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*+ Efter de lorsta 8 timmarna ska alla bultar och muttrar dras it **
Var siirskilt uppmiirksam pi hjulbultarna.

Transport
r Anviind uteslutande stabila lasplattformar med tillrticklig lastkapacitet (se avsnitt 5).
e Se till att lastaren 5r sikrad mot att kunna vdlta eller glida och att den hydrauliska lismekanismen iir aktiverad.
o Det iir inte tillitet att

- befinna sig under lastaren, ndr nigot lyfts eller
- befinna sig inom lastarens tippningsomrlde, n6r den anviinds.

' Vi rekommenderar att flytta lastaren antingen genom aft kora den eller genom att anviinda en kran.

Brdr. Holst Ssrensen A/S
Obbekrervej 105, Obbekrer
DK-6760 Ribe
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Innehillsftirteckning

Bilaga I:
Bilaga II:
Bilaga III:

Inledning
Anviindning och valm<ij ligheter
Mandwering
S ?ikerhetsft ire skrift er
Tekniska data
Idriftagande
Anvtindning
Underhill
Problemkisning
Delar
Miljdaspekter
Konformitetsft irsiikran
Maskindetaljer

Kubota anviindarhandbok
Strdmkretsdiagram
Hydraulkretsdiagram
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1 INLEDNING

Du komme r attfamest nytta av minilastaren, om du iir noga med att fiilja anvisningarna om

slikerhet, anviindning och underhill i den hiir anviindarhandboken.

Vi rekommenderar med eftertryck, att fordonsftiraren grundligt liiser igenom den ftireliggande

anviindarhandboken, innan han eller hon kor med minilastaren.

Se till att allaforare ftiljer instruktionerna i den h?ir anv2indarboken noga.

Se till att alla ftirare alltid har handboken inom riickhill, medan de kor minilastaren.

Brdr. Holst Ssrensen A/S pitar sig inget ansvar ftir direkta skador eller andra skador som uppstAr

till frljd av felaktig anvtindning av fordonet, brist pi (expert-)underhill eller anv2indning pi annat

siitt iin det som beskrivs nedan.

Vidare frfrnsiiger sig Brdr. Holst Sorensen A/S ansvar, om du eller tredje person utftir iindringar pi

eller komplefiringar till minilastaren eller monterar extrautrustning utan var skriftliga tillitelse.

Brdr. Holst Ssrensen 4"/S ftirsdker hela tiden ftirbiittra produktema och servicen. Diirfiir ftirbehiller

vi oss riitten att iindra specifikationerna i den hiir anvtindarhandboken vid vilken tidpunkt som helst

och utan ftiregiende information.

GARANTI
Brdr. Holst Ssrensen A/S ger fran fors?iljningsdatum 12 m&naders garanti pi alla nya Holso-produkter till slutkund.
Garantin omfattar materiaifel och tillverkningsfel, men inte slitdelar, skador som uppstitt till frljd av bristande
underhflll och felaktig anviindning eller Overbelastning-
Reklamationer faktureras antingen enligt priset pi reservdelarna eller reparationen, om den lir billigare. Arbetet som

utftirs pi Brdr. Holst Ssrensen l,/S norrulu arbitstid faktureras enligt en av Brdr. Holst Ssrensen A"/S fastst?illd timl6n.

Garantin omfattar inte transporter, frakter, loljdskador och driftflorluster.

I
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lfinilastaren 2ir konstruerad ftjr att lyfta och flytta:
-tippade material, sasom sand och grus _ halmbalar och hdbalar med grip
med helt stiingd eller <ippen skopa _ kantstenar med kantstensgrip 

^

- material och delar.som packats pi pallar eller pallgafflar - stenar med stengrip (clamp)- godsel med gddselgrep utrustad med grip - virke med virkeslyftanordni"g 
-

- grovfoder fiir utfordring med doseringsbehillare - balar med balgaffel*

Iastaren farbaraanviindas ftir ovanst&ende iindam6l. CE-miirket gtiller inte ftir andra
anviindningsomriden.
r]

