis en bærbar brannslukker skal bygges inn, kan den tilordnes rom A,
som vist på Bilde 99.

Fig. 99: Hus for brannslukker

A
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5.12 Smørestoffer og væsker

Aggregat/anvendelse Drivstoff Spesifikasjon
Årstid/

temperatur Fyllmengder1

1 De oppgitte påfyllingsmengder er omtrentlige verdier, utslagsgivende for riktig oljenivå er alltid oljenivåkontrollen.
1. De oppgitte påfyllingsmengder er ikke systemfyllinger

Dieselmotor Motorolje AGIP SIGMA S SAE2 30

2 i henhold til DIN 51511

Hele året 9,5 l 

Drivverk Girolje SAE 85W-90 TOTAL EP SAE 85W 90 Hele året 0,7 l

Hydraulikkoljetank

Hydraulikkolje AGIP ARNICA 463

3 I henhold til DIN 51524 del 3

Hele året 30 lBiologisk hydraulikk-

olje4

4 Biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer basert på syntetiske mettede estere med et jodtall <10, iht. DIN 51524, del 3, HVLP, HEES

Panolin HLP Synth 46

FINA BIOHYDRAN SE 46

BP BIOHYD SE-46

Smørefett Rulle- og glidelagre5

5 KF2K-25 i henhold til DIN 51502 universal-litiumfett med MoS²-additiv

AGIP GR SM Hele året Etter behov

Smørenippel Universalfett6

6 KF2K-25 i henhold til DIN 51502 universal-litiumfett med MoS²-additiv

AGIP GR SM Hele året Etter behov

Drivstofftank Dieseldrivstoff7

7 Svovelinnhold mindre enn 0,05%, cetantall høyere enn 45

Kvalitetsklasse nr. 2-D, DIN 
51601

Over 4 °C

54 l
Kvalitetsklasse nr. 1-D, DIN 
51601

Under 4 °C

Motorkjøler Kjølevæske

Mykt vann + frostvæske ASTM 
D4985

Hele året ca. 6 l
Mykt vann + frostvæske ASTM 
D4985
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5.14 Smøreplan for DT25 med svingbar tipp
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5.15 Smøreplan for DT25 med dumperkasse med front tipp (opsj.)

Forklaring Symbol

Smørenippel
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Tekniske data

6 Tekniske data

6.1 Starte

Stabil stålplateramme, motor med gummifjæring

Starte Type DT25

Fabrikat Kubota dieselmotor

Type V2403-M-EU3

Modell Vannkjølt firetakts-motor

Antall sylindere 4

Slagvolum 2434 cm³

Boring og slaglengde 87 x 102,4mm

Effekt 33,0 kW ved 2350 min-1

Maks. dreiemoment 163 Nm ved 1600 min-1

Maks. turtall uten last 2350 +/- 50 min-1

Tomgangsturtall 1150 +/- 50 min-1

Innsprøytningssystem Minipumpe Bosch type MD

Starthjelp Glødeplugg (glødevarighet 15 s)

Batteri 12 V/105 Ah

Maks. skråleie (garanti for 
forsyning av motor med 
smøreolje):

20° i alle retninger

Utslippsnivået overholder
97/68 CE

EPA3
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Tekniske data

6.2 Hydraulikkanlegg

6.3 Understell

6.4 Hydraulikkanlegg

6.5 Svingbar tippkasse

Hydraulikk Type DT25

Pumpe
2 pumper med variabelt leveringsvolum + 

1 tannhjulspumpe 
66+ 66+ 40 l/min

Leveringskapasitet 172 l/min ved 2350 o/min-1

Driftstrykk for arbeidshydrau-
likk

175 bar

Driftstrykk for kjørehydraulikk 350 bar

Hydraulikkoljekjøler Standard

Hydraulikktankinnhold 30 Liter

Understell Type DT25

2 kjørehastigheter 5,0 og 11 km/h

Teoretisk stigeevne 20°

Beltebredde 320 mm

Antall lederuller pr. side 6 stk.

Bakkeklaring 350 mm

Marktrykk 0,24-0,49 kg/cm²

Arbeidshydraulikk Type DT25

Hydraulikkpumpe leve-
ringsmengde

40 l/min ved 2350 min-1

Retningsventil 2 seksjoner

Max. driftstrykk 175±5 bar

Filter Suge- og returfilter

Hydraulikkoljebeholder 30 Liter

Tippvogn Type DT25

strøket 1120 Liter

toppet 1503 Liter

Rominnhold 769 Liter

Lengde på tippvogn 2128 mm

Bredde på tippvogn 1532 mm

Høyde på tippvogn 603 mm

Rotasjonsintervall -90° til +90°
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Tekniske data

6.6 Dumperkasse med front tipp (opsj.)

6.7 Støymåling

Advarsel!

Måling av lydeffektnivået gjøres i henhold til grunnlaget i direktiv 
2000/14/EF. Støynivået ved førerens øre ble målt i henhold til 
EU-direktivene 84/532/EØS, 89/514/EØS og 95/27/EØS. Overfla-
ten på plassen der målingene fant sted er asfaltert.

