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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

A

Voorzichtig!
Lees dit instructieboek volledig door voordat u met de voorlader gaat werken.

A
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Voorwoord

Voorwoord
Algemene informatie

A Waarschuwing!
Onzorgvuldig of onjuist gebruik kan leiden

tot ernstige verwondingen of de dood voor de
bestuurder of anderen. Volg de veiligheidsvoorschriften.

Dit instructieboek beschrijft de bediening en het onderhoud
van voorladers voor landbouwtractoren. Deze informatie
geldt als correct bij het ter perse gaan van dit handboek.
Raadpleeg uw dealer indien er in dit boek dingen staan die
u niet begrijpt.
Dit instructieboek wordt bij elke machine meegeleverd om
de bestuurder wegwijs te maken in de bediening en het
onderhoud ervan. Lees en gebruik de informatie voor een
veilig gebruik van de voorlader in combinatie met een korte
stilstandtijd. Deze machine is geconstrueerd met het oog op
eenvoudig service en kan met normaal gereedschap worden
onderhouden.

Deze machine is geconstrueerd met het oog op eenvoudig
service en kan met normaal gereedschap worden onderhouden. Indien u een onervaren bestuurder bent, bestudeer dan
het instructieboek en ga bij ervaren bestuurders te rade. Uw
dealer kan u ook van dienst zijn door u te informeren over
de bediening van de machine en geschikte werkmethodes.
Bewaar dit instructieboek gemakkelijk bereikbaar, bij
voorkeur in de tractor. Schaf een nieuw instructieboek aan
indien het oude boek versleten of zoekgeraakt is.

A Voorzichtig!
Lees dit instructieboek volledig door voordat u de
machine gaat gebruiken.

9010012800a.indd

We behouden ons het recht voor om wanneer dan ook,
zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen, de
vormgeving of specificaties te wijzigen en verbeteringen
aan te brengen.

Deze machine is geconstrueerd met het oog op eenvoudig
service en kan met normaal gereedschap worden
onderhouden.

Belangrijk! De aanbouwdelen van de voorlader zijn voor
specifieke tractormodellen geconstrueerd. Monteer geen
specifiek geconstrueerde voorlader op een ander tractormodel zonder goedkeuring van de fabrikant.
In dit instructieboek staan geen montage- en bedieningsinstructies voor werktuigen en accessoires. Gebruik de
handleiding die bij het desbetreffende werktuig wordt
geleverd.
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Voorwoord

Identificatie
Model- en serienummer
Iedere voorlader heeft een machineplaatje (1) met een
identificatienummer. Het plaatje is aan de binnenkant van
de linkerarm geplaatst.

1

Plaatsing van machineplaatje.
Op het plaatje staat:
Product, type, productiedatum, gewicht, referentie- en serienummer.
Bij servicevragen of voor het opvragen van reserveonderdelen moeten altijd het type (1), het serienummer (2) en de
productiedatum (3) worden opgegeven.
1. Type-model
2. Serienummer
3. Productiedatum
3

1

2

Machineplaatje.
Cilinders, kleppen, bedieningskabels en slangen zijn ook
voorzien van machineplaatjes of ingestanste/gedrukte
bestelnummers.
Voor bestelling van bedieningskabels dient u de lengte (L)
en het fabrikaat van de stuurkleppen te vermelden.

Markering van onderdelen, bijv. cilinder.

Richtingaanduiding
Op diverse plaatsen in dit instructieboek wordt verwezen
naar rechts en links, gezien vanaf de bestuurdersstoel in
voorwaartse richting.

L

Geef bij het bestellen van bedieningskabels de lengte aan.
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Opmerking! Sommige illustraties in het instructieboek
kunnen een ander model tractor of voorlader tonen dan uw
eigen voorlader. Indien niet anders vermeld, geldt deze
informatie echter ook voor uw uitrusting.

		

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften
Algemene informatie
De veiligheid van de bestuurder is van het grootste belang
bij de constructie van een nieuwe voorlader. Constructeurs
bouwen zo veel mogelijk veiligheidsfuncties in. Ieder jaar
gebeuren er meerdere ongevallen die hadden kunnen
worden vermeden met een dosis gezond verstand en een
meer voorzichtige bediening van de machine.
Vermijd persoonlijk letsel. Lees onderstaande voorschriften
betreffende de persoonlijke veiligheid en zie erop toe dat de
personen die met of voor u werken ze ook daadwerkelijk
volgen.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde werktuigen met deze voorlader.

Beschermingen
•

Voor de overzichtelijkheid zijn een aantal illustraties in
dit instructieboek afgebeeld met verwijderde beschermende onderdelen. Gebruik de machine nooit zonder
deze beschermingen. Indien een bescherming is
verwijderd voor service of reparatie, dient u de bescherming weer te monteren, voordat u de machine opnieuw
in gebruik neemt.

Waarschuwingsstickers
Op verschillende plaatsen op de voorlader en de werktuigen
zijn waarschuwingsstickers aangebracht. Kijk waar de
stickers zitten, lees deze en zorg dat u ze begrijpt voordat u
de voorlader en werktuigen in gebruik neemt. Zie het
gedeelte "Positie van waarschuwingsstickers".
• Bedek of verwijder de waarschuwingsstickers niet.
Indien een waarschuwingssticker ontbreekt of onleesbaar is, dient deze te worden vervangen. Er zijn nieuwe
waarschuwingsstickers verkrijgbaar bij uw dealer.

9020012800e

Kijk waar de stickers zitten, lees deze en zorg dat u ze
begrijpt voordat u de voorlader en werktuigen in gebruik
neemt
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Verklaring van
waarschuwingsniveaus
Wanneer u de onderstaande veiligheidssymbolen en
waarschuwingen ziet, hetzij op stickers hetzij in het
instructieboek, MOETEN deze instructies worden gevolgd,
aangezien ze betrekking hebben op uw persoonlijke
veiligheid.

A Waarschuwing!
Geeft aan dat er een ongeval kan gebeuren indien
dit voorschrift niet wordt gevolgd. Een dergelijk
ongeval kan tot ernstig persoonlijk letsel of de
dood leiden.

A Voorzichtig!
Geeft aan dat er een ongeval kan gebeuren indien
dit voorschrift niet wordt gevolgd. Een dergelijk
ongeval kan tot persoonlijk letsel leiden.

De volgende teksten en instructies zijn niet van toepassing
op de persoonlijke veiligheid, maar bevatten aanvullende
tips over de bediening of het onderhoud aan de machine.
Belangrijk! Geeft aan dat er een ongeval kan gebeuren
indien dit voorschrift niet wordt gevolgd. Het ongeval kan
leiden tot schade aan eigendommen, processen of de
omgeving.
Opmerking! Geeft extra informatie aan die het begrijpen of
uitvoeren van een taak eenvoudiger maakt.

Uitleg van symbolen

Instructieboek. Lees het instructieboek. Het bevat
belangrijke informatie voor uw veiligheid.

B

Veiligheidssymbool. Informatie bij dit symbool
heeft betrekking op uw persoonlijke veiligheid en
moet worden opgevolgd.

C

Aandacht. Informatie bij dit symbool heeft
betrekking op uw persoonlijke veiligheid en
verwijst naar hoofdstukken in het instructieboek.

D

Werktuigvergrendeling. Controleer of het aangekoppelde werktuig goed vastzit.

E

Beknellingsgevaar. Ga nooit tussen het frontgedeelte van de voorlader en de dwarsstangen staan.

F

Gevaar voor vallen. Gebruik de voorlader niet om
personen op te tillen of te vervoeren.

A

C

E

B

D

F

9020012800e
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Veiligheidsvoorschriften

Werkleiding en gebruikers
Aansprakelijkheid

A Voorzichtig!
Bewaar dit instructieboek en het eigen instructieboek van de tractor altijd in de tractor.

•

•

Als er geen instructieboek bij de tractor aanwezig is,
dient u deze aan te schaffen bij de dealer voordat u de
voorlader monteert en gebruikt.
Lees al het materiaal zorgvuldig door en leer hoe u de
uitrusting op veilige en correcte wijze moet gebruiken.

A Waarschuwing!
Gebruik de voorlader of de laadschop NIET als
werkplatform.

Gebruik de voorlader of de laadschop NIET als
werkplatform.

A Waarschuwing!
Gebruik de voorlader NIET om personen op te
tillen of te vervoeren.

•

Personen die niet opgeleid of op andere wijze onbevoegd zijn, mogen de machine NIET besturen.

Gebruik de voorlader NIET om personen op te tillen of te
vervoeren.

A Voorzichtig!
De tractor en de voorlader maken gebruik

9020012800e

van vloeistof onder hoge druk. Controleer alle
componenten en zie erop toe dat ze goed worden
onderhouden.
Zorg ervoor dat er geen hydraulische componenten, vooral slangen, door bewegende onderdelen
worden beschadigd.

Gebruik NOOIT uw vingers of handen bij het lekzoeken.
2010-06		
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Veiligheidsuitrusting

A Waarschuwing!
Als de tractor is voorzien van een veiligheidsgordel, moet deze tijdens werkzaamheden worden
gebruikt en correct zijn afgesteld. Vervang een
beschadigde veiligheidsgordel voordat u de machine weer gebruikt.

9020012800e

Gebruik tijdens de werkzaamheden de veiligheidsgordel.
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Risicofactoren tijdens het werk
Tijdens transport

A Voorzichtig!
Wanneer u met de machine een lading op de

openbare weg vervoert, overdag of 's nachts, zijn
de waarschuwingsborden niet altijd zichtbaar.
Gebruik in het gegeven geval extra waarschuwingsmateriaal.

Laat de voorlader bij al het rijden met of zonder lading
altijd zover mogelijk zakken, zodat u maximaal zicht heeft
en zodat ook anderen u voortdurend kunnen zien.
• Werktuig uitschakelen of omhoog kantelen om het
gevaar voor schade bij een eventuele botsing tot een
minimum te beperken.
• Maximale snelheid bij lading in het werktuig is
10 km/u.
• Laat bij het nemen van bochten, bij het remmen enz.
ruimte vrij voor de grotere lengte en het zwaardere
gewicht van de machine.
• Bij vervoer op de openbare weg mogen de lampen en
reflectoren niet door de voorlader aan het zicht worden
onttrokken.

A Waarschuwing!
Tijdens vervoer mag de voorlader niet worden

Gebruik extra waarschuwingsmateriaal bij vervoer op de
openbare weg.

0114c

Laat de voorlader zakken voor een optimaal zicht.

bediend. Bij vervoer op de openbare weg moet
de Ergodrive bedieningshendel in de neutrale
stand worden vergrendeld, in EasyDrive LCS en
ElectroDrive Professional LCS moet de transportstand worden geactiveerd in het menu en
in Electrodrive CDC moet de hendel worden
uitgeschakeld. Zie het hoofdstuk Hydraulische
regeling van de tractor/voorlader.

De werkplek

A Waarschuwing!
Controleer altijd de omgeving rond de machine

en let erop dat er geen mensen (vooral kinderen)
en dieren aanwezig zijn voordat de machine
wordt gestart of weggereden.

Voor het starten moet u controleren of er geen personen in
de buurt van de machine aanwezig zijn.

U kunt mensen die buiten staan niet horen roepen als u in
de cabine zit en de deur gesloten is.

9020012800e

Leer het werkgebied en het terrein kennen. Let op de vrije
hoogte en beperkingen die door de toegenomen reikwijdte
ontstaan.

Leer het werkgebied voor het starten kennen. Houd afstand
tot elektriciteitskabels.
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Vóór het werk
Leer het werkgebied en het terrein kennen. Inspecteer
ALTIJD het werkterrein voordat u aan de slag gaat. Kijk uit
voor kuilen, stenen of andere verborgen gevaren.
• Rijd NIET met een machine die defect is of waaraan
een onderdeel ontbreekt. Zorg ervoor dat alle aanbevolen onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd voordat u
machine gebruikt.
• Controleren het bedieningssysteem regelmatig en
indien nodig moeten de nodige afstellingen worden
gedaan. Zie erop toe dat de remmen van de tractor
gelijkmatig zijn afgesteld.
• Controleer geregeld of alle bouten en moeren voldoende aangehaald zijn, in het bijzonder die van de wielen.
Zie het hoofdstuk "Smering en onderhoud" voor
gegevens over aanhaalmomenten.
• Zorg ervoor dat de voorlader correct op de tractor
gemonteerd is en dat alle pennen zijn vergrendeld.
• Vervang versleten componenten voordat u de machine
gebruikt.

