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Σικκερηεδσινστρυκσερ

� ΣΙΚΚΕΡΗΕ∆ΣΣΕΛΕ: Κοντρολλρ ρεµσαµλερε, ογ κοντρολλρ φορ
βεσκαδιγετ σελε ογ σπνδε. 

� Φ¬ΡΕΡΚΑΒΙΝΕ (ΡΟΠΣ ογ ΦΟΠΣ): Σκαλ ϖρε π∑ λσσερεν µεδ
αλλε ρεµσαµλερε στραµµετ. Ανϖενδ αλδριγ µασκινεν υδεν εν ρυδε
ι ηϕρε σιδε. 

� ΟΠΕΡΑΤ¬ΡΗ⊕Ν∆ΒΟΓ: Σκαλ βεφινδε σιγ ι καβινεν.

� ΜΑΣΚΙΝΣΚΙΛΤΕ (κλιστερµρκερ): Υδσκιφτεσ, ηϖισ δερ ερ σκαδερ

� ΣΙΚΚΕΡΗΕ∆ΣΤΡΙΝ: Υδσκιφτεσ, ηϖισ δερ ερ σκαδερ

� ΓΡΙΒΕΗ⊕Ν∆ΤΑΓ: Υδσκιφτεσ, ηϖισ δερ ερ σκαδερ

� ΠΑΡΚΕΡΙΝΓΣΒΡΕΜΣΕ

� ςΙΝ∆ΥΕΡ ΟΓ ΣΠΕϑΛΕ: Ρενγρ, ογ υνδερσγ φορ σκαδερ π∑
ϖινδυερ ελλερ σπεϕλε. Υδσκιφτεσ, ηϖισ δερ ερ σκαδερ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρερνε σκαλ ινστρυερεσ, ινδεν δε κρερ µασκινεν. Φρερε, σοµ
ικκε ηαρ φ∑ετ ινστρυκτιον, καν φορ∑ρσαγε περσονσκαδε ελλερ
δδσφαλδ.

Τελεσκοπλσσερε µ∑ αλδριγ ανϖενδεσ υδεν ινστρυκτιονερ. Σε µασκιν−
σκιλτενε (µρκατερνε), Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγεν
ογ δατααρκενε ι φρερκαβινεν.

Αδϖαρσελσσψµβολ: Ν∑ρ δεττε σψµβολ ερ ανγιϖετ σαµµεν µεδ εν αδϖαρσελστεκστ, βετψδερ δετ: �Αδϖαρσελ, πασ π∑! ∆ετ
γλδερ διν σικκερηεδ!� Λσ δεν τιληρενδε αδϖαρσελσµεδδελελσε οµηψγγελιγτ.

Σπνδ αλτιδ σικκερηεδσσελεν.

Λαδ ινγεν κροπσδελ ϖρε υδεν φορ
καβινεν.

Τελεσκοπλσσερε µ∑ αλδριγ ανϖενδεσ
υδεν φρερκαβινε (ΡΟΠΣ & ΦΟΠΣ).

Βρυγ αλδριγ µασκινεν σοµ αρβεϕδσπλατ−
φορµ ελλερ ελεϖατορ.

Βρυγ ικκε µασκινεν, ηϖορ δερ ερ
εκσπλοσιϖτ στϖ ελλερ γασ ι λυφτεν, ελλερ
ηϖορ υδστδνινγεν καν κοµµε ι κοντακτ
µεδ βρανδφαρλιγτ µατεριαλε.

Κοντρολλρ οµ δερ ερ ϕορδλεδνινγερ ελλερ
οϖερηνγενδε λεδνινγερ π∑ οµρ∑δετ,
ινδεν µασκινεν σταρτεσ. 

Σργ φορ ατ ηολδε εν µινιµυµσαφστανδ
π∑ 8 µ µελλεµ δεν νρµεστε λεδνινγ ογ
µασκινενσ αρµ, π∑ηνγσρεδσκαβ ελλερ
λαστ.

Τρανσπορτρ αλδριγ εν λαστ µεδ ηϖετ
αρµ.

Λφτεαρµενε µ∑ ικκε ϖρε οππε υνδερ
κρσελ, ελλερ ν∑ρ µασκινεν δρεϕεσ.

Λσνινγ, αφλσνινγ ογ δρεϕνινγ σκαλ
φορεταγεσ π∑ ετ ϖανδρετ υνδερλαγ.

Οϖερσκριδ αλδριγ δεν νορµερεδε
δριφτσκαπαχιτετ. 

Οϖερηολδ γρνσερνε π∑ µασκινενσ
βελαστνινγσοϖερσιγτ ογ/ελλερ π∑ηνγσ−
ρεδσκαβετσ νοµινελλε καπαχιτετ.

Τελεσκοπλσσερε µ∑ αλδριγ εφτερλαδεσ,
µενσ µοτορεν κρερ ελλερ µεδ
λφτεαρµενε οππε. 

Ακτιϖρ παρκερινγσβρεµσεν, ογ λγ
υδστψρ φλαδτ π∑ ϕορδεν, ν∑ρ δυ παρκερερ.

∆ερ µ∑ αλδριγ νδρεσ π∑ υδστψρετ.

Ανϖενδ κυν π∑ηνγσρεδσκαβερ, σοµ
Βοβχατ ηαρ γοδκενδτ τιλ δεννε τψπε
τελεσκοπλσσερ.

Ριγτιγτ Φορκερτ Φορκερτ

Φορκερτ Φορκερτ Φορκερτ

Φορκερτ Φορκερτ Φορκερτ

ΣΙΚΚΕΡΗΕ∆ΣΥ∆ΣΤΨΡ

Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν σκαλ ϖρε υδστψρετ µεδ δετ φορνδνε σικκερηεδσυδστψρ τιλ ηϖερ οπγαϖε. Σπργ διν φορηανδλερ οµ ινφορµατιον
ανγ∑ενδε υδστψρ ογ τιλβεηρ.
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Βοβχατ Ευροπε
ϑ. Ηυψσµανσλααν 59
Β−1651 ΛΟΤ
Βελγιεν

Σκριϖ δε κορρεκτε ινφορµατιονερ φορ διν Βοβχατ τελεσκοπλσσερ π∑ δεν ηερυνδερ ανφρτε πλαδσ. Βενψτ αλτιδ 
δισσε ταλ, ν∑ρ δερ ηενϖισεσ τιλ διν µασκινε.