Minilastaren 2ir inte avsedd ftir lyftning och flyttning av:
- produkter som avger giftiga iimnen niir de hanteraJ
- produkter som avger explosiva iimnen ntir de hanteras
- produkter som innehiller farliga iimnen
- behillare som innehiller viitska
- brandfarliga iimnen
- andra viitskor och farliga timnen ut<iver de ovan niimnda
*

Lastaren lir inte registrerad fiir kiirning pi allmiin viig!+

Lastaren iir konstrue.ug ftr anviindning pi plana metallytor eller belagda ytor.
lastarens stabilitet tir beroende av lasten och lyfth<ijden. r'<ir maximal last, se avsnitt 5, Tekniska
datu'.
a

l:staren iir inte konstruerad ftir att dra andra fordon, med undant ag av sliipvagnar med en totalvikt
pA 500 kg, 4 meters liingd och 2,5 meter bredd.
a

Lastaren f6r aldrie bogseras, di det kan leda till allvarliga skador pi drivaxeln.a

Dxtrautrustning
- I^est container
- fup"n container
- Pallgafflar

G6dselgrep med grip
- Doseringsbehillare ftir grovfoder

Hydrauliskt redskapslis
- Axlar med planetviixel

Sjelvhsande differential
Kantstensgrip
Stengrip

ffir endast utrustas med ovan niimnda Tobroco "original"-tillbehdr och extrautrustnins.

:' Holst Ssrensen A/S frinsiiger sig all typ av ansvar fiir direkta och/eller andra skador
tlppstir till fitlid av anvlindning av tillbehiir eller extrautrustning levererad av tredje

- Virkeslyftanordning
- Lyftstang
- Balgaffel
- 2:ans viixel (gdller V361)
- Kontrollventil med 4 funktioner
- Diick

rinilastare
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l. F<irbindelseled, 4x
2. Verktygshillare
3. Tippcylinder
4. Lyftcylinder
5. Instrumentbriida
6. Ratt
7. F<irarsiite

8. Joystick
9. Lis till siikerhetsbiilte
10. Stcirtbige
I l. Lock till briinsletank
12. Midjecylindrar
13. Midjeled
14. Batteri

15. Dieselmotor
16. Hydraulpump
17. Rotationspump
18. Dtick,4x
19. Lock till oljetank
20. Hydrauloljetank
21. Kylare

Lastaren iir ett liittman<ivrerat fordon som med vissa tillbehrir kan lyfta och flytta laster. Den driver
ph alla fyra hjulen ( 1 8).
Huvudchassit bestar av tv& delar som iir ftirbundna med varandra i mitten (13), vilket grir fordonet
vrildigt smidigt att mancivrera.
Standardmodellen har en lyftcylinder (4) och en tippcylinder (3).
Lastaren drivs av en dieselmotor (15) som driver we hydru,rliska pumpar (16 och 17) ftr:- krirning fram6t och bakit
- midjestyrning
- lyftarbeten
- tipparbeten
- fastsiittning av redskap

!
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lnstrumentbriidan (5) sitter under ratten (6); den omfattar tiindningsliset, olika mtitare och ett
antal varningslampor.
F<irarsiitet (7) dr utrustat med ett siikerhetsbiilte (9).
Genom att vippa ftirarsiitet bakit rippnas motorhuven; den hills pi plats med hjalp av en
sprint.

Friljande huvudkomponenter finns under motorhuven:
- dieselmotor (15)
- kylare (21)
- luftfilter
- avgassystem
- hydrauloljetank (20)
- hydraulpump (16)
- hydrauloljefilter
- styrenhet ftir hydraulik
- batteri (14)
Hastigheten iir begrtinsad till cirka12 km/t niir det giiller D261 (S) och V36l; maxhastigheten
ftlr v45lT iir 22 km/t. v451T (standard) och v361 (extra) har tvi viixlar fram6t.

+ sAxnnnnrsnoRnsrnrnrnR

o Det ftiljer vid behov med en separat bruksanvisning, inklusive
siikerhetsanvisning, till lastarens tillbeh<jr.

o Nedanstiende symboler har ftists pi lastaren och dess tillbeh<ir.
Liir kiinna de hiir symbolerna och vad de betyder!

1
Varning! Risk fiir allvarliga personskador.
Liis anvlindarhandboken till lastaren noga, si du vet exakt hur du ska anviinda
styrreglagen, kontakterna och pedalerna, innan du kiir rastaren.