Leer het werkgebied voor het starten kennen. Houd afstand
tot elektriciteitskabels.

Contragewicht en spoorbreedte

A Voorzichtig!
Controleer of de machine aan de achterzijde

voldoende ballast (contragewicht) heeft om het
laadvermogen van de machine te stabiliseren. Het
contragewicht is van belang om de controle over
de machine te behouden.

•

Lees het hoofdstuk "Bedieningsvoorschriften" in het
instructieboek voor informatie over contragewicht en
spoorbreedte. Lees ook het instructieboek van de
tractor voor verdere informatie.
Controleer of het werktuig vastzit door de punt ervan tegen
de grond te duwen.

9020012800e

Belangrijk! Niet-passende werktuigen kunnen de voorlader
beschadigen. Monteer daarom geen werktuigen van een
ander fabrikaat zonder eerst te controleren of het betreffende instrument is goedgekeurd door de fabrikant.
Controleer of de laadschop of andere werktuigen correct
zijn gemonteerd en of de pennen in vergrendelde stand
vastzitten. Duw de punt van het werktuig tegen de grond
om te controleren of het goed vastzit.
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Dodemansgreep

A Waarschuwing!
De voorlader mag, vanwege de toepasselijke

normen, niet worden gecombineerd met een programmeerbare stuurhendel of andere uitrusting
die automatische bewegingen van de voorlader
mogelijk maakt.

Om onbedoelde bewegingen van de voorlader te voorkomen, moet de stuurhendel van de voorlader zijn uitgerust
met een zogeheten dodemansgreep. Dit houdt in dat alle
bewegingen van de voorlader stoppen als de hendel wordt
losgelaten. De voorlader kan regelsystemen met functies op
de voorlader hebben die niet onder de "dodemansgreep"
vallen, bijvoorbeeld de 3e functie continu.

De voorlader mag niet worden gecombineerd met een
programmeerbare stuurhendel of andere uitrusting die
automatische bewegingen van de voorlader mogelijk maakt
als de hendel wordt losgelaten.

Monteren van voorlader

A Waarschuwing!
De voorlader mag niet in serie worden geschakeld
met een andere functie van de tractor. Bij werkzaamheden met de voorlader moet de bestuurder
zijn aandacht hier volledig op richten.

9020012800e

De voorlader mag niet in serie worden geschakeld met een
andere functie van de tractor.
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Tijdens het werk
Positie van de gebruiker

A Voorzichtig!
Bedien de machine alleen vanaf de
bestuurdersstoel.

Bedien de machine alleen vanaf de bestuurdersstoel.

A Waarschuwing!
Sta, loop of werk NIET onder een omhoogge-

brachte voorlader. Houd mensen, vooral kinderen, en dieren uit de buurt van de werkomgeving.

Sta, loop of werk NIET onder een omhooggebrachte
voorlader.
Stabiliteit van de machine

A Waarschuwing!
Houd de laadschop altijd in het oog. Voorwerpen

kunnen op de bestuurder vallen of achterover
kantelen wanneer de voorlader omhoog wordt
gebracht.
Hef alleen ladingen op die in het werktuig passen.

Houd de laadschop in de gaten, er kunnen voorwerpen uit
vallen.

A Waarschuwing!
Werk NIET op of vlak bij steile hellingen.
De afstand tot de helling moet minstens even lang
zijn als de hoogte van de helling.

•

Rij op hellingen recht omhoog of omlaag, niet schuin.
Vermijd plotseling remmen of wegrijden. Houd de
voorlader zo laag mogelijk.
Rijd de tractor voorwaarts op hellingen met de laadschop leeg. Vul de laadschop en rijd de helling langzaam achterwaarts naar beneden.
Bewaar afstand bij werkzaamheden in de buurt van een
helling.
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Manoeuvreren
• Rij voorzichtig, denk aan de veiligheid.
De rempedalen moeten altijd aan elkaar gekoppeld zijn.
Gebruik NOOIT gescheiden remmen als er een voorlader is
gemonteerd. Zo voorkomt u dat u de controle kunt verliezen
over de tractor en/of dat de tractor kantelt.
• Pas altijd uw snelheid aan de omstandigheden aan. Rijd
nooit zo snel dat u niet in staat bent om plotseling te
stoppen in geval van nood.

De rempedalen moeten altijd aan elkaar gekoppeld zijn.

A Waarschuwing!
Rem af voordat u een bocht neemt, zodat de machine niet kantelt.
Vermijd plotselinge uitwijkingen wanneer u een
steile helling afrijdt.

•

•

Houd tijdens het afdalen altijd een versnelling ingeschakeld, zodat erop de motor kan worden afgeremd.
Zet de tractor niet in de vrijloop. Gebruik dezelfde
versnelling als bij het omhoogrijden.
Houd de voorlader tijdens het rijden zo laag mogelijk.
Vergeet niet dat, naarmate de voorlader verder omhoog
wordt gebracht, ook het zwaartepunt hoger komt te
liggen. Daardoor wordt het risico dat de tractor kantelt
ook groter.

Laat de lading zakken en verlaag de snelheid bij het nemen
van bochten.

Na het werk

A Voorzichtig!
Bij het uitstappen, of wanneer u OM WELKE

REDEN DAN OOK de bestuurdersstoel verlaat,
dient u altijd het volgende te doen:

Laat de voorlader en het werktuig tot op de grond
zakken.
b. Trek de handrem goed aan.
c. Zet de versnellingshendel in de neutrale stand of de
parkeerstand.
d. Zet de motor af.
9020012800e

a.

Voordat u de bestuurdersstoel verlaat, laat u de voorlader
zakken en neemt u de contactsleutel uit het contact.
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Risicofactoren tijdens service

Voer GEEN service aan de voorlader uit zolang de tractormotor nog draait of warm is, of wanneer de machine nog in
beweging is.
• Wanneer u de voorlader parkeert, moet er altijd een
werktuig (bijv. een laadschop, een mestvork etc.) zijn
aangekoppeld. De ondergrond dient ook voldoende vast
en vlak te zijn.

Lees vóór service de instructies en neem de contactsleutel
uit het contact.

A Waarschuwing!
Laat de voorlader altijd tot op de grond zakken.
a.

Laat de voorlader en het werktuig tot op de grond
zakken.
b. Trek de handrem goed aan.
c. Zet de versnellingshendel in de neutrale stand of de
parkeerstand.
d. Zet de motor af.
e. Neem de contactsleutel uit het contact.
f. Haal de bedieningshendel door alle posities en zet
hem vervolgens in de middenpositie om het
hydraulische systeem te ontlasten.

Laat de lading zakken en neem de contactsleutel uit het
contact.

A Waarschuwing!
Om onopzettelijke bediening van de voorlader te

voorkomen: vergrendel de joystick in de neutrale
stand.

Open
Lock

0136-b

Vergrendel de joystick in de neutrale stand.

A Waarschuwing!
Ga nooit tussen de voorkant van de tractor en de

9020012800e

dwarsbuizen van de voorlader staan.

Ga nooit tussen de voorkant van de tractor en de
dwarsbuizen van de voorlader staan.
2:10		

2010-06

		

Veiligheidsvoorschriften

De stuurklep van de voorlader is voorzien van een stopmechanisme. De uitvoering kan afhankelijk van het type klep
variëren.
Het stopmechanisme wordt bij servicewerkzaamheden of
als de voorlader om een bepaalde reden langere tijd in de
opgeheven stand blijft staan in de gesloten "stand" gezet.

A Waarschuwing!
Dit mechanisme mag NIET worden gebruikt bij

ingrepen in de hefcilinders van de voorlader of
de bijbehorende leidingen. In dat geval dient u de
voorlader tot op de grond te laten zakken. Zet de
motor van de tractor af en ontlast het hydraulische systeem met behulp van de bedieningshendel
voordat koppelingen uit elkaar worden genomen,
of voordat er een andere ingreep in het hydraulisch systeem wordt uitgevoerd - hydraulische olie
onder hoge druk kan ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.

•

•

Draai de afsluitklep in de gesloten stand bij
servicewerkzaamheden.

Bij alle ingrepen in het hydraulische systeem van de
voorlader, de motor uitzetten en de hydraulische druk
ontlasten door elk van de hydraulische bedieningshendels meermaals in alle standen te bewegen.
Gebruik de voorlader NIET om de tractor omhoog te
duwen voor onderhoud aan de tractor en/of aan de
voorlader.
0361

Open de multikoppeling bij servicewerkzaamheden naar de
geopende stand.

A Voorzichtig!
Wees voorzichtig met hydraulische vloeistof

onder druk.
Gebruik NOOIT uw vingers of handen bij het
lekzoeken. Vloeistofstralen uit zeer kleine gaatjes
kunnen bijna onzichtbaar zijn. Gebruik een stuk
karton of een stuk hout.

•
•

Maak hydraulische aansluitingen langzaam los. Houd
uw handen weg van losgemaakte koppelingen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts, indien hydraulische
vloeistof de huid binnendringt. Er kunnen zich ernstige
reacties en/of ontstekingen voordoen indien de olie niet
snel op chirurgische wijze wordt verwijderd.

Gebruik NOOIT uw vingers of handen bij het lekzoeken.

Reserveonderdelen
•

9020012800e

•

Gebruik bij onderhoud- en servicewerkzaamheden
uitsluitend originele onderdelen om de oorspronkelijke
kwaliteit van de machine te behouden.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor montage van
niet-goedgekeurde onderdelen en/of werktuigen, of
voor schade bij gebruik van niet-originele onderdelen.
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Plaatsing van waarschuwingsstickers (EU)

3

1

2

9020012807a.indd

1. Waarschuwingssticker werktuigvergrendeling, 1x (Art.nr. 11133835)
2. Waarschuwingssticker op werktuigbevestiging, 2x
(Art.-nr. 1123673)
3. Waarschuwingssticker op lagerbehuizing, 2x (Art.-nr.
1123674)
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Beschrijving
Definities
3e functie
Extra hydraulische functie om het hydraulische systeem van
het werktuig en de werktuigvergrendeling te bedienen.

4e functie
Extra hydraulische functie voor bediening van werktuigen
met meer dan een hydraulische functie.

Clic-on

Beschrijving

Q Compact Valve
(3e en 4e functie)
Een elektronisch gestuurde klep die op het voorste gedeelte
van de voorlader wordt gemonteerd en is bedoeld voor
werktuigen met hydraulische functies en voor voorladers
met hydraulische werktuigvergrendeling.
Eenhendelbediening waarmee alle functies kunnen worden
bediend.

Selecto Fix
Uitrusting om het hydraulische systeem van het werktuig
aan- en af te koppelen.

Automatisch koppelen van gereedschappen.

Slangenset

Q Lock

Slangen en hydraulische componenten voor aansluiting van
de lader op de klep van de tractor.

Hydraulische vergrendeling van werktuigen.

SoftDrive

Hydro Quick / Multikoppeling MC 4

Ladingdemper ter verhoging van het rijcomfort verhoogt,
waarmee ook de belasting op de tractor en de voorlader
afneemt tijdens rijden op oneffen terrein.

Uitrusting om de hydraulische slangen van de voorlader
snel aan- en af te koppelen.

ErgoDrive / ErgoDrive LCS
Montagekit die een stuurklep met joystick-bediening en een
hydraulische aansluiting voor het aangegeven tractormodel
bevat.

ElectroDrive CDC / ElectroDrive LCS /
EasyDrive LCS

Systeem US/DS, UM/DM, DL
Uitvoering van de voorlader resp. de aanbouw:
US/DS aanbouw - c/c staander = 900 mm.
UM/DM aanbouw - c/c staander = 1040 mm.
DL aanbouw - c/c staander = 1200 mm.

Dezelfde montagekit als hierboven, maar met een elektrisch
bediende klep.

Lock & Go
Automatische aankoppeling tussen voorlader en
aanbouwdelen.

Positie-indicator
Uitrusting waarmee de horizontale stand van het hulpstuk
tijdens het dalen en heffen wordt aangegeven.

Stuurklep
Klep voor manoeuvreren van hefwerking en werktuig van
de voorlader.