Τελεσκοπλσσερεσ σεριενυµµερ

Σεριενυµµερ, µοτορ

Βεµρκνινγερ:

∆ιν Βοβχατ φορηανδλερ:

Αδρεσσε:

Τελεφον:
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ΙΝ∆ΗΟΛ∆ΣΦΟΡΤΕΓΝΕΛΣΕ
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ΦΟΡΟΡ∆

Ιντρο

ΦΟΡΟΡ∆

Βοβχατ Φρανκριγ ερ ΙΣΟ 9001−χερτιφιχερετ......................................................................................................................... Ις

Ρεγελµσσιγε ϖεδλιγεηολδελσεσϖαρερ ............................................................................................................................ Ις

Σµρεµιδλερ, βρνδστοφ ογ ϖσκερ................................................................................................................................ Ις

Σεριενυµρεσ πλαχερινγερ .................................................................................................................................................. ς

Λεϖερινγσραππορτ .............................................................................................................................................................. ς

Ιδεντιφικατιον αφ τελεσκοπλσσερεν................................................................................................................................... ςΙ

Στανδαρδ− ογ εκστραυδστψρ.............................................................................................................................................. ςΙΙ

ςΙΓΤΙΓΤ

∆εννε ϖεϕλεδνινγ βλεϖ σκρεϖετ φορ ατ γιϖε εϕερεν/φρερεν ινστρυκτιονερ ι Βοβχατ τελεσκοπλσσερενσ σικρε
βετϕενινγ ογ ϖεδλιγεηολδελσε. Λ∅Σ ΟΓ ΦΟΡΣΤ⊕ ∆ΕΝΝΕ ςΕϑΛΕ∆ΝΙΝΓ, ΙΝ∆ΕΝ ΜΑΣΚΙΝΕΝ ΣΤΑΡΤΕΣ. Κοντακτ
Βοβχατ−φορηανδλερεν, ηϖισ δυ ηαρ σπργσµ∑λ ηερτιλ.



Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ Ις 4852160−∆Α (12−05)
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΦΟΡΟΡ∆

Βοβχατ Φρανκριγ ερ ΙΣΟ 9001−χερτιφιχερετ

ΙΣΟ 9001 ερ ετ στ ιντερνατιοναλε στανδαρδερ, σοµ στψρερ δε προχεσσερ ογ προχεδυρερ, ηϖορµεδ ϖι δεσιγνερ, υδϖικλερ, 
φρεµστιλλερ, διστριβυερερ ογ σερϖιχερερ Βοβχατ προδυκτερ.

Βριτιση Στανδαρδσ Ινστιτυτε (ΒΣΙ) ερ δεν χερτιφιχερεδε ρεγιστρατορ, σοµ Βοβχατ Φρανκριγ ϖαλγτε τιλ ατ ϖυρδερε σελσκαβετσ 
οϖερηολδελσε αφ στανδαρδσττετ ΙΣΟ 9001. Ρεγιστρερινγεν ϖεδ ΒΣΙ χερτιφιχερερ, ατ φαβρικσανλγγετ ι Ποντχητεαυ 
(Φρανκριγ) οϖερηολδερ ΙΣΟ 9001−στανδαρδερνε. Ρεγιστρερινγερ καν κυν γιϖεσ αφ χερτιφιχερεδε ασσεσσορερ, σοµ ΒΣΙ.

ΙΣΟ 9001 ινδεβρερ, ατ ϖι σοµ ϖιρκσοµηεδ σιγερ ηϖαδ ϖι γρ, ογ γρ ηϖαδ ϖι σιγερ. ςι ηαρ µεδ ανδρε ορδ φαστσαττε 
προχεδυρερ ογ αρβεϕδσµετοδερ, ογ ϖι σργερ φορ ατ δοκυµεντερε, ατ δισσε προχεδυρερ ογ αρβεϕδσµετοδερ οϖερηολδεσ.

Ρεγελµσσιγε ϖεδλιγεηολδελσεσϖαρερ

∆ε δελε, δερ νϖνεσ νεδενφορ, κρϖεσ τιλ νορµαλ 
ϖεδλιγεηολδελσε αφ µασκινεν. Ανδρε ρεσερϖεδελε καν 
σκαφφεσ γεννεµ Βοβχατ φορηανδλερεν, σοµ ηαρ καταλογετ 
µεδ ρεσερϖεδελε τιλ µασκινεν.

Σµρεµιδλερ, βρνδστοφ ογ ϖσκερ

∆ετ ερ δε ηερυνδερ βεσκρεϖνε σµρεµιδλερ ογ 
βρνδστοφφερ, σοµ φαβρικκεν ανϖενδερ. ∆ε ανϖενδεσ τιλ 
δριφτσφορηολδενε ι τεµπερερεδε κλιµαοµρ∑δερ ι Ευροπα. 
ςρ ϖενλιγ ατ κονσυλτερε οσ ϖεδρρενδε κραϖενε π∑ στεδερ, 
ηϖορ ϖεϕρφορηολδενδε ερ ανδερλεδεσ.

CERTIFICATE NUMBER: FM 60138

Α∆ςΑΡΣΕΛ

∆ερ µ∑ κυν βενψττεσ γαραντερετ οριγιναλε Βοβχατ
ρεσερϖεδελε τιλ µασκινενσ ϖεδλιγεηολδελσε.

Βετεγνελσε Κοδε

Λυφτφιλτερ − Ηοϖεδπατρον τιλ τυρβολαδετ µοτορ 69 107 25

Λυφτφιλτερ − Ρεσερϖεπατρον τιλ τυρβολαδετ µοτορ 69 107 26

Βρνδστοφφιλτερπατρον τιλ διεσελµοτορ 69 119 07

Βρνδστοφφιλτερπατρον τιλ διεσελµοτορ 36925.6

Αλτερνατορρεµ 79 527.8

Ηψδραυλισκ ολιεφιλτερπατρον 69 130 59

Ηψδραυλικτανκσ υδλυφτνινγσϖεντιλ 37 148.4

Ηϕυλµτρικ 100345−41Κ

Βετεγνελσε Μρκε Κοδε

Μοτορολιε − ∆ιεσελµοτορσ 
σµρινγσκρεδσλβ

ΤΟΤΑΛ ΡΥΒΙΑ ΤΙΡ ΜΑΞ

Ηψδραυλικολιε − 
Ηψδραυλικσψστεµετ

ΤΟΤΑΛ ΕΘΥΙςΙΣ ΖΣ 46

Γεαρολιε − Ηυσενε τιλ ακσελ− ογ 
οϖερφρσελσβοκσ

� ΣΑΕ85Ω90 
(ΑΠΙ ΓΛ5 − ΜΙΛ 2105−Β)

Βρεµσεϖσκε − 
Ηοϖεδβρεµσεσψστεµ

ΤΟΤΑΛ ΕΘΥΙςΙΣ ΖΣ 46

Φεδτ − Βοµηνγσλερ ογ 
στψρεσκιννερ

ΤΟΤΑΛ ΜΥΛΤΙΣ ΕΠ

Φροστϖσκε − ∆ιεσελµοτορσ 
κλεκρεδσλβ

ΤΟΤΑΛ ΑΝΤΙΓΕΛ

Βρνδστοφ � Γασολιε



4852160−∆Α (12−05) ς Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΦΟΡΟΡ∆

Σεριενυµρεσ πλαχερινγερ

Τελεσκοπλσσερσ σεριενυµµερ

Ανφρ αλτιδ µασκινενσ τψπε, µοδελ ογ σεριενυµµερ, ν∑ρ 
δερ ανµοδεσ οµ ρεπαρατιονσοπλψσνινγερ, ελλερ ν∑ρ δερ 
βεστιλλεσ ρεσερϖεδελε.

∅λδρε ελλερ νψερε µοδελλερ (ηϖιλκετ καν σεσ υδ φρα 
σεριενυµµερετ) ανϖενδερ µυλιγϖισ φορσκελλιγε δελε ελλερ 
φορδρερ εν σπεχιφικ ϖεδλιγεηολδελσεσπροχεδυρε.