.,

Varning! Det finns risk fiir allvarliga personskador medan underhillsarbete
utfiirs:
stiing av motorn, dra ut tlindningsnyckeln och dra it handbromsen.
Se anviindarhandboken.
Med ovanstiende beteenderforeskrifter ftrebygger du farliga situationer, sisom att
lastaren eller lyftramen pl<itslig siitts i rrirelse. Genom att draut tiindningsnyckeln
undgAr du att nigon annan startar lastaren vid ett frireliggande fel eller pi grund av
ett missftirstand.

3
I vissa fall kan stora och volumin<isa delar sticka ut pi bida sidor om lastaren, vilket
kan hindra ftirarens sikt framit.
varning! Risk fiir (allvarliga) personskador vid sammanstiitning.
Du ska vara siiker ph att alla personer hiller ett avstind pi minst 10 meter till
lastaren medan den k<irs.

/&
Fa{
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4
Varning! Det finns risk fiir allvarliga per!9ry!491:- man fastnar i lyft- eller

tippenhete"o". .Ortigu O"tar.fyt"1tt"L" far ENDAST styras frfln ftjrarsiitet'Fdrsiikra dig

;? ingen muinniski kommer iniirheten av lastarens lyftenhet'

f,

Varning! Risk fiir allvarliga personskador'

Siikerstiill att du sitter fast ordenUigrfn fiirarslitet, innan du kiir iviig; siikerhetsbiiltet

ska alltid vara fastsPiint'
Se till att siitet, pedaGrna och skorna ar friafrln smuts och lera for att florebygga

"rv"trrraro.lr"i 
ftiro.rakade av attfotterna glider av pedalema.

6
varning! Risk fiir allvarliga personskador om lastaren iiverlastas'

Lasten fir inte viiga mer in vaO som nflmns i avsnitt 5, Tekniska data'

Se till redskapet har lastats jamnt och balanserat'

7
Varning! Risk fiir allvarliga personskador'

Det iir tillitet att kiira tastaren endast om det iir minst 30 cm fri hiijd mellan

och marken.

.l
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8
varning! Risk fiir allvarliga personskador vid kiirning i lutningar'

Lastaren har konstruerut, n-, tti*ing pi plana och- fasta Jnderlag' Den maximala

tillatna stigningen lir 3o, ntir man kdimed maximal last och pfl den lzigsta

t urtign"t"i. Vi-a tati*e last iir det mojligt med en st<irre.stigning, under

forutstittning att du *rn f,irur. gor den bedomningen och tar ansvar fiir ditt

beslut. Som foraren ska du alltil befrnna dig pi din "hoga" sidan i ftrhillande till

redskapet

lasten, vid

korning i en lutning.
varning! Risk fiir personskador vid oavsiktliga rdrelser pfl grund av bristande drag-

eller bromskraft.
Kiir aldrig liings med eller diagonalt i en lutning'

Kiir alltid i riit vinkel i en lutning'

9
Varning! Risk fiir allvarliga personskador vid viiltning'

Lastaren kan velta, 
"* 

o* xors pa ett ojiimnt eller skadat golv eller underlag'

Kiir ALDRIG diagonalt i en lutning' r . i ..7
O.r, ilElilEtilfl:tna stigningen varierar mycket beroende p6:

- lasten, vikten o"fr t'"gdi,rrr[t.rr; faktorerna 1ir viktiga for lasternas stabilitet

- fiorarens korstil, ,oln iif 
"*tmepl 

hastighet och rattr6relser
- korforhillandena och underlagets bardrmiga (los sand, jordens fuktighetsgrad med mera)

10
Varning!
Btir kliider som ger rorelsefrihet, si du f&r god sikt over lastaren och dess last'

11
Varning! Risk fiir hiirselskador'
Lastarens motor #;;;t;ra upp till 80 dB(A)' Ftlraren miste biira horselskydd'

l
l

I

g r
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t2
Varning! Risk fiir (allvarliga) personskador om man fastnar eller faller.
Det flr inte tillitet att lyfta upp nigon person med hjiilp av lastaren eller lita nigon
passagerare ika med pfl lastaren eller ett redskap.