Werktuigbevestigingen
=
=
=
=
=

EURO
Volvo BM (groot)
EURO-ÅLÖ (Combi)
EURO-SMS (Combi)
EURO-VALTRA (Combi)

9030012807c

8
9
8+3
8+5
8+6
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Beschrijving

Werktuigbevestigingen
De voorlader kan met verschillende soorten werktuigbevestigingen (X) worden uitgerust afhankelijk van de aankoppelhaken van het werktuig. Zie het hoofdstuk "Definities".
Vergrendeling van het werktuig vindt automatisch plaats
(Clic on) bij aankoppeling.
Uitrusting voor hydraulische aan- en loskoppeling is apart
verkrijgbaar.
X

De voorlader kan worden voorzien van verschillende
werktuigbevestigingen.
Standaard is de werktuigbevestiging voor werktuighaken
EURO (8).
Afhankelijk van het model voorlader zijn er alternatieve
COMBI-bevestigingen, die geschikt zijn voor werktuigen
met werktuighaken van een andere uitvoering, bijv.
Euro (8), ÅLÖ (3), SMS (5), Valtra (6), e.d.
Natuurlijk moet het werktuig op de voorlader en de aard
van het werk zijn afgestemd.

Werktuighaken EURO (8).
Werktuighaken ÅLÖ (3).
Geschikt voor werktuigbevestiging type 3.

Werktuighaken ÅLÖ (3).

9030012807c

Werktuighaken SMS (5).
Geschikt voor werktuigbevestiging type 5.

Werktuighaken SMS (5).
3:2		
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Bedieningsvoorschriften
Algemene informatie
Contragewicht

A Voorzichtig!
Kantel- en slipgevaar. De tractor kan kantelen

of slippen met eventueel persoonlijk letsel als
gevolg. Controleer of het benodigde contragewicht voor het werktuig en het toepassingsgebied
aanwezig is.

De grootte van het contragewicht is afhankelijk van de
plaatsing ervan en de uitrusting van de tractor (model,
velgen en bandencombinatie enz.). Controleer of het
benodigde contragewicht aanwezig is, zodat de tractor niet
kantelt en trekkracht verliest als de remmen plotseling
worden geactiveerd met een volgeladen werktuig. Zie
instructieboek tractor of raadpleeg uw dealer.
Een tractor met vierwielaandrijving heeft het voordeel van
trekkracht op de vooras. Gebruik het contragewicht
achteraan voor correcte druk op de vooras/achteras, zodat
de vooras niet abnormaal hoog wordt belast wanneer de
voorlader wordt gebruikt.
Aanbevolen verdeling van brutogewicht (met leeg werktuig), op de voor- en achterassen van de tractor:
Tractor Vooras Achteras
4WD 40%
60%

Spoorbreedte

A Voorzichtig!
Kantelgevaar. De tractor kan kantelen bij een te

1

2

geringe spoorbreedte. Vergroot de spoorbreedte
tot het maximum voor de beste stabiliteit.

Voor een grotere stabiliteit moet de spoorbreedte van de
tractor zo groot mogelijk zijn. Maximaal breedte (1) op
voorwielen.
Monteer de achterwielen en stel de achterwielen op de
maximale aanbevolen spoorbreedte (2) af.
Raadpleeg het instructieboek van de tractor voor aanbevelingen i.v.m. banden, spoorbreedte en afstelling.

Vergroot de spoorbreedte tot het maximum voor de beste
stabiliteit.

Dodemansgreep

A Waarschuwing!
De voorlader mag, vanwege de toepasselijke

9040012807f

normen, niet worden gecombineerd met een programmeerbare stuurhendel of andere uitrusting
die automatische bewegingen van de voorlader
mogelijk maakt.

Om onbedoelde bewegingen van de voorlader te voorkomen, moet de stuurhendel van de voorlader zijn uitgerust
met een zogeheten dodemansgreep. Dit houdt in dat alle
bewegingen van de voorlader stoppen als de hendel wordt
losgelaten.
2010-06		

De voorlader mag niet worden gecombineerd met een
programmeerbare stuurhendel of andere uitrusting die
automatische bewegingen van de voorlader mogelijk maakt
als de hendel wordt losgelaten.
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Monteren van voorlader

A Waarschuwing!
De voorlader mag niet in serie worden geschakeld
met een andere functie van de tractor. Bij werkzaamheden met de voorlader moet de bestuurder
zijn aandacht hier volledig op richten.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

Lucht in de hydraulische leidingen en cilinders
kan schokkerige, onregelmatige bewegingen
veroorzaken.
Bij laag motortoerental moeten alle hendels voorzichtig worden bewogen.

De voorlader mag niet in serie worden geschakeld met een
andere functie van de tractor.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

Houd uw handen en voeten weg van bewegende
delen. Gebruik NIET uw vingers om componenten of gaten en pennen te controleren. Gebruik
hiervoor een geschikte drevel of een stalen stang.

a

Systeem DS, DM en DL

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

0139-a

Monteer LOCK & GO en aanbouwstop.

Als de voorladerklep in een drukontlaste stand of
in een zweefstand staat, kunnen er plotselinge en
onvoorziene bewegingen optreden bij het aankoppelen van het hydraulische systeem.

A Voorzichtig!
Beknellingsgevaar

Aan de vergrendelingshandgreep zit een veer. De
vergrendelhandgreep moet in de parkeerstand
worden ontlast. Wees voorzichtig met de vergrendelhandgreep.

Monteer LOCK & GO op de lagerbehuizing links en rechts.
Monteer de aanbouwstop op de linker- en rechteraanbouw.
Opmerking! De vergrendelhandgreep moet vergrendeld zijn
als de voorlader op de grond wordt gelegd.
Til de voorlader op de aanbouw. Hijsogen zitten aan de
binnenkant van de knieplaten.

9040012807f

Opmerking! Zorg ervoor dat de vergrendelhandgreep op
LOCK & GO is uitgetrokken en tegen de verhoging aanligt.
Als de lagerbehuizing over de staander gaat, vergrendelt het
LOCK & GO-systeem de voorlader in de aanbouw. Zorg
ervoor dat het groene uiteinde van de borgpen zowel rechts
als links aan de binnenkant van de lagerbehuizing zichtbaar
is.
Hijsogen.
4:2		
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Systeem US en UM
Monteer de spanvorken (A) en de pennen (B) en haal de
schroeven (C) aan.

B

A
C
Monteer spanvorken en pennen.

Sluit de slangen aan op de klep, indien gemonteerd, volgens
de markering.
Maak het hydraulische systeem drukloos vóór montage.

22 MPa
22 MPa

1 / B1
2 / A1
3 / B2
4 / A2

Sluit slangen aan op klep.

A Waarschuwing!
De klep van de voorlader moet altijd worden

gemonteerd met een retourleiding naar het
reservoir. Als u deze leiding zodanig aansluit dat
er druk op komt te staan, zal de klep worden
beschadigd.

9040012807f

De joystick-bediening van de klep moet op de klep worden
aangesloten, zodat de laadarm omhoog gaat als de hendel
naar achteren wordt bewogen.
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Monteer de positie-indicator
Monteer de positie-indicator op de kantelcilinder. Inregeling uitvoeren met het betreffende werktuig gemonteerd. De
indicator kan op de linker- of rechterzijde worden gemonteerd. Indicator (B) is voor montage links gemonteerd en
moet bij montage rechts worden verplaatst.
Zet het werktuig in de horizontale stand, stel de referentieindicator (A) recht voor indicator (B) af. Controleer of de
indicator vrij beweegt en stel af indien nodig. De indicatorstang (C) moet parallel lopen aan de kantelcilinder. Bij
een onjuiste instelling kan het systeem zichzelf beschadigen. Bij inregeling in verband met het wisselen van
werktuig zet u het werktuig in de horizontale stand en
verplaatst u de referentie-indicator (A) zodat deze recht
voor indicator (B) staat.

Monteer de positie-indicator op de kantelcilinder

Checklist

9040012807f

Wanneer de voorlader is gemonteerd dient u nauwkeurig te
controleren of alles werkt voordat u de voorlader gebruikt.
Onderstaande punten moeten altijd worden gecontroleerd.
Vink ze af en breng indien nodig de vereiste aanpassingen
aan.
1. Controleer of alles volgens de montageaanwijzingen is
gemonteerd.
2. Controleer of het benodigde contragewicht voor het
werktuig en de toepassingswijze aanwezig is.
3. Controleer of alle boutverbindingen vastgedraaid zijn.
4. Controleer of de voorwielen tijdens volle wieluitslag en
het heen weer gaan vrijlopen ten opzichte van de
voorlader en de aanbouw - indien dit niet het geval is
moeten de wieluitslag worden beperkt.
5. Controleer of het groene uiteinde van de borgpen voor
Lock & Go zowel rechts als links aan de binnenkant
van de lagerbehuizing zichtbaar is. Test de voorlader.
6. Zie erop toe dat zich geen olielekkage voordoet.
7. Bedien alle functies van de voorlader meerdere keren
om lucht uit het systeem te verwijderen.
8. Controleer het oliepeil in de tractor - indien nodig
bijvullen.
9. Controleer of de werktuigborgpennen ingrijpen bij het
aankoppelen van een werktuig door het voorste deel
van het werktuig tegen de grond te drukken.
10. Controleer of de voorlader soms zichtbare beschadigingen vertoont.
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De voorlader loskoppelen

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

De voorlader kan omlaag vallen.
Monteer de laadschop of een ander werktuig
altijd op de voorlader voordat de voorlader van
de tractor wordt losgekoppeld.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.
Als de voorladerklep in een drukontlaste stand of
in een zweefstand staat, kunnen er plotselinge en
onvoorziene bewegingen optreden bij het aankoppelen van het hydraulische systeem.
Zet de tractor en de voorlader op een vlakke en stevige
ondergrond.
Schakel Softdrive uit vóór loskoppeling van de voorlader.
Kantel het werktuig voorwaarts en laat de laadarm zover
zakken dat de achterkant van het werktuig zich ca.
10-15 cm boven de grond bevindt.

A Voorzichtig!
Als het achterste deel van het werktuig zich meer

dan ca. 15 cm boven de grond bevindt, bestaat de
kans dat de slangen bij loskoppelen slijten.

10-15 cm

Kantel het werktuig voorwaarts.

Klap de steunpoten die onder de voorkant van de laadarm
zitten, naar de grond.
Zet de stang vast in de betreffende steunpoot.

9040012807f

Klap de steunpoten omlaag.
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Systeem DS, DM en DL
Trek de vergrendelhandgreep (E) eruit om de borgpennen te
ontgrendelen en draai totdat de vergrendelhandgreep tegen
de aanbouwstop rust (een aan iedere kant).

E

A Voorzichtig!
Beknellingsgevaar

Aan de vergrendelingshandgreep zit een veer. De
vergrendelhandgreep moet in geparkeerde stand
worden ontlast. (Vergrendelde stand) Wees voorzichtig met de vergrendelhandgreep.
Trek de vergrendelhandgreep eruit

Systeem US en UM
Maak de spanvorken (A) los en verwijder de pennen (B),
een aan iedere kant.
• Zet de bedieningshendel in de neerwaartse stand zodat
de hefcilinders in elkaar gaan.
• Laat de remmen los.

B
A
Maak de spanvorken los.
Draai het werktuig voorzichtig omhoog. Hierdoor komt het
achterste gedeelte van de voorlader omhoog en vrij van de
aanbouw. Laat het werktuig tegen de ondergrond rusten.
• Zet de tractor uit en laat de oliedruk in de cilinders van
de voorlader ontsnappen met behulp van de stuurklep.
U kunt eventueel de zweefstandfunctie inschakelen.
• Koppel de slangen los en plaats deze in de slanghouder
of in de parkeerstand en plaats de stofbescherming(en)
op de snelkoppelingen.
• Rijd de tractor voorzichtig weg van de voorlader.
Belangrijk! Zorg ervoor dat de slangen niet in de tractor
vasthaken.

9040012807f

Draai het werktuig voorzichtig omhoog.
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De voorlader aankoppelen

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

Lucht in de hydraulische leidingen en cilinders
kan schokkerige, onregelmatige bewegingen
veroorzaken.
Bij laag motortoerental moeten alle hendels voorzichtig worden bewogen.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

Houd uw handen en voeten weg van bewegende
delen. Gebruik NIET uw vingers om componenten of gaten en pennen te controleren. Gebruik
hiervoor een geschikte drevel of een stalen stang.

Slangen in parkeerstand.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.
Als de voorladerklep in een drukontlaste stand of
in een zweefstand staat, kunnen er plotselinge en
onvoorziene bewegingen optreden bij het aankoppelen van het hydraulische systeem.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

Slangen in parkeerstand.