Μασκινενσ ναϖνεπλαδε ερ νιττετ π∑ στελλετσ ηϕρε σιδε, ττ 
ϖεδ ηϕρε φορηϕυλ. Σεριενυµµερετ ερ ηαµρετ ινδ ϖερστ π∑ 
στελλετ π∑ ηϕρε ενδε φοραν.

Φιγυρ 1

Μοτορσ σεριενυµµερ

Μοτορενσ σεριενυµµερ ερ ηαµρετ ινδ π∑ εν πλαδε, δερ 
σιδδερ νεδε υνδερ αλτερνατορρεµµεν [Φιγυρ 2]. Φρστ σκαλ 
ρεµµενσ δκσελ ταγεσ αφ. Βρυγ αλτιδ ηελε σεριενυµµερετ, 
ν∑ρ δερ ανµοδεσ οµ οπλψσνινγερ ελλερ βεστιλλεσ 
ρεσερϖεδελε.

Φιγυρ 2

Ανδρε σεριενυµρε

∆ερ ερ ογσ∑ ανδρε δελε, σοµ µυλιγϖισ ηαρ σεριενυµρε ογ 
εν ιδεντιφικατιονσπλαδε. Ανφρ αλτιδ δισσε σεριενυµρε, ν∑ρ 
δερ βεστιλλεσ ρεσερϖεδελε.

Λεϖερινγσραππορτ

Φορηανδλερεν σκαλ υδφψλδε λεϖερινγσραππορτεν, ογ δεν σκαλ 
υνδερσκριϖεσ αφ εϕερεν ελλερ φρερεν, ν∑ρ τελεσκοπλσσερεν 
λεϖερεσ. Εϕερεν σκαλ ηαϖε εν φορκλαρινγ π∑ φορµυλαρεν. 
Σργ φορ δεν ερ κορρεκτ υδφψλδτ.

Φιγυρ 3

xxx

Σ0429

Σ0430

Σ1296



Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ ςΙ 4852160−∆Α (12−05)
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΦΟΡΟΡ∆

Ιδεντιφικατιον αφ τελεσκοπλσσερεν

Τιλ τελεσκοπλσσερνε Τ3571 ογ Τ3571Λ [Φιγυρ 4].

Φιγυρ 4

Ρεφερενχε Βετεγνελσε

1 Τελεσκοπβοµ

2 Βοµ

3 Βρνδστοφτανκ

4 Σπεϕλ

5 Φρερκαβινε

6 Βαττεριρυµ

7 Βοµστοπ (εκστρα)

8 Μοτορυδστδνινγ

9 Λψγτερ

10 Αρβεϕδσλψγτερ

11 Μοτορδκσελ

12 Ροτερενδε βλινκλψσ

13 Παλλεγαφλερ

1 2 10 7

5

3

6

4

8 11

12

13

9

Σ1762



4852160−∆Α (12−05) ςΙΙ Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΦΟΡΟΡ∆

Στανδαρδ− ογ εκστραυδστψρ

Τελεσκοπλσσερνε Τ3571 ογ Τ3571Λ ηαρ φλγενδε 
γρυνδυδστψρ:

� Ηψδροστατισκ τρανσµισσιον

� ΡΟΠΣ/ΦΟΠΣ φρερκαβινε

� Οπϖαρµνινγ, αφδυγνινγ, φορρυδεϖασκερ

� Ηψδραυλισκ ϕοψστιχκστψρινγ

� Τοϖεϕσ ηϕλπεηψδραυλικ ϖεδ βοµµενσ ενδε

� Ηψδραυλικσψστεµ

� Τιλβεηρ µεδ µεκανισκ λ∑σ

� 4 λιγε στορε δρεϖ ογ ρατ µεδ
ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β Λιφτ Ριγγερ ΙΙ δκ

� Ηϕυλσκρµε

� Σµαλ βεσλαγηολδερ (τιλ υδστψρετσ µοντερινγ)

Ηερυνδερ ερ δερ εν λιστε µεδ δετ υδστψρ, δερ καν φ∑σ φρα 
φορηανδλερεν. ∆ετ ερ εντεν φορηανδλερτιλβεηρ, 
φαβρικσµοντερετ τιλβεηρ ελλερ βεγγε δελε. Ρετ 
ηενϖενδελσε τιλ διν Βοβχατ φορηανδλερ φορ ατ φ∑ φλερε 
οπλψσνινγερ.

∆κ

Μασκινεν ερ υδστψρετ µεδ 4 ηελτ ενσ δκ. ∆ερ καν ϖλγεσ 
µελλεµ 6 µυλιγε δκµρκερ: 

Εκστραυδστψρ

� Κρνγνινγσσταβιλισατορµεκανισµεν �Αγγραϖατινγ 
Μοϖεµεντσ Αρρεστερ� (ΑΜΑ) µεδ νγλεκοντακτ, δερ καν 
δεακτιϖερε δεννε φυνκτιον

� ∆κ

� Βακαλαρµ

� Κλιµαανλγ ι καβινεν

� Βαγεστε ηψδραυλικκρογ + σπεϕλ

� Τρανσµισσιονσ φρακοβλινγ

� Βαγεστε ηψδραυλικτιλσλυτνινγ

� Τραιλερσ βρεµσεϖεντιλ

� Βαγλνσ βλσερ (τιλ ατ φϕερνε στϖ)

� Στ µεδ βλ∑ λψγτερ τιλ ηνσεριερ

� Υδστψρ µεδ ηψδραυλισκ λ∑σ

� Ροτερενδε βλινκλψσ

� Φορρυδεριστ

� Αρβεϕδσλψγτε π∑ βοµ

� Τρκκρογ + ελστικ

� Ταγρυδεϖισκερ

� 2. ηψδραυλικφυνκτιον π∑ βοµ

Μρκε Μ∑λ
Τρψκ
(βαρ)

ΤΙΤΑΝ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 Τ37 150Β 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

400/80 − 24 Τ37 156Β 4,25 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

405/70 − 20 ΣΠΤ9 5,50 βαρ

ΜΙΧΗΕΛΙΝ
(εκστρα)

440/70 − 24 ΞΜ37 3,50 βαρ

ΒΦΓΟΟ∆ΡΙΧΗ
(εκστρα)

400/70 − 20 4,10 βαρ
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Σικκερηεδσινστρυκσερ τιλ Βοβχατ 
τελεσκοπλσσερε ογ δερεσ 
π∑ηνγσρεδσκαβερ

Σικκερηεδεν ερ φρερενσ ανσϖαρ

Φλγ βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσανϖισνινγερ ι δεννε 
ϖεϕλεδνινγ οµηψγγελιγτ.

Αλλε Βοβχατ τελεσκοπλσσερε ογ π∑ηνγσρεδσκαβερ ερ 
υδφορµεδε, σ∑ φρερεν σικρεσ στρστ µυλιγ σικκερηεδ. Τιλ 
τροδσ φορ δεν µεγετ οµηψγγελιγε υδφορµνινγ καν δεννε 
µασκινε δογ ϖρε φαρλιγ, ηϖισ δεν ικκε ανϖενδεσ ογ 
ρεπαρερεσ ι οϖερενσστεµµελσε µεδ ινστρυκτιονερνε ι 
δεννε ϖεϕλεδνινγ.