l3
varning! Risk fiir personskador vid hiingande elledningar eller lampor.

t4
Varning! Risk ftir allvarliga personskador fiirorsakade av hydraulsystemet.
Hydraulsystemet stir under h<igt tryck.
En slang, ett skruvforband eller en koppling som lticker kan ftrorsaka allvarliga personskador.
Avl?igsna trycket innan du bdrjar arbeta med systemet. En hrigtrycksstrflle (upp till 400 bar)
kan enkelt fi'anga igenom bide tyg och hud och kan fiirorsaka allvarliga personskador och
blodftirgiftning.

15
Varning! Risk liir briinnskador.
Avgassystemets delar, hydraulkomponenterna samt vissa slangar och skruvft)rband tir vdldigt
varma medan lastaren iir ig&ng.

t6
Varning! Risk fiir personskador.
Ifall du hiir ett ovanligt eller misstiinkt ljud:
Stiing genast av motorn.
Kontrollera hydraulsystemet med avseende pi otiitheter.
Kontrollera lyft- och tippdelarna med avseende pi skador eller biijdhet.

t7
Fdrebygg skador.
Kontrollera lastaren regelbundet med avseende pi liisa muttrar och bultar.
Se avsnitt 6 och7.

18
Varning! Fiirebygg skador genom att varje dag kontrollera ftiljande komponenter:
- lyft- och tippdelarnas f?istdetaljer
- kopplingsredskapet med avseende pi skador etler biijdhet
- lyft- och tippcylindrarna
- hydraulsystemet

t9
Varning! Risk ftr personskador.
Se till att lastaren stir fast och iir slikrad ordentligt, innan rengrirings- eller underhillsarbeten
ska utftiras under fordonet.

20
Varning! Risk fiir att fastna i kylarfliikten.
varning! Risk fiir brlinnskador vid berOring av motorns varma delar.

Giant minilastare



zl
Varning! Brandfaral Rdk inte (cigarett, cigarr, pipa, men iven tindere' tindstk*r) i

nflrheten av briinsletanken; anvflnd inte he"ller nigra andra gnistbildande meterirl Gllc|,

iippen eld medan tanken fflls'
-'f,iff briinsletanken endast da, d.t finns tillrzicklig ventilation, helst utomhus'

- Se till att hilla lastaren ren frin brandfarliga amien, sisom damm och andra liinantiidliga

iimnen.

22
Varning! Risk fiir koloxidfiirgiftning'
Miinniskor kan f-i a[varriga skador av avgasema frin motorn, om de inte leds bort i tillriicklig

utstriickning frin ett oventilerat omride'

*

undvik kontakt med batterisyran. Biir skyddsgrasogon och handskar. Batterisyra dr ett mycket

friitande timne. om du pfl grund av en olyck.tiatraJr. kommer i kontakt med batterisyran, ska

du genast skolja huden med tvil och vatten. Fir du batterisyra i ogonen' miste du genast

skolja dem i minst 10 minuter.

Kontakta liikare omgiende.

Siikerstiill att det frnns tillriickligt mycket tvil 0ch vatten inom riickhill och fdrsiikra dig om

att det hnns hjiilp att fi inom holavstand, innan du piborjar ett arbete med batteriet eller med

andra delar i niirheten av batteriet'

Forebygg kortslutning (gnistor) och siikerstiill att batteripolema inte r<ir vid varandra'

*

Niir batteriet laddas bildas en liittanteidlig typ av gas. Hill gnistor och oppen eld pfl ett

ordentligt avstind frin batteriet, medan det laddas'

Siikerstiill att batteriet laddas och fiirvaras i ett viil ventilerat fum'

*

Se till att det inte kan falla nigot metallft)remil pi batteriet, di det kan ftirorsaka kortslutning

eller gnistbildning, vilket i sin tur kan leda till en explosion'
*

Ta av dig alla personliga ogodelar, sisom ringar, armband, halskedjor och klockor' innan du

p6borjar underhallsarGten i niirheten av batteriet. En kortslutningsstrom kan fi ringen att

smalta, med allvarliga briinnskador som ftiljd'

i
r
r
r
r
t'
r
r
/
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Varning! Risk niir batteriet laddas'

Laddningavbatterietutvecklarenli i t tanti lndl igtypavgas.
Riikning iir fiirbjuden,liksom iippen eld'

Batteriet fir endast lad@

10:

:
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A
Verning!
M6nniskor kan fb allvarliga skador, om till exempel den elektriska ftirbindelsen till
batteriladdaren, kabeldiametem, siikringarna eller jordkabeln inte uppfyller ftireskrifterna.