De voorlader kan omlaag vallen.

Belangrijk! Zorg ervoor dat de slangen zo op de slanghouder zijn geplaatst dat ze niet in de tractor vasthaken. Zorg
ervoor dat LOCK & GO in de ontgrendelde stand staat.
Rijd de tractor voorzichtig naar voren totdat de staanders
van de aanbouw langzaam in het lagerhuis glijden.
Sluit het hydraulische systeem aan. Indien zich moeilijkheden voordoen bij het aansluiten van de snelkoppelingen,
wordt dit veroorzaakt doordat er nog steeds druk op het
systeem staat. Maak het systeem drukloos.
Belangrijk! Behandel de snelkoppeling nooit met brute
kracht door op de klepkegel te slaan. Dit kan ertoe leiden
dat deze zodanig beschadigd raakt dat de koppeling niet
opent als deze wordt ingedrukt (de olie kan slechts in één
richting passeren). Let erop dat de slangen niet worden
verwisseld - volg de markering van de slangen 1-4 of B1,
A1, B2, A2 (staat ook op de klep).

De staanders van de aanbouw gaan de lagerbehuizing in.
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Kantel de kantelcilinder (legen) zodat de lagerbehuizing
zich vastzet op de staander.

Lagerbehuizing vast op staander.
2010-06		
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Systeem DS DM en DL
Breng de voorlader omhoog. Het LOCK & GO-systeem zal
de voorlader dan automatisch met de borgpen in de aanbouw vergrendelen.

De borgpen vergrendelt de voorlader in de aanbouw.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

De voorlader kan loskomen van de tractor.
Controleer of het groene uiteinde van de borgpen
zowel rechts als links aan de binnenkant van de
lagerbehuizing zichtbaar is.

Groen uiteinde van borgpen zichtbaar.
Systeem US en UM
Breng de voorlader omhoog, monteer de spanvorken (A) en
de pennen (B) en haal de schroeven (C) aan.

B

A
C
Monteer spanvorken, met pennen, haal schroeven aan.

9040012807f

Klap de steunpoten weer op.

Klap de steunpoten weer op.
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Hydraulische regeling van de
tractor/voorlader

Het hydraulische systeem van de voorlader kan op twee
manieren op het hydraulische systeem van de tractor
worden aangesloten.
Alternatief 1 houdt in dat het hydraulische systeem van de
tractor op de stuurklep van de voorlader wordt aangesloten.
Deze methode is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:
• EasyDrive LCS
• ElectroDrive LCS
• ErgoDrive LCS
• Electrodrive CDC
• Ergodrive
Bij alternatief 2 wordt de originele bedieningshendel van de
tractor gebruikt om de voorlader te bedienen.
De voorlader is eventueel uitgerust met een derde (1) en een
vierde hydraulische functie (2) voor werktuigen. In dat
geval zijn er twee magnetische kleppen op de dwarsbuis
gemonteerd.

2

1
0134-a

Extra hydraulische functies voor werktuig.

Bediening van de voorlader
Belangrijk! Tractoren met vering op de vooras. De
voorlader leidt tot meer slijtage aan de componenten in de
vering van de vooras. Indien mogelijk moet de vering van
de vooras buiten werking worden gezet. Raadpleeg het
instructieboek van de tractor.
Uitvoering EasyDrive LCS
Uitvoering ElectroDrive LCS
(zie ook de aparte gebruikershandboeken)
Alle bedieningsstanden gaan naar de neutrale stand terug
als de hendel wordt losgelaten en de functie stopt, behalve
de zweefstand zakken en de zweefstand legen als de functie
geactiveerd blijft.

9040012807f

Uitvoering ErgoDrive LCS
Alle bedieningsstanden gaan naar de neutrale stand terug
als de hendel wordt losgelaten en de functie stopt, behalve
de zweefstand zakken en de zweefstand legen als de hendel
en de functie geactiveerd blijven.
Uitvoering ElectroDrive CDC
(zie ook het aparte gebruikershandboek)
Alle bedieningsstanden gaan naar de neutrale stand terug
als de hendel wordt losgelaten en de functie stopt, behalve
de zweefstand zakken als de hendel en de functie geactiveerd blijven.

Laders zonder parallelle geleiding
Het werktuig neemt tijdens de hele stijgende of dalende
beweging een andere hoek aan ten opzichte van de ondergrond. Zie het hoofdstuk Gegevens.

Uitvoering ErgoDrive
(zie ook het aparte gebruikershandboek)
Alle bedieningsstanden gaan naar de neutrale stand terug
als de hendel wordt losgelaten en de functie stopt, behalve
de zweefstand zakken als de functie geactiveerd blijft.

Met deze uitrusting kunt u het werktuig met behulp van de
stuurklep van de voorlader zowel aan- als loskoppelen.

Hydraulische werktuigvergrendeling

Laders met parallelle geleiding

Belangrijk! Indien de slangen onderling worden verwisseld, zal de vergrendeling niet werken.
De slangen uit de cilinder van de werktuigvergrendeling
zijn aangesloten op de 3e functie.

De voorladers zijn uitgerust met mechanische parallelle
geleiding. De parallelle schakels houden het werktuig in
dezelfde relatieve positie tijdens de hele stijgende of
dalende beweging.

Belangrijk! Niet-passende werktuigen kunnen de voorlader
beschadigen. Monteer daarom geen werktuigen van een
ander fabrikaat zonder eerst te controleren of het betreffende instrument is goedgekeurd door de fabrikant.
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SoftDrive (ladingdemper)
U kunt SoftDrive inschakelen bij de meeste werkzaamheden. Maar schakel het systeem uit wanneer u heel nauwkeurig moet manoeuvreren met exacte controle van de
voorlader.
Opmerking! Gebruik stand I of II bij werkzaamheden met
werktuigen waarvoor een dubbelwerkende functie nodig is,
bijv. Silosplit, gebruik stand I of II bij mechanische
uitschakeling en stand I bij elektrische uitschakeling.

A Voorzichtig!
Beknellingsgevaar

Gevaar voor ongelukken tijdens aansluiting van
het systeem.
Laat de laadschop op de grond zakken, zet de
motor uit en laat de druk uit het hydraulische
systeem ontsnappen door de bedieningshendel
in alle posities te bewegen voordat het systeem
wordt in- of uitgeschakeld.

1

Beschrijving
Deze uitrusting dempt de bewegingen van de voorlader
tijdens rijden op slecht wegdek. Het systeem bestaat uit één
of twee dempers, afhankelijk van het model voorlader.
Opmerking! De accumulatoren (1) die voor het SoftDrivesysteem worden gebruikt, zijn af fabriek geladen en kunnen
niet opnieuw worden geladen. Neem contact op met uw
dealer voor service.

2

Ladingdemping mechanisch uitschakelen.

A Voorzichtig!
Er staat druk op de accumulatoren (1). Repara-

tie, onderhoud en inbedrijfstelling mogen alleen
worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

A Waarschuwing!
Open de accumulator pas als de gas- en oliezijde

De werking van de dempers kan bij mechanische uitschakeling desgewenst worden uitgeschakeld (stand I) of in twee
werkstanden (stand II en III) worden gezet met een knop (2).
De werking van de dempers kan bij elektrische uitschakeling desgewenst worden uitgeschakeld (stand I) of in een
werkstand (stand III) worden gezet.
Stand I = Uitgeschakeld
Stand II = Dempers open naar de (+)kant van de
hefcilinders.
Stand III = Dempers open naar de (+)kant van de hefcilinders en een drainage naar de (-)kant van de hefcilinders.
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In stand III vindt drainage plaats van de (-)kant naar de (+)
kant van de hefcilinders. Dat betekent minder neerwaartse
drukkracht totdat u de bedieningshendel weer in de neutrale
stand zet.
U kunt stand I, II of III slechts kiezen wanneer het systeem
drukloos is. Laat de voorlader tot op de grond zakken en
beweeg de bedieningshendel naar de zweefstand heffen.

2010-06
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drukloos zijn gemaakt. Het vat bevat stikstofgas,
wat gevaar voor verstikking met zich meebrengt.
Er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd aan het drukvat. Het is verboden om te lassen of te boren aan/in de ketel of deze met geweld
te openen.
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ALTERNATIEF 1
Uitvoering EasyDrive LCS
Uitvoering ElectroDrive LCS

2

3

4

Joystick
De functies van de joystick-bediening gaan vanuit alle
bedieningsstanden terug naar de neutrale stand, behalve
zweefstand-heffen, zweefstand-legen en de 3e functie
continu als de bediening wordt losgelaten.
Voorlader omhoog/omlaag bewegen
• Breng de bediening naar achteren (1) om de voorlader
omhoog te bewegen.
• Breng de bediening naar voren (2) om de voorlader
omlaag te bewegen.
Gereedschap legen/openbreken
Breng de hendel naar links (3) om het werktuig open te
breken.
• Breng de hendel naar rechts (4) om het gereedschap te
legen.

Knopfuncties

A

Voorzichtig!
De zweefstand kantelen of heffen in combinatie
met laadschopwerkzaamheden of werkzaamheden met werktuigen mag uitsluitend bij lage
snelheden worden gebruikt.

1
0135d

Displaysymbolen
Zweefstand kantelen
Zweefstand zakken
Hydraulische vergrendeling openen
Hydraulische vergrendeling geopend
Hydraulische vergrendeling gesloten

Zweefstand kantelen
Activeren:
• Druk F4 in en breng de bediening naar buiten (6) (legen).
• Laat F4 en de bediening los. Zweefstand actief,
symbool brandt
Deactiveren:
• Breng de bediening naar binnen (openbreken).
• Symbool dooft.
Zweefstand zakken
Activeren:
• Druk F4 in en breng de bediening naar voren (5) om te
laten zakken.
• Laat F4 en de bediening los. Zweefstand actief,
symbool brandt
Deactiveren:
• Breng de bediening naar achteren (heffen).
• Symbool dooft.

Gereedschap legen/
openbreken

Voorlader omhoog/
omlaag bewegen

5

Zweefstand zakken

6

0135e
Zweefstand kantelen

F2

9040032800b

Derde hydraulische functie
• De derde hydraulische functie wordt bediend door
schakelaar F2 ingedrukt te houden.
• Houd F2 ingedrukt en de bediening zijwaarts in de
gewenste richting van de beweging.

2010-12		
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Hydraulische vergrendeling openen
• Druk tegelijkertijd F4 en D8 in totdat het symbool
"Hydraulische vergrendeling openen" knippert.
• Openen door F2 in te drukken en tegelijkertijd de
bediening naar buiten te brengen. Het symbool "Hydraulische vergrendeling openen" verschijnt op de display
• Bevestig het openen door op D8 te drukken. De display
stopt met knipperen.

F4

Hydraulische vergrendeling sluiten
• Sluiten door F2 in te drukken en tegelijkertijd de
bediening naar binnen te brengen.
• Het symbool voor "Hydraulische vergrendeling sluiten"
verschijnt op de display.
• Het systeem is 30 seconden vergrendeld als er geen
bevestiging plaatsvindt door op F4 of D8 te drukken.

F2

D8

Gevaar voor verbrijzeling en
A Waarschuwing
beknelling.

Onjuist aangesloten werktuigen kunnen losraken.
Controleer altijd of het aangesloten werktuig
goed vastzit. Duw het voorste deel van het werktuig tegen de grond en controleer visueel of de
vergrendelpook op de werktuigbevestiging terug
is gegaan naar de vergrendelde stand

Ladingdemper
De ladingdemping (aan/uit) is standaard geconfigureerd op
snelknop D8.
Het symbool is zichtbaar op het infodeel als de ladingdempingsfunctie is geactiveerd en verdwijnt als deze wordt
gedeactiveerd.
Alternatief:
Activeren:
• Markeer het ladingdempingssymbool in het menu en
bevestig met D6.
Deactiveren:
• Markeer het ladingdempingssymbool in het menu en
bevestig met D6.

D6

D8

Schildpadfunctie
1

2

3

D6

9040032800b

Activeren:
• Markeer het schildpadfunctiesymbool in het snelmenu
en bevestig met D6.
Standaard ingesteld op 2 stappen. De eerste druk zorgt voor
een half schildpad, de volgende druk levert een heel
schildpad op. Kan tussen 1 en 3 stappen worden ingesteld,
zie het configuratiemenu.
Deactiveren:
• Markeer het schildpadfunctiesymbool en druk op D6
totdat het symbool (leeg) schildpad is geactiveerd.