ςεδ µασκινενσ λεϖερινγ υδστεδεσ ετ χερτιφικατ φορ 
οϖερενσστεµµελσε. ∆ετ σκαλ οπβεϖαρεσ ογ φρεµϖισεσ ϖεδ 
ηϖερ ρεγελµσσιγ ινσπεκτιον αφ µασκινεν, ογ δετ σκαλ 
οϖερδραγεσ τιλ κβερεν, σ∑φρεµτ µασκινεν ϖιδερεσλγεσ.

Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν ερ σρδελεσ µανϖρεδψγτιγ ογ 
κοµπακτ. ∆εν ερ ροβυστ ογ ετ νψττιγτ αρβεϕδσρεδσκαβ υνδερ 
εν λανγ ρκκε φορσκελλιγε αρβεϕδσφορηολδ. Αλλιγεϖελ στ∑ρ 
φρερεν οϖερ φορ φαρεµοµεντερ ι φορβινδελσε µεδ δε 
φορσκελλιγε τψπερ ανϖενδελσεσφορµ∑λ.

Υνδερ φορυδστνινγ αφ ατ βετϕενινγσ− ογ 
ϖεδλιγεηολδελσεσινστρυκσερνε οϖερηολδεσ, ογ ατ δετ 
σπεχιελτ υδφορµεδε οριγιναλυδστψρ ανϖενδεσ. Μεδ δεννε 
µασκινε καν λαστεν σϖινγεσ φριτ ι αλλε ρετνινγερ. 

∆εννε µασκινε ερ ικκε βερεγνετ τιλ:

� ανϖενδελσε ι ϖεϕρφορηολδ µεδ φαρε φορ λψννεδσλαγ, στορµ−
ελλερ ϖινδστψρκε οϖερ 12,5 µ/σεκ. (στψρκε 6 π∑ Βεαυφορτ−
σκαλαεν);

� βρυγ ηϖορ λυφτεν ερ εκσπλοσιϖ;

� ατ υδφρε αρβεϕδε π∑ στρµφρενδε λεδνινγερ;

� ατ υδφρε αρβεϕδε υνδερ ϕορδεν.

Φορηανδλερεν ϖιλ φορκλαρε, ηϖαδ Βοβχατ τελεσκοπλσσερενσ 
καν ογ ικκε καν ι φορβινδελσε µεδ ηϖερτ 
ανϖενδελσεσφορµ∑λ. Φορηανδλερεν δεµονστρερερ σικκερ 
βετϕενινγ ιφλγε Βοβχατσ ινστρυκτιονερ, σοµ στιλλεσ τιλ 
ρ∑διγηεδ φορ φρερνε.

Φορηανδλερεν καν ογσ∑ ιδεντιφιχερε νδρινγερ, δερ ικκε ερ 
σικρε, ελλερ βρυγ αφ π∑ηνγσρεδσκαβερ, δερ ικκε ερ 
γοδκενδτε.

Π∑ηνγσρεδσκαβερνε ογ σκοϖλενε ερ υδφορµεδε τιλ δε 
νορµερεδε καπαχιτετερ ογ τιλ σολιδ φαστγρινγ π∑ Βοβχατ 
τελεσκοπλσσερεν.

Βρυγερεν σκαλ φορηρε σιγ ηοσ φορηανδλερεν ελλερ λσε 
Βοβχατσ δοκυµεντατιον φορ ατ φινδε φρεµ τιλ σικρε 
µατεριαλεβελαστνινγερ ϖεδ σπεχιφικκε δενσιτετερ φορ 
κοµβινατιονεν αφ τελεσκοπλσσερ ογ π∑ηνγσρεδσκαβ.

Βρυγερεν σκαλ οϖερηολδε βελαστνινγσοϖερσιγτερνε ι φορηολδ 
τιλ ηϖερ µοντερινγ αφ δκκενε.

Βρυγεν µ∑ κυν ανϖενδε δκ, δερ ερ ανφρτ π∑ �∆κ� π∑ 
σιδε 81 τιλ τελεσκοπλσσερ Τ3571 ογ �∆κ� π∑ σιδε 81 τιλ 
τελεσκοπλσσερ Τ3571Λ. Βρυγερεν σκαλ σργε φορ, ατ 
µασκινεν ερ υδστψρετ µεδ 4 ηελτ ενσ δκ. 

Νεδενστ∑ενδε υδγιϖελσερ ογ υνδερϖισνινγσµατεριαλερ 
ινδεηολδερ οπλψσνινγερ οµ σικκερ βρυγ ογ ϖεδλιγεηολδελσε 
αφ τελεσκοπλσσερεν ογ ρεδσκαβερνε:

� Λεϖερινγσραππορτεν σικρερ, ατ δεν νψε εϕερ ηαρ φ∑ετ
υδφρλιγ ϖεϕλεδνινγ, ογ ατ Βοβχατ τελεσκοπλσσερ ογ
υδστψρ ερ ι σικκερ δριφτσστανδ.

� ∆εν βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ, δερ
φλγερ µεδ Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν ελλερ ρεδσκαβερνε,
ινδεηολδερ οπλψσνινγερ οµ βετϕενινγ σαµτ οµ
ρυτινεπροχεδυρερ φορ ϖεδλιγεηολδελσε ογ σερϖιχε. ∆εν ερ
εν δελ αφ τελεσκοπλσσερεν ογ σκαλ οπβεϖαρεσ ι δεν
µεδφλγενδε βεηολδερ ινδε ι φρερκαβινεν. Βοβχατ
φορηανδλερεν καν σκαφφε νψε βετϕενινγσ− ογ
ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγερ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

� Μασκινσκιλτενε (κλιστερµρκερ) γιϖερ ινστρυκσερ οµ
σικκερ δριφτ ογ ϖεδλιγεηολδελσε αφ Βοβχατ
τελεσκοπλσσερεν ελλερ π∑ηνγσρεδσκαβετ. Σκιλτενε ογ
δερεσ πλαχερινγερ ϖισεσ ι δεννε ϖεϕλεδνινγ. ∆ερ φ∑σ
εκστρα σκιλτε ηοσ Βοβχατ φορηανδλερεν.

ςεδ λεϖερινγεν κοντρολλερερ φορηανδλερεν προδυκτετσ 
ανβεφαλεδε ανϖενδελσεσφορµ∑λ σαµµεν µεδ εϕερεν / 
φρερεν. Σ∑φρεµτ µασκινεν σκαλ ανϖενδεσ τιλ ανδρε φορµ∑λ, 
σκαλ εϕερεν/φρερεν φρστ κοντρολλερε δε ρελεϖαντε 
ανβεφαλινγερ σαµµεν µεδ φορηανδλερεν.
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Σικκερηεδσσψµβολερ

Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν ογ π∑ηνγσρεδσκαβετ σκαλ 
ϖρε ι γοδ δριφτσστανδ ινδεν βρυγ. 