25
Varning!
Miinniskor kan fi eller vara orsak till allvarliga skador, om lastaren kors av:
- personer under 16 ar
- personer som saknar erfarenhet av attkrira lastare
- personer, av vilka man kan ftirv2inta sig att de inte (i tillracklig utstriickning) ftrstar farorna
som iir relaterade till lastaren, till exempel vikarier

Ftiraren miste liira sig innehillet i anviindarhandboken och kiinna till alla styrmekanismer och
siikerhetsftireskrifter som rrir lastaren.

26
Varning! Risk fiir allvarliga personskador.
Mtinniskor kan ffi allvarliga skador, om stikerhetsf<ireskrifterna inte liimnas vidare till andra
ft)rare.

27
Varning!.Fiirebygg skador.
Det iir FORBJUDET att kiira lastaren pi allmiin viig.

28
Varning! Risk ftir allvarliga personskador.
Anpassa hastigheten efter den aktuella omgivningen.
Siikerstiill att du alltid har full kontroll iiver lastaren.
- SAnk hastigheten pi ojiimna underlag och i skarpa sviingar.
- Var viildigt ftirsiktig vid backning.

29
Varning! Risk ftir allvarliga skador om siikerhetssymbolerna inte (kingre) syns eller inte iir
ltisliga.
Sett i si fall genast pi nya klistermiirken.

30
Varning! Risk fiir personskador.
Underhills- och reparationsarbeten fir endast utftiras av professionella tekniker som iir
auktoriserade av Brdr. Holst Sorensen A./S.
- Anviind endast original Tobroco/Giant, Kubota eller CE-certifierade delar vid utftirande av
reparationsarbeten.
31
Fiiraren biir ansvaret fiir att bestiimma griinserna ftir "slikert arbete" med lastaren.
Ta inga risker.
Var fiirsiktig niir du kiir i obanad eller ojiimn terriing.

32
Maskinen fir endast andviindas i omridan diir det finns risk fiir minaskat objekt
om den iir utrustad med FOPS / sflkerhet hlingare.

Giant minilastare l l



TEkniska data

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Modell V452T HD
Motor Kubota D1505-TE

turbodiesel
4 cylindrar,45 hk
Vattenkyld
cvlindervolvm: I 498 cc

Drivning Hydrostatisk, med
automotiv stymine

Drivhydraulik Volym: l74llmn
Arbetstrvck: 350 bar

Arbetshydraulik Volym: 57 Umin
Arbetstrvck: 180 bar

Stvrnins Servostvrnins

Snabbytessystem Hydrauliskt
snabbtessvstem

Bredd med
standarddiick

1 1 0 c m

Dtick Standard: I L5l80x15.3
AS
Valfritt l:
15,0/55x17 AS
Valfritt 2:
3 l -15 .50x15 AS

Vikt 2770ke
Hastighet 0-28 km/t
Lvftkapacitet 1 800 ke
Tipplast 2200 ke inne.
Tipplast vid 45o
vinkel
Elektrisk installation t2vt74 Ah
Tankarnas volym Diesel:  371

Hvdraulviitska: 661

Giant minilastare t2



AGAIIDE

6ven anviindarhandboken till motorn (bilaga I).

har smdrjts, justerats och testkdrts av iterforsiiljaren.

bct sptirringen pi fordonets viinstra sida.

drivs av en 3- eller 4-cylindrig dieselmotor.
iir utrustad med en elektrisk startmotor.