4:12		
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4e functie
Activeren:
• Markeer het symbool in het snelmenu en bevestig met
D6.
• Houd F3 ingedrukt en de bediening zijwaarts in de
gewenste richting van de beweging.
Deactiveren:
• Markeer het symbool in het snelmenu en bevestig met
D6.
De 4e functie moet worden geactiveerd om te werken.
Als de 4e wordt geactiveerd zonder dat de 4e is gemonteerd, verschijnt er een foutmelding op de display.

F3

D6

NB! Als ESV is gemonteerd en niet wordt gebruikt,
moet de 4e functie in het snelmenu worden
gedemarkeerd.

Transportstand

D6

9040032800b

Activeren:
• Markeer het transportfunctiesymbool en bevestig
minimaal 2 seconden met D6, het symbool brandt.
Deactiveren:
• Markeer het transportfunctiesymbool en bevestig
minimaal 2 seconden met D6.
• Het symbool dooft.
De transportstand houdt in dat de functies van de bediening
zijn uitgeschakeld, behalve de ladingdemper die werd
geactiveerd.
In de aparte handleiding worden meerdere functies beschreven, zie het gebruikershandboek van het resp. systeem.

2010-12		
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Uitvoering ErgoDrive LCS
Stuurklep, mechanisch gestuurd

0131b

Stuurklep, mechanisch gestuurd.
De stuurklep is voorzien van een eenhendelbediening,
geplaatst bij de bestuurdersstoel. De hendel is met twee
besturingskabels op de hydraulische stuurklep aangesloten.
Om onopzettelijke bediening te voorkomen, kan de joystick
in de neutrale stand worden vergrendeld.

Open
Lock

0136-b

Eenhendelbediening, ErgoDrive

Bediening van de voorlader
Voorlader omhoog/omlaag bewegen
Trek de hendel naar achteren (1) om de laadarm omhoog te
bewegen.
Duw de hendel naar voren (2) om de laadarm met constante
kracht omlaag te bewegen.

2

1

0354a

Lading omhoog/omlaag bewegen.
Zweefstand zakken
3

Duw de hendel tot aan de zweefstand (3) en laat de hendel
los om de laadarm te laten zakken zonder naar beneden
gerichte kracht.
Om de zweeffunctie te onderbreken trekt u de hendel iets
naar achteren (uit de zweefstand), waarna u hem loslaat.

0354b

9040042800a

A

Voorzichtig!
De zweefstand kantelen of de zweefstand heffen
in combinatie met laadschopwerkzaamheden of
werkzaamheden met werktuigen mag uitsluitend
bij lage snelheden worden gebruikt.

Zweefstand zakken.
4:14		
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Gereedschap legen/openbreken
Rechtermontage: Breng de hendel naar links (4) om het
gereedschap open te breken.
Breng de hendel naar rechts (5) om het gereedschap te
legen.

4

5

Opmerking! Bij linkermontage worden de bewegingen
omgekeerd.

Zweefstand legen

A Voorzichtig!
De zweefstand kantelen of de zweefstand heffen

0354c

Werktuig legen/omhoog kantelen.

in combinatie met laadschopwerkzaamheden of
werkzaamheden met werktuigen mag uitsluitend
bij lage snelheden worden gebruikt.

6

Breng de hendel tot aan de zweefstand (6) naar rechts en
laat de hendel los om het werktuig te legen zonder naar
beneden gerichte kracht. Om de functie te onderbreken
brengt u de hendel naar links (uit de zweefstand), waarna u
hem loslaat.

A Waarschuwing!
Gebruik de zweefstandfunctie van het werktuig

niet in combinatie met de 3e of 4e functie. Gevaar
voor verbrijzeling en beknelling.

0354d

Zweefstand legen.

Derde hydraulische functie
De derde hydraulische functie wordt bediend met een
schakelaar (A) op de voorkant van de joystick-bediening.
Opmerking! Wanneer u de schakelaar voor de derde
hydraulische functie loslaat, gaat de hendel meteen over tot
de besturing van het werktuig.

Schakelaar voor derde hydraulische functie.

Vierde hydraulische functie
De vierde hydraulische functie wordt bediend met een
schakelaar (B) op de voorkant van de joystick-bediening.

9040042800a

Opmerking! Wanneer u de schakelaar voor de vierde
hydraulische functie loslaat, gaat het regelsysteem meteen
over tot de besturing van het werktuig.

Schakelaar voor vierde hydraulische functie.
2010-06		
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Hydraulische werktuigvergrendeling
Aan- en loskoppelen

A

A

Voorzichtig!
Beknellingsgevaar Het werktuig kan loskomen.
Wanneer u het werktuig vervangt, controleer dan
altijd of het goed vergrendeld is door de voorkant
ervan tegen de grond te duwen.

Bediening hydraulische werktuigvergrendeling
1. Druk de terugverende schakelaar (A) in.
2. Druk schakelaar (B) in
3. Breng de hendel naar links (4) om de hydraulische
vergrendeling te sluiten.
4. Breng de hendel naar rechts (5) om de hydraulische
vergrendeling te openen.
5. Zie "Gereedschap legen/openbreken".
Als knop (A) wordt losgelaten, gaat deze terug naar de
off-stand.

B

Bediening hydraulische werktuigvergrendeling.

Ladingdemping
Opmerking! Gebruik stand I of II bij werkzaamheden met
werktuigen waarvoor een dubbelwerkende functie nodig is,
bijv. Silosplit, gebruik stand I bij elektrische uitschakeling
De werking van de dempers kan bij elektrische uitschakeling desgewenst worden uitgeschakeld (stand I) of in een
werkstand (stand III) worden gezet via de tuimelschakelaar (3) op de joystick-bediening.

3

Tuimelschakelaar voor ErgoDrive.

9040042800a

Zie ook het hoofdstuk "SoftDrive (ladingdemper)".

4:16		
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Uitvoering ElectroDrive CDC
Stuurklep CDC, elektrohydraulisch gestuurd

Stuurklep, elektrohydraulisch gestuurd.
De CDC is een elektrohydraulische stuurklep met eenhendelbediening die bij de bestuurdersstoel of op de armleuning ervan is geplaatst. De hendel is met een elektrische
bedrading op de elektrohydraulische stuurklep aangesloten.
Om onopzettelijke bediening te voorkomen, kan de joystick
worden uitgezet.

On/Off

0179-a

Eenhendelbediening, ElectroDrive CDC.

Bediening van de voorlader
Voorlader omhoog/omlaag bewegen
Trek de hendel naar achteren (1) om de laadarm omhoog te
bewegen.
Duw de hendel naar voren (2) om de laadarm met constante
kracht omlaag te bewegen.

2

1
0355a

Lading omhoog/omlaag bewegen.
Zweefstand van de voorlader

p1

A Voorzichtig!
De zweefstand kantelen of de zweefstand heffen

in combinatie met laadschopwerkzaamheden of
werkzaamheden met werktuigen mag uitsluitend
bij lage snelheden worden gebruikt.

9040052800a

Breng de hendel naar voren naar de eindpositie en druk
schakelaar P1 in. De zweefstand is ook in de neutrale stand
van de hendel ingeschakeld. Breng de hendel naar achteren
om de zweeffunctie te onderbreken. De dalende beweging
begint direct.

0260

Zweefstand van de voorlader.

2010-04		
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Gereedschap legen/openbreken
Rechtermontage: Breng de hendel naar links (4) om het
gereedschap open te breken.
Breng de hendel naar rechts (5) om het gereedschap te
legen.

4

5

Opmerking! Bij linkermontage worden de bewegingen
omgekeerd.

0355b

Werktuig legen/omhoog kantelen.

Derde hydraulische functie

p2

De derde hydraulische functie wordt bediend door schakelaar P2 ingedrukt te houden.

0179a

Schakelaar voor derde hydraulische functie.

Vierde hydraulische functie

p3

De vierde hydraulische functie wordt bediend met schakelaar P3.

Hydraulische werktuigvergrendeling
Aan- en loskoppelen

Wanneer u het werktuig vervangt, controleer dan
altijd of het goed vergrendeld is door de voorkant
ervan tegen de grond te duwen.

Bediening hydraulische werktuigvergrendeling
1. Druk de terugverende schakelaar (A) in.
2. Druk schakelaar (P2) in.
3. Breng de hendel naar links (4) om de hydraulische
vergrendeling te sluiten.
4. Breng de hendel naar rechts (5) om de hydraulische
vergrendeling te openen.
Zie "Gereedschap legen/openbreken".
Wanneer u knop (A) loslaat, gaat deze weer terug naar de
uitstand en vergrendelt de hydraulische vergrendeling
automatisch.
4:18		

Schakelaar voor derde hydraulische functie.

p2
a

0179-c

Bediening hydraulische werktuigvergrendeling
2010-04
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A Voorzichtig!
Beknellingsgevaar Het werktuig kan loskomen.

0179-b
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Ladingdemping
Opmerking! Gebruik stand I of II bij werkzaamheden met
werktuigen waarvoor een dubbelwerkende functie nodig is,
bijv. Silosplit, gebruik stand I bij elektrische uitschakeling
De werking van de dempers kan bij elektrische uitschakeling desgewenst worden uitgeschakeld (stand I) of in een
werkstand (stand III) worden gezet via de tuimelschakelaar (3) op de joystick-bediening.
Zie ook het hoofdstuk "SoftDrive (ladingdemper)".

9040052800a

Schakelaar voor ElectroDrive CDC.

2010-04		
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Uitvoering ErgoDrive
Stuurklep, mechanisch gestuurd

Stuurklep, mechanisch gestuurd.
De stuurklep is voorzien van een eenhendelbediening,
geplaatst bij de bestuurdersstoel. De hendel is met twee
besturingskabels op de hydraulische stuurklep aangesloten.
Om onopzettelijke bediening te voorkomen, kan de joystick
in de neutrale stand worden vergrendeld.

Open
Lock

0136-b

Eenhendelbediening, ErgoDrive

Bediening van de voorlader
Voorlader omhoog/omlaag bewegen
Trek de hendel naar achteren (1) om de laadarm omhoog te
bewegen.
Duw de hendel naar voren (2) om de laadarm met constante
kracht omlaag te bewegen.

2

1

Lading omhoog/omlaag bewegen.

3

9040062800a

Zweefstand van de voorlader
Duw de hendel tot aan de zweefstand (3) en laat de hendel
los om de laadarm te laten zakken zonder naar beneden
gerichte kracht.
Om de zweeffunctie te onderbreken trekt u de hendel iets
naar achteren (uit de zweefstand), waarna u hem loslaat.

Zweefstand van de voorlader.
4:20		
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Gereedschap legen/openbreken
Rechtermontage: Breng de hendel naar links (4) om het
gereedschap open te breken.
Breng de hendel naar rechts (5) om het gereedschap te
legen.

Bedieningsvoorschriften

4

5

Opmerking! Bij linkermontage worden de bewegingen
omgekeerd.

Werktuig legen/omhoog kantelen.

Derde hydraulische functie
De derde hydraulische functie wordt bediend met een
schakelaar (A) op de voorkant van de joystick-bediening.
Opmerking! Wanneer u de schakelaar voor de derde
hydraulische functie loslaat, gaat de hendel meteen over tot
de besturing van het werktuig.

Schakelaar voor derde hydraulische functie.

Vierde hydraulische functie
De vierde hydraulische functie wordt bediend met een
schakelaar (B) op de voorkant van de joystick-bediening.
Opmerking! Wanneer u de schakelaar voor de vierde
hydraulische functie loslaat, gaat het regelsysteem meteen
over tot de besturing van het werktuig.

Hydraulische werktuigvergrendeling
Aan- en loskoppelen

9040062800a

A

Voorzichtig!
Beknellingsgevaar Het werktuig kan loskomen.
Wanneer u het werktuig vervangt, controleer dan
altijd of het goed vergrendeld is door de voorkant
ervan tegen de grond te duwen.

Bediening hydraulische werktuigvergrendeling
1. Druk de terugverende schakelaar (A) in.
2. Druk schakelaar (B) in.
3. Breng de hendel naar links (4) om de hydraulische
vergrendeling te sluiten.
4. Breng de hendel naar rechts (5) om de hydraulische
vergrendeling te openen.
Zie "Gereedschap legen/openbreken".
Als knop (A) wordt losgelaten, gaat deze terug naar de
off-stand.
2010-04		

Schakelaar voor vierde hydraulische functie.