Σικκερ βετϕενινγ φορυδσττερ εν κϖαλιφιχερετ φρερ

Εν κϖαλιφιχερετ φρερ σκαλ φορστ∑ δε σκριφτλιγε ινστρυκτιονερ, 
ρεγλερ ογ διρεκτιϖερ. 

� Σκριφτλιγε ινστρυκτιονερ φρα Βοβχατ οµφαττερ λεϖερινγσραπ−
πορτεν, βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγεν,
φρερενσ η∑νδβογ ογ µασκινσκιλτενε (κλιστερµρκερ).

� Κοντρολλρ βεστεµµελσερ ογ ρεγλεµεντερ π∑ αρβεϕδσ−
στεδετ. Ρεγλερνε καν οµφαττε εν αρβεϕδσγιϖερσ κραϖ οµ
αρβεϕδσσικκερηεδ. Ρεγλεµεντερ καν οµφαττε φρδσελσ−
ρεγλερ, ηερυνδερ βρυγ αφ σκιλτ φορ λανγσοµτκρενδε κρε−
τϕ.

Εν κϖαλιφιχερετ φρερ σκαλ ϖρε οπλρτ µεδ εγεντλιγ 
βετϕενινγ αφ µασκινεν.

� Φρερυδδαννελσε σκαλ οµφαττε εν δεµονστρατιον ογ
µυνδτλιγε ινστρυκσερ. ∆εννε οπλρινγ σκαλ φορεστ∑σ αφ
Βοβχατ−φορηανδλερεν φρ λεϖερινγ αφ προδυκτετ.

� Εν νψ φρερ σκαλ σταρτε π∑ ετ οµρ∑δε, ηϖορ δερ ικκε ερ
νογεν οµκρινγστ∑ενδε περσονερ, ογ βενψττε αλλε
στψρεµεκανισµερνε, ινδτιλ ϖεδκοµµενδε καν βετϕενε
µασκινεν ογ π∑ηνγσρεδσκαβετ π∑ σικκερ ϖισ ι αλλε
σιτυατιονερ ινδεν φορ αρβεϕδσοµρ∑δετ. Σπνδ αλτιδ
σικκερηεδσσελεν φρ βετϕενινγ αφ µασκινεν.

Εν κϖαλιφιχερετ φρερ σκαλ κενδε αρβεϕδσφορηολδενε.

� Φρερεν σκαλ ϖιδε ηϖορ µεγετ δε η∑νδτερεδε µατεριαλερ
ϖεϕερ. Υνδγ∑ ατ οϖερσκριδε νορµερετ δριφτσκαπαχιτετ ογ
ρετ διγ εφτερ µασκινενσ ογ π∑ηνγσρεδσκαβετσ
βελαστνινγσοϖερσιγτ. Μεγετ τττε µατεριαλερ ερ τυνγερε
ενδ δεν σαµµε µνγδε αφ ετ µινδρε ττ µατεριαλε.
Σργ φορ ατ λαστεν ερ µινδρε, ηϖισ δερ η∑νδτερεσ τττε
µατεριαλερ.

� Φρερεν σκαλ ϖρε κλαρ οϖερ ενηϖερ φορµ φορ φορβυδτε
ανϖενδελσερ ελλερ αρβεϕδσοµρ∑δερ − ηαν σκαλ φ.εκσ. ϖιδε
ηϖιλκε σκρ∑νινγερ, δερ ερ φορ στεϕλε.

� Φρερεν σκαλ στιλλε σπργσµ∑λ οµ, ηϖορ εϖεντυελλε
υνδερϕορδισκε λεδνινγερ ελλερ ρρ βεφινδερ σιγ.

� Ηϖορ δερ ερ οϖερηνγενδε στρµλεδνινγερ ινδεν φορ
δριφτσοµρ∑δετ, σκαλ δερ σργεσ φορ τιλστρκκελιγ αφστανδ
µελλεµ δεν νρµεστε αφ δισσε λεδνινγερ ογ αλλε
µασκινενσ δελε.

� Βρυγ ττσιδδενδε βεκλδνινγ. Βρυγ αλτιδ
σικκερηεδσβριλλερ, ν∑ρ δερ υδφρεσ ϖεδλιγεηολδελσεσ−
ελλερ ρεπαρατιονσαρβεϕδε. Νογλε φορµερ φορ αρβεϕδε
κρϖερ βρυγ αφ σικκερηεδσβριλλερ ογ ηρεϖρν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

∆εττε σψµβολ σαµµεν µεδ εν
αδϖαρσελσµεδδελελσε βετψδερ: �Αδϖαρσελ, πασ π∑!
∆ετ γλδερ διν σικκερηεδ!� Λσ δεν τιληρενδε
αδϖαρσελσµεδδελελσε οµηψγγελιγτ.

ςΙΓΤΙΓΤ

∆εττε σκιλτ ανγιϖερ φρεµγανγσµ∑δερ, σοµ σκαλ φλγεσ φορ 
ατ υνδγ∑ βεσκαδιγελσε αφ µασκινεν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρερεν σκαλ λσε ινστρυκτιονερνε, φρ µασκινεν
βετϕενεσ. Φρερε, σοµ ικκε ηαρ φ∑ετ ινστρυκτιον, καν
φορ∑ρσαγε περσονσκαδε ελλερ δδσφαλδ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Αδϖαρσελσσκιλτε π∑ µασκινεν ογ ι ϖεϕλεδνινγερνε ερ
δερ φορ διν σικκερηεδσ σκψλδ. Ηϖισ δισσε αδϖαρσλερ
ικκε φλγεσ, ερ δερ ρισικο φορ περσονσκαδε ελλερ
δδσφαλδ.

Στρµσπνδινγ Μινιµυµ αφστανδ

οπ τιλ 1 Κς 1 µ

φρα 1 Κς τιλ 110 Κς 3 µ

φρα 110 Κς τιλ 220 Κς 4 µ

φρα 220 Κς τιλ 380 Κς 5 µ

υκενδτ 5 µ

ςΙΓΤΙΓΤ

Εν κϖαλιφιχερετ φρερ µ∑ ικκε ινδταγε µεδιχιν ελλερ 
αλκοηολ, σοµ σϖκκερ αγτπ∑γιϖενηεδεν ογ 
κοορδινατιονεν, µενσ δερ αρβεϕδεσ. Εν φρερ, δερ ταγερ 
ρεχεπτπλιγτιγ µεδιχιν, σκαλ ρ∑δσπργε λγεν φορ ατ φινδε 
υδ αφ, οµ δετ ερ σικκερτ φορ ηαµ ατ βετϕενε µασκινεν.
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Φορεβψγγελσε αφ βρανδ

Μασκινερνε ογ νογλε π∑ηνγσρεδσκαβερ ηαρ δελε, δερ ϖεδ 
νορµαλ δριφτ ν∑ρ οπ π∑ ηϕδε τεµπερατυρερ. ∆ε ηϕε 
τεµπερατυρερ κοµµερ πριµρτ φρα µοτορεν ογ 
υδστδνινγσσψστεµετ. Ηϖισ δετ ελεκτρισκε σψστεµ ερ 
βεσκαδιγετ ελλερ φορκερτ ϖεδλιγεηολδτ, καν δεττε 
αφστεδκοµµε λψσβυερ ελλερ γνιστερ.