Kontrollera alltid oljenivin, innan du startar motorn.
Fyll vid behov pi olja, se smrirjschemat.
Kontollera nivin i brtinsletanken.
Yeming! Brandfara! Gi inte nlira briinsletanken med en cigarett, en tiindare, en

eller nigot annat fiiremil som kan tiirorsaka gnistor eller iippen eld.
Se till att hilla lastaren ren frin laftantrindlisa iimnen.

ren iir tung upptill och tenderar att v?ilta, om en last ftirflyttas i maximalt
liige.

till att lastens tyngdpunkt ligger mitt i redskapet.
ll att underlaget iir tillriickligt plant och har tillriicklig biirfiirmiga.

riida (figur 2)
F6ljande instrument och varningslampor finns pi instrumentbriidan.

Viixel ftir framitkdrnine
Hdg motortemperatui
L&g batterinivi
Antal ti
Ligt motorolj
Indikator ftir fiirv
Backviixel
Miitare ftir
Briinslem?itare
Varningskontakt (inte ansluten

Signal

Niir du siitter ttindningsknappen pi ON ska alla varningslampor tiindas. Lampoma sliicks
sedan niir motorn har startat.

Varningslampa fiir oljetryck (2)
Stiing genast av motorn om den hiir lampan tiinds: oljetrycket har fallit ftir mycket.
Kontrollera oljenivan varje dag genom att liisa av mtitstickan; frlIpi olja vid behov (se bilaga
D.

Varningslampa fiir vlixelstrOmsgenerator (3)

I
2
3
4
5
6
7
t
9
l0
l l
t 2
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1r

Lampan tiinds om viixelstrdmsgeneratorn inte fungerar'
Stanna di motorn och se efter om en kilrem har gitt stinder eller behtiver str?ickas'

Kontakta iterfiirsliljaren om si inte iir fallet.

Kylartemperatur (8)
Den hiir -at*"n visar normalt ett viirde p6 mellan 40 'C och 90 oc.

Stanna motom om mfltaren gir in i det r6da omridet; kontrollera sedan kylarviitskenivdn och

den kilrem som driver kyhrfumpen. Kontrollera kylsystemet med avseende pi liickage'

Hiig motortemPeratur (2)
neitrlir varningslamp*idttAr om motorn iir for varm. Stanna di. motorn och kontrollera

kylarvtitskenivan o"h kilt .*en. Kontrollera kylsystemet med avseende pi liickage'

S'UikerstAll vid p6ffllning av kylarvlitska att nivfln hamnar strax 6ver kylarens inviindiga

fliinsar.

-

al

a

I

a

a

Parkeringsbroms =

Stopp :

Kiir =

T iindning/startkontakt

handbroms
viinster pedal
hiiger pedal (gasPedalen)

,,OFF''

"oN"
,,GL''

"ST"

: stii:rg av motorn
: kontakt p&
: lorviirmning
: motorn startar, spiind fiiider

5
6
7

6.2 Joystick (frgur 3,
1 Lyftskopa
2 Viind skopa
3 Tippa skopa
4 S[nk skopa

H<igll&g vlxel
Fram/neutral/back
Nollstiillningsknapp

Efter att du har startat fordonet ska korkontakten (6) aktiveras genom att du

pi nollstiillningsknaPPen (7x).

Undvik allvarliga skador.
Stanna alltid en riirelse innan en annan pibdrias'

6.3 Dagligt underhill

Giant minilastare
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Uorhuv

Glp"i"g
Steng alltid av motom ftirst.
L6s upp.
Lyft huven manuellt.

Stingning
Stiing huven.
Lis huven.

Verktyg (valfria)
Kontrollera dagligen de redskap som ska anvtindas vid materialskador eller forwidningar.
Vid eventuella skador eller ftirvridningar ska du stoppa alla uppgifter med fordonet och be
iterfiirsiilj aren grira en undersdkning.

6.4 Kontroll av nivin fiir kylarvfltskan hydraulvlitska och motorolja

Kylarviitska
Kontrollera kylarviitskenivin i kylaren under motorhuven.
Var viildigt fiirsiktig niir du tar bort kylarlocket till en varm motor (och diirmed flven
varm kylarviitska).

Hydraulviitska
Kontrollera hydraulviitskenivin endast niir motorn 2ir kall och med redskapet helt nedsiinkt.
Liis av niv6n pi mtitstickan som sitter pi locket till hydraultanken i motomrmmets viinstra
sida.
Nivan ska ligga minst 10 mm civer miitstickans liigsta markering.