A
B

Bediening hydraulische werktuigvergrendeling.
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Er is een schakelaar bij de joystick-bediening of op het
dashboard van de tractor gemonteerd.

Schakelaar voor hydraulische werktuigvergrendeling.
De schakelaar is op het vaste contact aangesloten, tussen
pen 5 en 6, op de aanbouw aan de voorzijde van de cabine.

Schakelaar aansluiting.

Ladingdemping
Opmerking! Gebruik stand I of II bij werkzaamheden met
werktuigen waarvoor een dubbelwerkende functie nodig is,
bijv. Silosplit, gebruik stand I bij elektrische uitschakeling
De werking van de dempers kan bij elektrische uitschakeling desgewenst worden uitgeschakeld (stand I) of in een
werkstand (stand III) worden gezet via de tuimelschakelaar (3) op de joystick-bediening.

3

Zie ook het hoofdstuk "SoftDrive (ladingdemper)".

9040062800a

Tuimelschakelaar voor ErgoDrive.
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ALTERNATIEF 2
Joystick van de tractor
Op tractoren met een elektronisch hydraulisch stuursysteem
is de bedieningshendel bij de bestuurdersstoel geplaatst. De
voorlader wordt bediend met de hydraulische functies van
de tractor.

Bedieningshendel.
Vier slangen worden rechtstreeks tussen het hydraulische
systeem van de tractor en de voorlader aangesloten.

Aansluiting, tractor op voorlader.

Bediening van de voorlader
Voorlader omhoog/omlaag bewegen
Trek de hendel naar achteren (1) om de laadarm omhoog te
bewegen.
Duw de hendel naar voren (2) om de laadarm met constante
kracht omlaag te bewegen.

2

1

Lading omhoog/omlaag bewegen.
Gereedschap legen/openbreken
Rechtermontage: Breng de hendel naar links (4) om het
gereedschap open te breken.
Breng de hendel naar rechts (5) om het gereedschap te
legen.

4

5

9040072800a

Opmerking! Bij linkermontage worden de bewegingen
omgekeerd.

Werktuig legen/omhoog kantelen.

2010-06		
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Derde en vierde hydraulische functie
Slangenset - joystick van de tractor, zie het instructieboek
van de tractor.

Hydraulische werktuigvergrendeling
Aan- en loskoppelen

A

A Voorzichtig!
Beknellingsgevaar Het werktuig kan loskomen.

Wanneer u het werktuig vervangt, controleer dan
altijd of het goed vergrendeld is door de voorkant
ervan tegen de grond te duwen.
0178-b

Bediening hydraulische werktuigvergrendeling.

9040072800a

Bediening hydraulische werktuigvergrendeling.
1. Druk de terugverende knop (A) in.
2. Activeer de derde functie, zie instructieboek van
tractor.
Rechtermontage: Breng de hendel naar links om de
werktuigvergrendeling te sluiten. Breng de hendel naar
rechts om de werktuigvergrendeling te openen.
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Werken met voorlader

A Waarschuwing!
Gevaar voor elektrische schokken, verbrijzelingsen beknellingsgevaar.
Tijdens rijden met opgeheven voorlader, dient u
erop toe te zien dat er voldoende ruimte tussen
de voorlader en elektrische leidingen, daken en
dergelijke aanwezig is.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

Er kunnen zich personen op het werkterrein
bevinden.
Zie erop toe dat er geen personen in de buurt van
de tractor staan wanneer u begint te werken. Bestuur de tractor alleen vanaf de bestuurdersstoel.

A Voorzichtig!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

Laat het werktuig op de grond zakken, vergrendel de remmen en schakel de motor uit als u uit
de tractor stapt. Neem de contactsleutel weg als u
de machine zonder toezicht achterlaat.

Wanneer u met de voorlader op hellingen werkt, rijd dan
recht omhoog, vul de laadschop en rijd achterwaarts de
helling af. Als u schuin op een helling rijdt, kan de tractor
kantelen.

Gebruik de voorlader of de laadschop NIET als
werkplatform.

A Waarschuwing!
Gebruik de voorlader of de laadschop NIET als
werkplatform.

A Waarschuwing!
Gebruik de voorlader NIET om personen op te
tillen of te vervoeren.

•

Personen die niet opgeleid of op andere wijze onbevoegd zijn, mogen de machine NIET besturen.

9040022800d

Gebruik de voorlader NIET om personen op te tillen of te
vervoeren.
Laat de voorlader altijd zover mogelijk zakken, zodat u
maximaal zicht heeft en zodat ook anderen u voortdurende
kunnen zien.
• Werktuig uitschakelen of omhoog kantelen om het
gevaar voor schade bij een eventuele botsing tot een
minimum te beperken.
• Maximale snelheid bij lading in het werktuig is
10 km/u.
• Laat bij het nemen van bochten, bij het remmen enz.
ruimte vrij voor de grotere lengte en het zwaardere
gewicht van de machine.
• Bij vervoer op de openbare weg mogen de lampen en
reflectoren niet door de voorlader aan het zicht worden
onttrokken.
2009-10		
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Laat de voorlader zakken voor een optimaal zicht.
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Contragewicht en spoorbreedte

A Voorzichtig!
Controleer of de machine aan de achterzijde

voldoende ballast (contragewicht) heeft om het
laadvermogen van de machine te stabiliseren. Het
contragewicht is van belang om de controle over
de machine te behouden.

•
•

Zet de banden op de breedst aanbevolen instelling om
de stabiliteit te verhogen.
Lees het hoofdstuk "Bedieningsvoorschriften" in het
instructieboek voor informatie over contragewicht en
spoorbreedte. Lees ook het instructieboek van de
tractor voor verdere informatie.

Belangrijk! Niet-passende werktuigen kunnen de voorlader
beschadigen. Monteer daarom geen werktuigen van een
ander fabrikaat zonder eerst te controleren of het betreffende instrument is goedgekeurd door de fabrikant.
Controleer of de laadschop of andere werktuigen correct
zijn gemonteerd en of de pennen in vergrendelde stand
vastzitten. Duw de punt van het werktuig tegen de grond (1)
om te controleren of het werktuig goed vastzit (2).

Controleer of het werktuig vastzit door de punt ervan tegen
de grond te duwen.

A Waarschuwing!
Sta, loop of werk NIET onder een omhoogge-

Sta, loop of werk NIET onder een omhooggebrachte
voorlader.
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brachte voorlader. Houd mensen, vooral kinderen, en dieren uit de buurt van de werkomgeving.

		

Bedieningsvoorschriften

Stabiliteit van de machine

A Waarschuwing!
Kijk altijd naar het gereedschap. Voorwerpen

kunnen op de bestuurder vallen of achterover
kantelen wanneer de voorlader omhoog wordt
gebracht.
Hef alleen ladingen op die in het werktuig passen.

Houd het werktuig in de gaten, er kunnen voorwerpen uit
vallen.

A Waarschuwing!
Werk NIET op of vlak bij steile hellingen.
De afstand tot de helling moet minstens even lang
zijn als de hoogte van de helling.
•

•

Rij op hellingen recht omhoog of omlaag, niet schuin.
Vermijd plotseling remmen of wegrijden. Houd de
voorlader zo laag mogelijk.
Rijd de tractor voorwaarts op hellingen met de laadschop leeg. Vul de laadschop en rijd de helling langzaam achterwaarts naar beneden.
Bewaar afstand bij werkzaamheden in de buurt van een
helling.

A Waarschuwing!
Rem af voordat u een bocht neemt, zodat de machine niet kantelt.
Vermijd plotselinge uitwijkingen wanneer u een
steile helling afrijdt.

•

Laat de lading zakken en verlaag de snelheid bij het nemen
van bochten.

9040022800d

•

Houd tijdens het afdalen altijd een versnelling ingeschakeld, zodat erop de motor kan worden afgeremd.
Zet de tractor niet in de vrijloop. Gebruik dezelfde
versnelling als bij het omhoogrijden.
Houd de voorlader tijdens het rijden zo laag mogelijk.
Vergeet niet dat, naarmate de voorlader verder omhoog
wordt gebracht, ook het zwaartepunt hoger komt te
liggen. Daardoor wordt het risico dat de tractor kantelt
ook groter.

2009-10		
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U vult de laadschop het best door recht op het materiaal in
te rijden met de laadschop in horizontale positie. Breng de
voorlader iets omhoog wanneer de laadschop in het
materiaal dringt teneinde het vullen te vereenvoudigen.
Breek vervolgens de laadschop op om de lading in de
laadschop te houden.
Opmerking! Verwijder materiaal van bovenaf wanneer u in
hoog opslagen materiaal werkt.

Rij er recht in, breng de lading omhoog en kantel de
laadschop naar achteren.
Rijd achterwaarts weg, laat de laadschop voorzichtig
zakken. Plotselinge onderbrekingen in de dalende beweging
kunnen beschadigingen aan de voorlader en/of het hydraulische systeem van de tractor veroorzaken.

Achteruit rijden, langzaam laten zakken.
Bij nivelleringswerkzaamheden kantelt u de laadschop
omlaag, zodat de snijkant van de laadschop in contact komt
met de grond. Op deze manier zal slijtage aan de onderkant
van de laadschop worden vermeden.
Belangrijk! Om beschadigingen aan de voorlader te
voorkomen dient u de laadschop bij nivelleringswerk niet
helemaal naar achteren te draaien. De hoek van de bodem
van de laadschop mag ten opzichte van de grond niet meer
dan 45° bedragen.
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Rijtechniek bij nivelleringswerkzaamheden.
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Werktuigen aan- en loskoppelen
Loskoppelen van werktuig,
mechanische werktuigvergrendeling
Breng de voorlader omhoog en plaats het werktuig horizontaal tegen de ondergrond.
Zet de motor uit en zet de bedieningshendel van de voorlader in neutrale stand vast.
Trek de handrem aan.

Breng de lading horizontaal ten opzichte van de grond
omhoog, schakel de motor uit, vergrendel de
bedieningshendel in de neutrale stand.
Zet de vergrendelpook in de open stand, positie 1.
Opmerking! U zet de vergrendelpook het makkelijkst in de
open stand als u de voorlader ca. 1 meter omhoog brengt.

0167-a

Position 1

Zet de vergrendelpook in de open stand, positie 1.
Start de motor en laat de voorlader zakken tot het werktuig
vrijkomt van de werktuigbevestiging van de voorlader. De
vergrendelpook wordt vrijgegeven en neemt positie 2 in.
Rijd achterwaarts weg van het werktuig.

Position 1

Position 2

0182-a

Laat de voorlader zakken totdat het werktuig loslaat.

A Voorzichtig!
Beknellingsgevaar

De vergrendelpook is in positie 2 veerbelast.

Position 2

9040022800d

0168-a

De vergrendelpook is in positie 2 veerbelast.
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Aankoppelen van werktuig,
mechanische werktuigvergrendeling
Beweeg de voorlader omhoog of omlaag om de onderkant
van de werktuigbevestiging op 5 cm vanaf de ondergrond te
brengen. Kantel de werktuigbevestiging iets naar voren
(gebruik de positie-indicator van het werktuig als
referentie).

Kantel de werktuigbevestiging iets naar voren.

Werktuigframe Euro. Kantel de werktuigbevestiging
horizontaal om het zicht te verbeteren.
Opmerking! Afhankelijk van de combinatie van werktuig
en accessoires moet deze aankoppeling worden getest zodat
er niet iets wordt geraakt.

Werktuigframe: Euro.
Rijd de tractor langzaam voorwaarts om de werktuigbevestiging onder de haken van het werktuig te sturen.

Plaats de werktuigbevestiging onder de haken van het
werktuig.

Breng de voorlader omhoog om het werktuig op de bevestiging "vast te haken".
4:30		
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Als de werktuigbevestiging contact maakt met het werktuig,
verhoogt u de voorlader om het werktuig op de bevestiging
"vast te haken".
De vergrendelingsogen van het werktuig activeren dan ClicOn en het werktuig wordt automatisch aan de werktuigbevestiging van de voorlader gekoppeld.
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Lees onderstaande tekst voordat u met het werktuig gaat
werken:

A Waarschuwing!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

Onjuist aangesloten werktuigen kunnen losraken.
Controleer altijd of het aangesloten werktuig
goed vastzit. Duw het voorste deel van het werktuig tegen de grond en controleer visueel of de
vergrendelpook op de werktuigbevestiging terug
is gegaan naar de vergrendelde stand.
Controleer of het werktuig vastzit door de punt ervan tegen
de grond te duwen.