6.8 Vibrasjoner

Tippvogn Type DT25

strøket 923 Liter

toppet 1128 Liter

Rominnhold 923 Liter

Lengde på tippvogn 1775 mm

Bredde på tippvogn 1450 mm

Høyde på tippvogn 490 mm

Lydeffektnivå Type DT25

Lydeffektnivå (LWA)1

1 Iht. ISO 6395

 101 dB(A)

Lydtrykknivå (LPA) ved førerens 

øre2

2 Iht. ISO 6396 

82 dB (A)

Usikkerhet (KPA) 3

3 Iht. EN ISO 4871 

0,9 dB (A)

Vibrasjoner Type DT25

Effektiv akselerasjonsverdi for armer 
og hender 1

1 Målinger ifølge 2002/44/EF, ISO EN 20643 og ISO/TR 25398 (måling under følgenden vilkår: Gra-
ving, kjøring). Drift og vedlikehold av maskinen og tilleggsutstyret ifølge driftsinstruks. Måleusikker-
het: Målinger iht. standard EN 12096: 1997 ble verdien av vibrasjonene overført til den 
menneskelige kroppen fastlagt under spesielle betingelser for drift og underlag. Den er derfor ikke 
signifikant for mange bruksformål for maskinen. Følgelig må verdien til vibrasjonene som overføres 
til den menneskelige kroppen, som maskinprodusenten har angitt i overensstemmelse med de eu-
ropeiske standardene, ikke betraktes som referanse ved fastsetting av maskinoperatørens ekspo-
nering.

< 2,5 

Effektiv akselerasjonsverdi for krop-
pen1 < 0,5 

m

s2
------

m

s2
------
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Tekniske data

6.9 Mål type DT25 med svingbar tipp
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Fig. 100:Kjøretøyets mål (type DT25 med svingbar tipp)

Hoveddata Type DT25

Nyttelast 2500 kg

Egenvekt inkl. tipper 2800 kg

Lengde 3666 mm

Bredde 1610 mm

Høyde 2500 mm

Beltebredde 320 mm

Høyde på tippvogn 1370 mm

Lengde på tippvogn 2128 mm

Bredde på tippvogn 1532 mm

Dybde på tippvogn 603 mm
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Tekniske data

6.10 Mål for type DT25 med svingbar tipp og planeringsskjær (opsj.)

30
00

85
0

590

2128

1319 1303

60
3

13
70

320

1550

25
00

15
32

16
10

21
66

90
°

35
0

18
70

30
04

1620

48
0

32
8

1580

Fig. 101:Kjøretøymål (type DT25 med svingbar tipp og planeringsskjær)

Hoveddata Type DT25

Nyttelast 2500 kg

Egenvekt inkl. tipper 2800 kg

Lengde 4202 mm

Bredde 1610 mm

Høyde 2500 mm

Beltebredde 320 mm

Høyde på tippvogn 1370 mm

Lengde på tippvogn 2128 mm

Bredde på tippvogn 1532 mm

Dybde på tippvogn 603 mm

Bredde, planeringsskjær 1620 mm

Maks. høyde, planeringsskjær 480 mm

Maks. dybde, planeringsskjær 328 mm
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Tekniske data

6.11 Mål for type DT25 med dumperkasse med front tipp (opsj.)
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Fig. 102:Kjøretøyets mål (type DT25 med dumperkasse med front tipp)

Hoveddata Type DT25

Nyttelast 2500 kg

Egenvekt inkl. tipper 2700 kg

Lengde 3295 mm

Bredde 1610 mm

Høyde 2500 mm

Beltebredde 320 mm

Høyde på tippvogn 1210 mm

Lengde på tippvogn 1775 mm

Bredde på tippvogn 1485 mm

Dybde på tippvogn 490 mm
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Tekniske data

6.12 Elektrisk system

6.13 Sikringer

Sikringsboksen A befinnert seg under førersetet, mens de 3 effektsikrin-
gene B er under motorpanseret

Elektrisk system Type DT25

Dynamo 12 V 480 Ah

Starter 12 V 2,0 kW

Batteri 12 V 105 Ah

1234

5678

91011

A

Fig. 103:Sikringer

B

13 14

12

Bet. Sikring Nominell 
strøm (A)

1 Enpolet stikkontakt 12 V 10 A

2 Lyskasterbryter 15 A

3 Mikroarmlene 5 A

4
Forsyning brytere alt etter hastighet og 
setedereining 7,5 A

5 ikke i bruk -

6 Elektrisk stopp 5 A

7 ikke i bruk -

8 Bryter roterende varsellys 10 A

9 Bryterbelysning 3 A

10 Magnetisering av lysmaskin 5 A

11 Relé horn 7,5 A

12 Forgløding glødeplugg dieselmotor 40 A

13 Hovedforsyning 60 A

14 Lysmaskin 50 A
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Tekniske data



Wacker Neuson Linz GmbH arbeider kontinuerlig på forbedringen av pro-
duktene 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 maski-
ner som allerede er utlevert. 

Tekniske spesifikasjoner, mål og vekter er uforbindtlige. Feiltagelser forbe-
holdt. 

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
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