Motorolja
Kontrollera motoroljan endast nEir fordonet st6r vigriitt och efter att motorn har varit avstiingd
i minst tre minuter.
Nivan ska ligga mellan den nedersta och den <iversta markeringen pi miitstickan. Fyll pi vid
behov.

6.5 Kontroll av pedaler

Bromspedal
Niir bromspedalen (den vtinstra) iir helt nertryckt iir den hydrauliska framdrivningen
frankopplad. Pi det viset iir det mrijligt att variera hastigheten medan man hillar ett konstant
motorvarvtal.

Gaspedal
Niir gaspedalen (den h<igra) iir helt nertryck ?ir motorn automatiskt inkopplad och den valda
funktionen rir aktiv.
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nviierna ftir briinsle och hydraulviitska.
hydraulslangarna och -anslutningarna med avseende p6 liickage.

p6 "neutral".
krirstriickan med avseende pi eventuella hinder.

dig sedan i ftirarsiitet och sptinn fast stikerhetsbiiltet.
motom och viilj <inskad k<irriktning.

motorn g|pertomg6ng i n6gra minuter.
handbromsen.
en gang pi nollstdllningsknappen (7).
Htt pa gaspedalen ftjr att krira iviig med fordonet.
efter ovanliga ljud.

vrldigt fiirsiktig vid backning; giir det aldrig med full hastighet.

fordonet lingsamt innan du behiirskar det helt; kiir atdrig med hiig hastighet samt
rik skarpa sviingar och ojiimna underlag.

.Tg! Risk liir (allvarliga) personskador fiirorsakade av tappad last.
nAn,q,LlRrc ByrA MELLAN KORNING TRAMAT o'c:H KORNING BAKAr

OMVANT UTAN ATT FORST STAI\NA HELT oCH HALLET.
l6rst kiirkontakten i neutral-liiget och viinta tills att fordonet stflr helt stilla.

till att golvet i kupdn och skorna iir fria frin smuts och lera ftir att undvika att fiitterna
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9 PROBLEMLOSNING

Symtom Liisning

A Motorn startar inte
1 Brtinsletanken ?ir tom
2 Lufthilet i tanklocket iir ieensatt
3 Batteriet iir ddtt
4 Ovriga orsaker

B Motorn ger fiir liten effekt
I Luftfiltret iir igensatt
2 Briinslet iir gammalt
nytt
3 Biirnslefiltret iir (delvis) igensatt
4 Lufthilet i tanklocket iir (delvis) igensaff
5 Ovriga orsaker
6 Ovriga orsaker

Fyll tanken
Rengdr tanklocket
Laddabatteriet
Se bilaga I

By't filter
Trim ut det "gamla" briinslet, fyll pi

Byt filter
Rengrir tanklocket
Se bilaga I
Kontakta iterftirsiilj aren

I
2
3
4

I
2

3
4
5
6

C
I
2
a
J

Det gir inte att flytta lastaren
Lig hydraulviitskenivi 1 Fyll pi hydraulvlitska
Kopplingen mellan motorn och hydraulpumpen iir defekt 2 Bylkoppling
Joysticken lor kontrollventilen/-ema iir defekti-a 3 Kontakta iterftirsiiljaren

Ftir dvriga problem, se bilaga I.

10 DELAR

Nr Beteckning
1 Diick, fram- och bakhjul
2 Lagersats, fram- och bakhjul
3 Joystick
4 Tiindningslis
5 Instrumentbriida
6 Batteri

13 Ventilblock
14 Hydraulfilter
15 Tanklock, hydraultank
16 En sats s?ikerhetsklistermiirken

Motor
I Motoroljefilter
2 Startmotor, komplett
3 Briinslefiltersats
4 Ljuddiimpare
5 Luftfilter
6 Vtixelstr<imsgenerator, komplett

7
8

Hydraulpump
Hydraulpumpskoppling
Hydraulslangssats till hydraulpump
Hydraulslangssats till hydraulmotor
Hydraulslangssats till lyftcylinder
Hydraulslangssats till viindcylinder

9
10
11
T2

Se bilaga I och anviindarhandboken till dieselmotorn
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