Loskoppelen van werktuig,
hydraulische werktuigvergrendeling
Breng de voorlader omhoog en plaats het werktuig horizontaal tegen de ondergrond.
Maak de werktuigvergrendeling open volgens de beschrijving in hoofdstuk "Hydraulische werktuigvergrendeling".
Laat de voorlader zakken tot het werktuig vrijkomt van de
werktuigbevestiging van de voorlader.
Rijd achterwaarts weg van het werktuig.

Aankoppelen van werktuig,
hydraulische werktuigvergrendeling

Breng de lading horizontaal ten opzichte van de grond
omhoog, schakel de motor uit, vergrendel de
bedieningshendel in de neutrale stand.

Beweeg de voorlader omhoog of omlaag om de onderkant
van de werktuigbevestiging op 5 cm vanaf de ondergrond te
brengen. Kantel de werktuigbevestiging iets naar voren
(gebruik de positie-indicator van het werktuig als
referentie).

Kantel de werktuigbevestiging iets naar voren.
Werktuigframe Euro. Kantel de werktuigbevestiging
horizontaal om het zicht te verbeteren.

9040022800d

Opmerking! Afhankelijk van de combinatie van werktuig
en accessoires moet deze aankoppeling worden getest zodat
er niet iets wordt geraakt.

Werktuigframe: Euro.
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Rijd de tractor langzaam voorwaarts om de werktuigbevestiging onder de haken van het werktuig te sturen.

Plaats de werktuigbevestiging onder de haken van het
werktuig.

9040022800d

Als de werktuigbevestiging contact maakt met het werktuig,
verhoogt u de voorlader om het werktuig op de bevestiging
"vast te haken". Sluit de werktuigvergrendeling volgens de
beschrijving in het hoofdstuk "Hydraulische vergrendeling
sluiten" voor het resp. regelsysteem.
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Smeren en onderhoud

A Waarschuwing!
Ga nooit tussen de voorkant van de tractor en de
dwarsbuizen van de voorlader staan.

Smeerpunten

Ga nooit tussen de voorkant van de tractor en de
dwarsbuizen van de voorlader staan.

Smeer de volgende smeernippels elke 10 bedrijfsuren met
universeel vet.

A Waarschuwing!
Gevaar voor verbrijzeling en beknelling.

De voorlader kan omlaag vallen.
Laat de voorlader zakken voordat u met het
doorsmeren begint.

Smeernippels bij iedere draaipen aan weerszijden van de
voorlader.

Opslag

Smeernippels bij iedere draaipen aan weerszijden van de
voorlader.

Breng ter bescherming een dunne laag vet op zichtbare
zuigerstangen aan.

Hydraulisch systeem

9050012800a

Controleer geregeld het oliepeil in het hydraulische
reservoir van de tractor. Laat de voorlader eerst tot op de
grond zakken. Gebruik alleen olie zoals in het instructieboek van de tractor wordt vermeld.

2005-05		

5:1

Smeren en onderhoud

Slangen en cilinders
Lees eerst het volgende voordat het hydraulische systeem
op lekkage wordt gecontroleerd:

A Waarschuwing!
Onder druk gezette olie.

Bij lekkage kan hydrauliekolie met hoge druk
in het lichaam worden gespoten en ernstig letsel,
blindheid of overlijden tot gevolg hebben. De lekkage kan onzichtbaar zijn.
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril en
bescherm de huid met bijvoorbeeld sterke leren
handschoenen. Gebruik karton of hout bij het
zoeken naar lekken. Als de vloeistof in de huid is
gekomen, MOET deze binnen een paar uur worden verwijderd door een arts die dit type letsel
kan behandelen.

Gebruik NOOIT uw vingers of handen bij het lekzoeken.

De stuurklep van de voorlader is voorzien van een stopmechanisme. De uitvoering kan afhankelijk van het type klep
variëren.

A Waarschuwing!
Dit mechanisme mag NIET worden gebruikt bij

Controleer slangen en aansluitingen regelmatig op slijtage
en lekkage. Zorg dat de slangen voldoende speling hebben
en niet tegen andere componenten komen. Vervang beschadigde slangen en haal alle aansluitingen aan.
De cilinders zijn dubbelwerkend. Voor een optimale
werking moeten ze altijd in goede conditie worden gehouden. Lekkages, zowel in- als uitwendig, zijn van invloed op
de prestatie en kunnen gevaarlijk zijn.
Deze voorlader vereist een hydraulisch systeem dat met
hoge druk werkt. Gebruik uitsluitend door de fabrikant
goedgekeurde reserveonderdelen.
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Draai de afsluitklep in de gesloten stand bij
servicewerkzaamheden.

0361

.Open de multikoppeling bij servicewerkzaamheden naar de
geopende stand.
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ingrepen in de hefcilinders van de voorlader of
de bijbehorende leidingen. In dat geval dient u de
voorlader tot op de grond te laten zakken. Zet de
motor van de tractor af en ontlast het hydraulische systeem met behulp van de bedieningshendel
voordat koppelingen uit elkaar worden genomen,
of voordat er een andere ingreep in het hydraulisch systeem wordt uitgevoerd - hydraulische olie
onder hoge druk kan ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.
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Hydraulische aansluitingen controleren
Controleer of alle slangen en adapters zijn aangehaald en
niet lekken.

Gebruik NOOIT uw vingers of handen bij het lekzoeken.

Hydraulische cilinders repareren

9050012800a

Om schade aan de interne componenten te voorkomen, is er
voor het demonteren, repareren en monteren van hydraulische cilinders speciaal gereedschap vereist. Wij raden aan
dat u cilinders die moeten worden gerepareerd, voor
reparatie naar een erkende dealer stuurt.
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Controle van de boutverbindingen
van de aanbouw

Controleer of alle bouten vast zitten volgens het gespecificeerde aanhaalmoment, de eerste keer na 10 bedrijfsuren en
daarna om de 50 bedrijfsuren. Zie onderstaande tabel voor
het juiste aanhaalmoment.

Aanhaalmomenten - boutverbindingen
Trek alle bouten van de voorlader en alle bevestigingscomponenten na tot de waarden in de onderstaande tabel,
behalve wanneer het aanhaalmoment in de montageaanwijzingen wordt aangegeven.
De hieronder aangegeven momenten gelden bij schone,
droge schroefdraad. Als de draad gesmeerd is, kan de
verbinding te hard worden aangedraaid. Beschadigde of
vuile schroefdraad kan tot te lage momentwaarden leiden.
Bij het vastdraaien van bouten met een hoge momentwaarde, kan een momentversterker nodig zijn.
Controleer de aanhaalmomenten onmiddellijk na de
montage en meermaals na een korte periode van gebruik.
Verkeerde aanhaalmomenten kunnen schade aan de
constructie van de voorlader en/of de tractor veroorzaken.

Kwaliteit 8 (Klasse 10.9) schroef
Diameter
Moment
1 /4"
11 lb-ft (14,9 Nm)
5/16"
24 lb-ft (32,5 Nm)
3/8"
44 lb-ft (59,7 Nm)
7/16"
71 lb-ft (96,3 Nm)
1/2"
114 lb-ft (154,6 Nm)
5/8"
222 lb-ft (301 Nm)
3/4"
325 lb-ft (440,6 Nm)
M8
32,5 Nm (24 lb-ft)
M10
63,7 Nm (47 lb-ft)
M12
108,4 Nm (80 lb-ft)
M14
176,3 Nm (130 lb-ft)
M16
271,2 Nm (200 lb-ft)
M20
542,3 Nm (400 lb-ft)
9050012800a

Kwaliteit 5 (Klasse 8.8) schroef
Diameter
Moment
1 /4"
10 lb-ft (13,6 Nm)
5/16"
20 lb-ft (27,1 Nm)
3/8"
35 lb-ft (47,5 Nm)
7/16"
55 lb-ft (75 Nm)
1/2"
85 lb-ft (100 Nm)
5/8"
170 lb-ft (230 Nm)
3/4"
300 lb-ft (405 Nm)
M8
27,1 Nm (20 lb-ft)
M10
54,2 Nm (40 lb-ft)
M12
94,9 Nm (70 lb-ft)
M14
119,3 Nm (88 lb-ft)
M16
189,8 Nm (140 lb-ft)
M20
385 Nm (284 lb-ft)
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Compact Valve
Snelkoppeling aansluiten en loskoppelen
Q Compact Valve ontvangt en verdeelt de hydraulische olie
gelijkmatig over beide kanten van de laadarm. Dankzij de
snelkoppelingen kunt u de hydraulische slangen snel
vervangen ingeval van een defect.

Loskoppelen
1. Verwijder de borging.
2. Duw de slang zover mogelijk in.
3. De koppeling is klaar om te worden losgekoppeld.
4. Trek de slang terug om deze los te koppelen.

Borging

9050032800a.indd

Aansluiten
1. De borging moet aanwezig zijn.
2. Sluit de plug NIET aan zonder de borging.
3. Duw de slang zo ver naar binnen dat de borging de bus
raakt.
4. Er mag geen ruimte tussen de borging en de bus zitten.
5. Trek aan de koppeling om te controleren dat de slang is
geborgd.

Borging

2007-08		
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Storingzoeken

9060012800c.indd

Storingen wat betreft de functie van de voorlader worden
vaak veroorzaakt door factoren die niet in verband staan
met de voorlader:
• Controleer het oliepeil in het hydraulische reservoir van
de tractor. Vul bij tot het correcte niveau.
• Controleer of u de juiste olie gebruikt. Gebruik alleen
de olie in het instructieboek van de tractor is aangegeven. Door verkeerde olie kan schuimvorming,
verhitting en inwendige lekkage ontstaan.
• Zorg ervoor dat de slangen en koppelingen correct zijn
gemonteerd en op de tractor zijn aangesloten. De
hydraulische koppelingen moeten goed in elkaar
ingrijpen.
• Controleer of de olie zuiver en geurloos is. Vervang
indien nodig de olie en het filter.
• Controleer de slangen en koppelingen op lekkage,
insnijding en verwringing.
• Lage temperaturen kunnen langzame bewegingen
veroorzaken of ertoe leiden dat de voorlader niet
normaal werkt totdat de normale bedrijfstemperatuur is
bereikt. Controleer voor het testen van de voorlader of
de olie een normale temperatuur heeft.
• Zorg er bij gebruik van een slangenset voor dat de klep
van de tractor dubbelwerkend is ingesteld. Controleer
of de doorstroomregeling op maximum doorstroom
staat.
• Zet de cilinders van de voorlader meermaals in de
eindposities om lucht uit de leidingen en cilinders te
verwijderen.
De meest voorkomende problemen met de voorlader zijn
vaak van eenvoudige aard en kunnen gemakkelijk worden
verholpen. Gebruik de "Storingzoektabel" op de volgende
pagina's om problemen te kunnen lokaliseren en verhelpen.
Raadpleeg uw dealer indien u meer hulp nodig hebt.
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Probleem
Mogelijke oorzaak
Hef- en werktuigcilinders werken niet Laag peil hydraulische olie.
Hydraulische slangen verkeerd aangesloten.
Hydraulische slangen van/naar
stuurklep ”geblokkeerd”.
Stuurklep van de voorlader of hoofdreduceerklep van tractor geblokkeerd in
open stand.
Pomp geeft lage systeemdruk.
Hef- of werktuigcilinders werken niet Kabels van stuurklep gebroken.
Hydraulische snelkoppelingen grijpen
niet volledig in elkaar.
Hydraulische slang/leiding verstopt.

Hef- en/of werktuigcilinders werken
in de verkeerde richting ten opzichte
van de hendelbeweging
Lucht in hydraulische olie (blijkt
meestal uit schuimvorming)

Zuigereenheid beschadigd (dicht niet
goed af).
Stuurklep geblokkeerd.
Defecte snelkoppeling.
Hydraulische slangen verkeerd aangesloten.
De stuurkabels voor de eenhendelbediening zijn onjuist aangesloten.
Laag peil hydraulische olie.
Luchtlekkage aan zuigkant van hydraulische pomp.
Schuimvorming wegens gebruik van
verkeerd type hydraulische olie.