� Στοπ µοτορεν, ογ λαδ δεν κλε αφ, φρ δερ π∑φψλδεσ
βρνδστοφ. Ρψγνινγ φορβυδτ!

� Ανϖενδ δεν ι Βετϕενινγσ− & ϖεδλιγεηολδελσεσµανυαλεν
βεσκρεϖνε φρεµγανγσµ∑δε φορ τιλσλυτνινγ αφ βαττερι ογ
ϕυµπ−σταρτ.

� ∆υ σκαλ ϖιδε, ηϖορ βρανδσλυκκερνε ογ φρστεηϕλπσκασ−
σερ βεφινδερ σιγ, ογ ηϖορδαν δε βρυγεσ. Βοβχατ φορηανδ−
λερεν καν λεϖερε νψε βρανδσλυκκερε, ηϖισ δε σκαλ
υδσκιφτεσ.

ςεδλιγηολδελσεσινστρυκτιονερ

� Λσ ϖεδλιγεηολδελσεσινστρυκτιονερνε οµηψγγελιγτ.

� Μασκινενσ ϖεδλιγεηολδελσε ογ οϖερενσστεµµελσε ερ
οβλιγατορισκ.

� Ρετ ηενϖενδελσε τιλ Βοβχατ φορηανδλερεν ι φορβινδελσε
µεδ ετηϖερτ ινδγρεβ υδ οϖερ νορµαλ ϖεδλιγεηολδελσε.

� Ρενσ µασκινεν ελλερ σοµ µινιµυµ δετ ρελεϖαντε
οµρ∑δε, φρ δερ υδφρεσ ϖεδλιγεηολδελσεσαρβεϕδε. Αλλε
δελε, δερ λετ καν βλιϖε σκαδετ (ισρ ελεκτρισκε δελε), σκαλ
βεσκψττεσ µοδ ϖανδ, δαµπ ογ ρενσεµιδλερ, µενσ δεττε
φορεγ∑ρ.

� ςρ κυν ιφρτ εγνετ π∑κλδνινγ ογ υνδγ∑
λστηνγενδε τϕ. Βινδ η∑ρετ σαµµεν βαγπ∑ ογ βεσκψτ
δετ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

� Ηυσκ ατ στανδσε µοτορεν, ινδεν δερ υδφρεσ νογεν φορµ
φορ ϖεδλιγεηολδελσεσαρβεϕδε. Σ∑φρεµτ νογετ ϖεδλιγεηολ−
δελσεσαρβεϕδε φορδρερ, ατ µοτορεν σκαλ κρε, σκαλ δερ
τρφφεσ αλλε φορνδνε σικκερηεδσφορανσταλτνινγερ ογ −φορ−
ηολδσρεγλερ. ∆ερ καν ϖρε δελε ι βεϖγελσε, ηϕε τεµ−
περατυρερ, ηψδραυλικκρεδσλβ µεδ τρψκ π∑, ελεκτρισκε
κρεδσλβ, δερ ερ στρµφρενδε. Σ∑δαννε οπγαϖερ σκαλ
υδφρεσ αφ υδδαννετ, κϖαλιφιχερετ περσοναλε.

� Σργ φορ ατ οµρ∑δετ ηαρ γοδ ϖεντιλατιον, ινδεν µοτορεν
σταρτεσ.

� Σργ φορ ατ αλλε σπορ αφ βρνδστοφ, ολιε, φεδτ ελλερ
υρενηεδερ ρενσεσ ϖκ.

� Υδφρ στρακσ αλλε νδϖενδιγε ρεπαρατιονερ, ογσ∑ σελϖ
οµ δε ικκε ϖιρκερ σρλιγ ϖιγτιγε.

� Ρεπαρρ στρακσ αλλε λκαγερ, ογσ∑ σελϖ οµ δε ικκε
σψνεσ ϖιγτιγε.

� Λαδ ικκε µοτορεν κρε υδεν κοµπλεττε βρνδστοφ− ογ
υδστδνινγσσψστεµερ, υδεν ολιε ελλερ κλεµιδδελ, ελλερ
ηϖισ δερ ερ λκαγερ.

� Μασκινεν µ∑ ικκε βετϕενεσ υδεν ηψδραυλικϖσκε ι
ηψδραυλικσψστεµετ.

� Κυν δε ανβεφαλεδε σµρεµιδλερ µ∑ ανϖενδεσ. ∆ερ µ∑
ικκε ανϖενδεσ φορυρενεδε σµρεµιδλερ ελλερ
σµρεµιδλερ, ηϖισ φιλτρερινγστιλστανδ ερ υϖισ.

� ςεντ ινδτιλ µοτορενσ κλεµιδδελ ερ κοµµετ νεδ π∑ εν
τεµπερατυρ, δερ ερ υνδερ 20°Χ, φρ στιγετανκενσ αφλβ
∑βνεσ, ελλερ δερ υδφρεσ αρβεϕδε π∑ µοτορενσ
κλεσψστεµ.

� Ινγεν τιλσλυτνινγερ, σλανγερ ελλερ ηψδραυλικκοµπονεντερ
µ∑ αδσκιλλεσ, στραµµεσ ελλερ λσνεσ, µενσ δερ ερ τρψκ ι
σψστεµετ. Σ∑δαννε οπγαϖερ σκαλ υδφρεσ αφ υδδαννετ,
κϖαλιφιχερετ περσοναλε.

� ∆ερ µ∑ ικκε ρψγεσ, ογ µαν µ∑ ικκε νρµε σιγ
µασκινεν µεδ ∑βεν ιλδ, ηϖισ βρνδστοφτανκεν ερ ∑βεν,
ελλερ µενσ δερ φψλδεσ ι δεν. Φψλδ τανκεν π∑ ετ ϖελεγνετ
στεδ. ∆ερ µ∑ ικκε φψλδεσ ι τανκεν, µενσ µοτορεν κρερ.

Αδϖαρσελ οµ ριχισι ϖεδ ρεστερ

∆ερ ερ σατ αδϖαρσελσσκιλτε π∑ µασκινεν φορ ατ φορηινδρε ρισιχι ι φορβινδελσε µεδ ρεστερ.

∆ισσε αδϖαρσλερ π∑ κλιστερµρκερ σεσ π∑ µασκινεν ττ π∑ δε στεδερ, ηϖορ δερ φορελιγγερ σ∑δαννε ρισιχι. ∆ισσε 
κλιστερµρκερ ηαρ ρδ κοντυρ µεδ σορτ σκριφτ π∑ γυλ βαγγρυνδ.

Νρ. Μρκατ Βεσκριϖελσε

1
Ρισικο φορ ατ λαστεν φαλδερ, ν∑ρ γαφλερ ελλερ ρεδσκαβ ϖιππερ φρεµαδ.

Κλιστερµρκετ σιδδερ π∑ ηϖερ σιδε αφ βοµηοϖεδετ.

2
Φαρε φορ ατ βλιϖε ινδφανγετ ι ετ ηϕυλ, µενσ µασκινεν κρερ.

Κλιστερµρκετ σιδδερ π∑ στελλετ φοραν ηϖερτ ηϕυλ.
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ΣΙΚΚΕΡΗΕ∆

Ανδρε ινστρυκτιονερ

3
Ρισικο φορ ρεστερενδε τρψκ ι εν ηψδραυλισκ ακκυµυλατορ ογ δενσ κρεδσλβ.