9060012800c.indd

Langzaam of schokkerige hefbeweging

Laag peil hydraulische olie. Koude
hydraulische olie.
Motortoerental te laag (toerental van
hydraulische pomp bijgevolg te laag).
Te zware lading in de laadschop.
Materiaalgewicht overschrijdt nominale
capaciteit van de voorlader.
Kabelsysteem van bedieningsklep loopt
stroef of is defect.
Lucht in hydraulische olie.
Hydraulische snelkoppelingen grijpen
niet volledig in elkaar.
Smoring in hydraulische slang of
leiding (slangen/leidingen verdraaid of
bekneld).
Zuigereenheid van luchtcilinder lekt.
Drukbegrenzingsklep werkt ongelijkmatig of is te laag ingesteld.
Interne lekkage in stuurklep (overloop
in klep).
Onvoldoende capaciteit in hydraulische
pomp.
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Maatregel
Hydraulische olie controleren en bijvullen.
Slangen controleren en correct aansluiten.
Controleer de slangen op beschadigingen
(geknikt, verdraaid enz.).
Neem contact op met uw dealer.

Neem contact op met uw dealer.
Controleren. Indien nodig vervangen.
Aansluiting controleren. Indien nodig
koppeling(en) vervangen.
Slang/leiding controleren op beschadigingen die oliestroom tussen cilinder en
stuurklep kunnen blokkeren.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Snelkoppeling vervangen.
Hydraulische slangen op juiste uitgangen
aansluiten.
Neem contact op met uw dealer.
Olie controleren en tot juiste peil bijvullen.
Neem contact op met uw dealer.
Lees het instructieboek van de tractor en
hydraulische olie bijvullen met aanbevolen type.
Hydraulische olie controleren/bijvullen.
Hydraulische olie tot werktemperatuur
laten opwarmen.
Motortoerental opvoeren om prestatie van
de voorlader te verbeteren.
Lading in de laadschop verminderen.

Neem contact op met uw dealer.
Zie ”Lucht in hydraulische olie”.
Aansluitingen controleren. Repareren of
vervangen.
Neem contact op met uw dealer.

Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Zie ”Onvoldoende pompcapaciteit”.
6:2
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Probleem
Drukbegrenzingsklep van het systeem
maakt raar geluid (knarst/piept)

Onvoldoende hefvermogen

Mogelijke oorzaak
Koude hydraulische olie.
Te zware lading in de laadschop.
Materiaalgewicht overschrijdt nominale
capaciteit van de voorlader.
Drukbegrenzingsklep ingesteld onder
specificatie.
Hydraulische slang, leiding of snelkoppeling gesmoord.
Motortoerental te laag.
Te zware lading in de laadschop.
Materiaalgewicht overschrijdt nominale
capaciteit van de voorlader.
Drukbegrenzingsklep ingesteld onder
specificatie.
Zuiger in hefcilinders lekt.
Inwendige lekkage in bedieningsklep.
Defecte hydraulische pomp.
Zuiger in hefcilinders lekt.
Inwendige lekkage in bedieningsklep.
Bedieningshendel of kabelsysteem loopt
stroef waardoor klepspoel niet naar
neutrale stand kan terugkeren.

De voorlader zakt als de spoel van het
regelventiel in de neutrale stand staat.
Opmerking: Afhankelijk van het
voorladermodel varieert de waarde
waarmee de voorlader mag zakken van
0,5 tot 1,5 mm / min, gemeten aan de
zuigerstang.
Spoel(en) van stuurklep keren niet terug Centreerveer van stuurklep defect.
naar neutrale stand
Spoel van stuurklep loopt stroef.
(Hendel centreren)
Bedieningshendel of kabelsysteem loop
stroef.
Uitwendige lekkage hydraulische olie
Hydraulische aansluitingen zitten los.
Hydraulische slangen, leidingen,
schroefverbindingen of O-ringen van
schroefverbindingen defect.
O-ringen in stuurklep beschadigd.
Spoel of behuizing van stuurklep
beschadigd of versleten.
Zuigerstangafdichting van cilinder lekt.
Onvoldoende pompcapaciteit
Koude hydraulische olie.

Fe laag motortoerental.
Lage doorstroming hydraulische olie.

Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Motortoerental verhogen.
Lading verminderen.

Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.

Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Oorzaak controleren en verhelpen.
Haal losse aansluitingen aan.
Controleer de oorzaak en defecte
component vervangen.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Hydraulische olie tot werktemperatuur
laten opwarmen. Motortoerental
verhogen.
Motortoerental verhogen.
Zie instructieboek van de tractor voor
aanbevolen service.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.
Neem contact op met uw dealer.

9060012800c.indd

Hydraulische slang geblokkeerd.
Storing in hydraulische pomp.
Zuigerstangen van hefcilinders gebogen Abnormaal grote schokbelasting tijdens
dalende beweging.
Zuigerstangen van laadschop cilinders
Nivelleer- of graafwerkzaamheden met
buigen door wanneer deze naar buiten
laadschopcilinders max. uitgetrokken
bewegen

Maatregel
Hydraulische olie tot werktemperatuur
laten opwarmen.
Lading in de laadschop verminderen.
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ACCESSOIRES

Alle accessoires passen niet bij alle voorladers. Neem
contact op met uw dealer voor geschikte accessoires die bij
uw voorlader passen.
Electrodrive CDC
Elektrohydraulisch regelsysteem voor proportionele en
exacte bediening. Kan overal in de bestuurderscabine
worden geplaatst en geeft een betere ergonomische
arbeidsverdeling.

Electrodrive CDC.
Extra hydraulische functie, Q Compact Valve
3e en 4e hydraulische functie. De elektrische kleppen
worden voor hydraulische werktuigen gebruikt. Bij
hydraulische werktuigvergrendeling is de 3e functie vereist.

Extra hydraulische functie.
Hydraulische werktuigvergrendeling, Q Lock
Wordt gebruikt om werktuigen aan- of los te koppelen
vanaf de bestuurdersstoel. Vereist de 3e hydraulische
functie.

Hydraulische werktuigvergrendeling.

9070012807b

Ladingdemper, SoftDrive
Zorgt voor een minder zware belasting van tractor en
voorlader en verbetert het comfort voor de bestuurder.

Ladingdemper.
2010-06		
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Accessoires
Elektrisch afsluiten ladingdempfunctie
Sluit en opent de ladingdempfunctie. Stand I (gesloten) en
stand III (open).

Elektrisch afsluiten van ladingdempfunctie.
Hydraulische aansluiting werktuig, Selecto Fix
Functie voor aansluiten en loskoppelen van hydraulisch
systeem voor hydraulische werktuigen. Neemt het risico
van verkeerde koppelingen en gemorste olie weg.

Hydraulische aansluiting voor werktuig.
Hydraulische aansluiting voorlader, Hydro Quick
Functie voor aansluiten en loskoppelen van hydraulisch
systeem voor voorlader. Neemt het risico van verkeerde
koppelingen en gemorste olie weg.

Hydraulische aansluiting voor voorlader.

Hydraulische aansluiting voor voorlader.
7:2		
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Hydraulische aansluiting voorlader, MC 4
Functie voor aansluiten en loskoppelen van hydraulisch
systeem voor voorlader. Neemt het risico van verkeerde
koppelingen en gemorste olie weg.
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Gegevens

Gegevens

Q26

Q36

Q38

Q46

Q48

Q49

Q56

Q58

Q66

Q68

Q76

Q78

Q88

Q98

Met parallelle geleiding

A

Hefhoogte tot scharnierpunt (m) B+250

3,20

3,50

3,50

3,75

3,75

3,90

4,00

4,00

4,25

4,25

4,50

4,50

4,95

4,95

B

Hefhoogte onder vlak
werktuig (m)

2,90

3,20

3,20

3,45

3,45

3,60

3,70

3,70

3,95

3,95

4,20

4,20

4,65

4,65

C

Afmeting tot scharnierpunt

1,52

1,71

1,71

1,91

1,91

2,07

2,13

2,13

2,38

2,38

2,57

2,57

2,70

2,90

D

Berekende hoogte tot
lagerpunt (m)

1,52

1,57

1,57

1,65

1,65

1,65

1,70

1,70

1,73

1,73

1,81

1,81

1,93

2,16

E

Kantelhoek bovenste
stand

63

58

58

60

60

55

55

55

52

52

52

52

49

50

F

Opwaartse kantelhoek
bovenste stand

45

55

55

54

54

58

57

57

57

57

59

59

60

55

G

Opwaartse kantelhoek op
grondniveau

41

44

44

43

43

49

45

45

45

45

44

44

44

42

H

Berekende ondergraving

0,1-0,15

I

Max. hefvermogen kg (80
cm van armcentrum op
ondergrond)

1500 1530 1840 1910 2250 1800 2070 2410 2330 2680 2540 2900 3340 3610
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Q31

Q33

Q41

Q51

Q61

Zonder parallelle geleiding
Q21

Technische gegevens kunnen variëren tussen verschillende
tractormodellen en werktuigen.
Max. hydraulische druk 21 Mpa / 3045 psi.
A

Hefhoogte tot scharnierpunt (m) B+250

3,20

3,50

3,50

3,75

4,00

4,25

B

Hefhoogte onder vlak werktuig (m)

2,90

3,20

3,20

3,45

3,70

3,95

C

Afmeting tot scharnierpunt

1,52

1,74

1,74

1,91

2,13

2,38

D

Berekende hoogte tot lagerpunt (m)

1,52

1,57

1,57

1,65

1,70

1,73

E

Kantelhoek bovenste stand

64

58

58

59,7

55,5

52

F

Opwaartse kantelhoek bovenste stand

125

132

132

131

133

132

G

Opwaartse kantelhoek op grondniveau

41

44

44

43

45

45

1360

1390

1660

1860

2130

H

Berekende ondergraving

I

Max. hefvermogen kg (80 cm van armcentrum op ondergrond)
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Schakelschema
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Schakelschema
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Garantiebepalingen

Garantiebepalingen
ÅLÖ AB verplicht zich gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden, gerekend vanaf de dag waarop de lader/apparatuur
wordt geleverd aan koper, tot vervanging dan wel reparatie van onderdelen waarvoor dit vanwege materiaal- of productiefouten vereist is. Voorwaarde hiervoor is dat de fout onverwijld bij de leverancier wordt gemeld en dat de/het defecte lader/
onderdeel vrij ter beschikking van de leverancier wordt gesteld.
Voor vervangen onderdelen geldt de garantie uitsluitend gedurende de resterende garantieperiode.
De garantie geldt niet voor fouten die zijn veroorzaakt door ongelukken, gebrekkig onderhoud, aanpassingen dan wel onjuiste
montage van de zijde van koper. Bij vervanging uit hoofde van de garantie van onderdelen die aan bijzonder sterke slijtage
onderhevig zijn, dient koper een vergoeding te betalen voor de periode waarin deze zijn gebruikt.
Er wordt geen vergoeding verstrekt voor persoonlijk letsel, stilstand, gevolgschade of andere verliezen.
Voor het testen of storingzoeken dat op verzoek van koper plaatsvindt, worden koper geen kosten in rekening gebracht indien
daarbij gebreken worden geconstateerd. Als dat niet het geval is, worden alle kosten aan koper in rekening gebracht.
Voor tijdelijke reparaties of bijkomende kosten vanwege de uitvoering van de werkzaamheden buiten de reguliere werktijden
wordt geen vergoeding verstrekt.

EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage 2A)
ÅLÖ AB
Brännland 300
SE-901 37 Umeå, Zweden
Tel. +46 (0)90 17 05 00
Garandeert hierbij dat:
De in dit Instructieboek beschreven voorladermodellen, zie voorzijde, vanaf productiemaand januari 2010
a. zijn geproduceerd in overeenstemming met de RICHTLIJN VAN DE RAAD:
- van 17 mei 2006 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines,
2006/42/EG, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar Bijlage 1 van de richtlijn inzake essentiële gezondheids- en
veiligheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines.
- van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit, 2004/108/EG.
b. zijn geproduceerd in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen:
EN ISO 12100-1, -2, EN 982, EN ISO 14892, EN 12525:2000, EN 954-1, EN 60204-1.
SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Zweden, heeft een vrijwillige typecontrole uitgevoerd voor ÅLÖ AB. Het certificaat heeft nummer: SEC/09/2050 - voorlader.
De persoon die binnen ÅLÖ AB bevoegd is voor de samenstelling van de technische documentatie is Tomas Nygren, directeur
productontwikkeling.

Umeå 01-01-2010

9100012800b

Olle Pehrsson
Algemeen directeur
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