Κλιστερµρκετ σιδδερ ττ π∑ αδγανγεν τιλ ακκυµυλατορεν ογ δενσ κρεδσλβ.

Νρ. Μρκατ Βεσκριϖελσε

1
Φαρε φορ αλϖορλιγ τιλσκαδεκοµστ ελλερ δδεν φρα φαλδενδε τινγ.
Γαφλεν µ∑ ικκε ανϖενδεσ σοµ λφτεµεκανισµε τιλ περσοναλε ελλερ σοµ αρβεϕδσπλατφορµ.
Πασσαγερερ µ∑ ικκε τρανσπορτερεσ µεδ µασκινεν.

Κλιστερµρκετ σιδδερ π∑ βοµηοϖεδετ.

2
Φαρε φορ αλϖορλιγ τιλσκαδεκοµστ ελλερ δδεν, ϖεδ ατ ετ ρεδσκαβ ελλερ λαστεν φαλδερ ελλερ σνκεσ.
Ηολδ οµκρινγστ∑ενδε περσονερ π∑ αφστανδ.

Κλιστερµρκετ σιδδερ π∑ βοµηοϖεδετ.

3
Λσ ινστρυκτιονερνε, ινδεν δερ σϖεϕσεσ (λσ �ςεδλιγεηολδελσεσµσσιγ σικκερηεδ� π∑ σιδε 47). 

Κλιστερµρκετ σιδδερ π∑ βεγγε µασκινενσ σιδερ βαγϖεδ.

4
Φαρε φορ δδβρινγενδε ελεκτρισκ στδ σαµτ βαττεριετσ εκσπλοσιον (λσ �ςεδλιγεηολδελσεσµσσιγ 
σικκερηεδ� π∑ σιδε 47).

Κλιστερµρκετ σιδδερ βαγ π∑ µοτορρυµµετ.

5
∆εν ϖενστρε πεδαλ ακτιϖερερ βρεµσεν.
∆εν ηϕρε πεδαλ ρεγυλερερ µοτορενσ ηαστιγηεδ.

Κλιστερµρκετ σιδδερ φοραν π∑ καβινεν ελλερ π∑ ηϕρε ρυδε.

6
Φαρε φορ ατ σκρε/κνυσε ηνδερνε, µενσ µοτορεν ϖεδλιγεηολδεσ.
Φαρε φορ ατ βρνδε ηνδερνε, µενσ µοτορεν ϖεδλιγεηολδεσ.
Φαρε φορ ατ τανκεν µεδ κλεϖσκε εκσπλοδερερ.
Λσ φρστ ινστρυκτιονερνε ογ ταγ νγλεν υδ, ν∑ρ µοτορεν σκαλ ϖεδλιγεηολδεσ.

Κλιστερµρκετ σιδδερ π∑ µοτορδκσλετ.
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ΣΙΚΚΕΡΗΕ∆

Μασκινσκιλτε (κλιστερµρκερ)

Φλγ ινστρυκσερνε π∑ αλλε µασκινσκιλτενε (κλιστερµρκερνε), σοµ σιδδερ π∑ τελεσκοπλσσερεν. Υδσκιφτ εϖεντυελλε 
βεσκαδιγεδε σκιλτε π∑ µασκινεν, ογ κοντρολλερ, ατ δε ερ πλαχερετ κορρεκτ. Βοβχατ φορηανδλερεν καν λεϖερε µασκινσκιλτε, 
ηϖισ δε σκαλ υδσκιφτεσ.

Κλιστερµρκερνεσ πλαχερινγ π∑ Τ3571 ογ Τ3571Λ τελεσκοπλσσερνε (π∑ βεγγε µοδελλερ σιδδερ κλιστερµρκερνε π∑ δε 
σαµµε στεδερ):

Φιγυρ 5

Σ1763
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ΣΙΚΚΕΡΗΕ∆
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ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ

ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ

Ινδηολδ

Γενερελλε οπλψσνινγερ .....................................................................................................................................................11

Οϖερσιγτερ φορ Τ3571 .......................................................................................................................................................12

Οϖερσιγτερ φορ Τ3571Λ .....................................................................................................................................................15
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ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ
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ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ

Γενερελλε οπλψσνινγερ

∆ε ϖγτε, δερ ϖισεσ ι οϖερσιγτερνε, ερ δε ϖγτε, δερ βλεϖ 
σατ π∑ µιδτεν αφ εν τερνινγ µεδ 1 µ λανγε σιδερ, σοµ βλεϖ 
σκρ∑τ χεντρερετ π∑ παλλελσσερεν ογ στττεδε µοδ 
γαφλερνεσ βυνδ.

Ν∑ρ δερ ανϖενδεσ ανδρε π∑ηνγσρεδσκαβερ, σκαλ µαν 
λσε καπιτλετ �ΟΡΙΓΙΝΑΛΕ Π⊕Η∅ΝΓΣΡΕ∆ΣΚΑΒΕΡ, 
∆ΕΡ ΚΑΝ Υ∆ΣΚΙΦΤΕΣ� φορ ατ φ∑ οπλψστ δε σπεχιφικκε 
βρυγσβετινγελσερ.

ϑορδτρψκκετ σκαλ ϖρε µινδρε ενδ 5,5 βαρ φορ ηϖερτ δκ.

Μασκινεν σκαλ αλτιδ κρεσ π∑ τερρν µεδ µερε ενδ:

� 7% σκρ∑νινγ, ν∑ρ δερ κρεσ οπ ελλερ νεδ.

� 10% σκρ∑νινγ, ν∑ρ δερ κρεσ τιλ σιδεν.

ςΙΓΤΙΓΤ

∆ισσε οϖερσιγτερ γλδερ φορ µασκινερ, δερ ερ υδστψρετ 
µεδ δεν φαστε παλλεγαφφελ, ογ δε ερ φαστσατ ιφλγε

� στανδαρδ ΕΝ1459: Αυγυστ 1998

� ι βιλαγ Β: Αλλε η∑νδτερινγσµασκινερ τιλ τερρν µεδ
ϖαριαβελ ρκκεϖιδδε � Σταβιλιτετστεστ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Μασκινεν σκαλ βρυγεσ µεδ οµηυ, ν∑ρ η∑νδτερινγσ−
αρβεϕδε υδφρεσ, ογ φλγενδε σκαλ νϕε οϖερηολδεσ:

� δε οπλψσνινγερ, δερ ερ ανφρτ π∑ βελαστνινγσοϖερ−
σιγτερνε ι δεννε ϖεϕλεδνινγ ογ π∑ δατααρκενε ι κα−
βινεν;

� δε σιγναλερ, δερ κοµµερ φρα δεν σψνλιγε ογ ηρλι−
γε ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ, σοµ µασκινεν
ερ υδστψρετ µεδ;

� σπεχιφικκε βρυγσβετινγελσερ φορ βεστεµτε π∑−
ηνγσρεδσκαβερ.
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ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ

Οϖερσιγτερ φορ Τ3571

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571 π∑ στανδαρδδκ:

� ΤΙΤΑΝ 400/70 ξ 20

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 4,00 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 6

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571 π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ∆ΥΝΛΟΠ 400/70 ξ 20 Τ37 150Β

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 4,00 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 7

Σ

Φ∑σ ικκε

Σ

Φ∑σ ικκε
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ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571 π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ∆ΥΝΛΟΠ 400/80 ξ 24 Τ37 156Β

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 4,25 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 8

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571 π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ∆ΥΝΛΟΠ 405/70 ξ 20 ΜΠΤ 152ϑ 168Α2 ΣΠ Τ9

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 5,50 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 9

Φ∑σ ικκε

Σ0544
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ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571 π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ΜΙΧΗΕΛΙΝ 440/70 ξ 24 ΞΜ37 150Α8 147Β

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 3,50 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 10

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571 π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ΒΦΓΟΟ∆ΡΙΧΗ 400/70 ξ 20

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 4,10 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 11

Σ0618

Φ∑σ ικκε



4852160−∆Α (12−05) 15 Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ

Οϖερσιγτερ φορ Τ3571Λ

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571Λ π∑ στανδαρδδκ:

� ΤΙΤΑΝ 400/70 ξ 20

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 4,00 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 12

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571Λ π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ∆ΥΝΛΟΠ 400/70 ξ 20 Τ37 150Β

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 4,00 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 13

Σ

Φ∑σ ικκε

Σ

Φ∑σ ικκε
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Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571Λ π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ∆ΥΝΛΟΠ 400/80 ξ 24 Τ37 156Β

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 4,25 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 14

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571Λ π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ∆ΥΝΛΟΠ 405/70 ξ 20 ΜΠΤ 152ϑ 168Α2 ΣΠ Τ9

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 5,50 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 15

Φ∑σ ικκε

Σ0548



4852160−∆Α (12−05) 17 Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571Λ π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ΜΙΧΗΕΛΙΝ 440/70 ξ 24 ΞΜ37 150Α8 147Β

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 3,50 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 16

Οϖερσιγτ τιλ µασκινεν Τ3571Λ π∑ ϖαλγφριε δκ:

� ΒΦΓΟΟ∆ΡΙΧΗ 400/70 ξ 20

� µεδ οππυµπνινγστρψκ π∑ 4,10 βαρ,

� µεδ φλψδενδε γαφφελπαλλελσσερ.

Φιγυρ 17

Σ0619

Φ∑σ ικκε
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Στψρεµεκανισµερ ογ ινδικατορερ

Ηοϖεδβετϕενινγσγρεβενε ογ −ινδικατορλαµπερνε ερ ϖιστ π∑ τεγνινγεν ηερυνδερ.

Φιγυρ 18

Ρεφερενχε Βετεγνελσε Σε

1 Στψρεµεκανισµερ φορ φαρεαδϖαρσελσλψγτε ογ ροτερενδε 
αδϖαρσελσλψγτε

σ. 28

2 Φλερφυνκτιονσϖισερ σ. 22

3 Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ σ. 28

4 Ηϕρε κοντρολπανελ σ. 24

5 Στψρινγ αφ µεκανισµεν τιλ κορριγερινγ αφ οϖερηϕδε (κυν 
Τ3571Λ)

σ. 29

6 Τνδινγσκοντακτ σ. 30

7 Κοντακτ τιλ ατ δεακτιϖερε σψστεµετ �Αγγραϖατινγ Μοϖεµεντσ 
Αρρεστερ∀ (ΑΜΑ), δϖσ. εν σλαγσ κρνγνινγσσταβιλισατορ 
(εκστρα)

σ. 84

8 Ρεγυλερινγ αφ καβινεϖαρµε ογ αφδυγνινγ σ. 32

9 ςενστρε µυλτιφυνκτιονση∑νδταγ σ. 26

10 Ηϕρε φλερφυνκτιονσστανγ σ. 27

11 ϑοψστιχκ τιλ στψρινγ αφ βοµφυνκτιονεν σ. 27

12 Ρατ σ. 30

13 Ραττετσ ϖιππεϕυστερινγ σ. 30

14 Τϖργ∑ενδε κρνγνινγσµ∑λερ σ. 29

15 Πεδαλ τιλ βρεµσε ογ λανγσοµ κρσελ φρεµαδ σ. 31

16 Σπεεδερ σ. 31

17 Η∑νδβρεµσε σ. 31
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Φλερφυνκτιονσϖισερ

Φλερφυνκτιονσϖισερεν βεστ∑ρ αφ 16 λαµπερ ογ 5 ινδικατορερ. 
Ινδικατορλαµπερνε ερ κυν σψνλιγε, ν∑ρ δε ερ ακτιϖερεδε. 
Ινδικατορερνε τνδεσ, ν∑ρ σιδελψγτερνε ερ τνδτ.

Φιγυρ 19
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Ρεφερενχε Ικον Βεσκριϖελσε Φυνκτιον

1 Βρνδστοφµ∑λερ ςισερ βρνδστοφβεηολδνινγεν.

2 Μοτορκλεϖσκεσ 
τεµπερατυρµ∑λερ

ςισερ µοτορκλεµιδλετσ τεµπερατυρ ι τερµοστατβοκσεν.
Βεγψνδελσεν αφ δεν ρδε ζονε σϖαρερ τιλ εν τεµπερατυρ π∑ 103°Χ.
Ν∑ρ µ∑λερϖισερεν ν∑ρ δεν ρδε ζονε, σκαλ µοτορεν στρακσ στανδσεσ, ογ µαν 
σκαλ φινδε υδ αφ, ηϖαδ δεν υνορµαλε δριφτστεµπερατυρ σκψλδεσ. Κονσυλτρ 
Βοβχατ φορηανδλερεν.

3 ΡΠΜ τλλερ (ο/µιν) ςισερ διεσελµοτορενσ ο/µιν.

4 Τιµεµ∑λερ ςισερ µασκινενσ σαµλεδε ανταλ δριφτστιµερ.
Βρυγ δισσε ινδικατορερ τιλ ατ πλανλγγε ογ υδφρε ϖεδλιγεηολδελσεσοπγαϖερ.

5 Ηψδραυλικολιενσ τεµπερατυρµ∑λερ ςισερ τεµπερατυρεν π∑ τανκενσ ηψδραυλικολιε.
Βεγψνδελσεν αφ δεν ρδε ζονε σϖαρερ τιλ εν τεµπερατυρ π∑ 95°Χ.
Ν∑ρ µ∑λερϖισερεν ν∑ρ δεν ρδε ζονε, σκαλ µοτορεν στρακσ στανδσεσ, ογ µαν 
σκαλ φινδε υδ αφ, ηϖαδ δεν υνορµαλε δριφτστεµπερατυρ σκψλδεσ. Κονσυλτρ 
Βοβχατ φορηανδλερεν.

6 Ινδικατορλαµπε φορ ηψδραυλικολιενσ 
τεµπερατυρ

Ρδ ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Τνδεσ ν∑ρ τανκενσ ολιετεµπερατυρ ν∑ρ οπ π∑ 95°Χ.
Τνδεσ δεννε ινδικατορλαµπε, σ∑ στανδσ στρακσ µοτορεν ογ φινδ υδ αφ, ηϖαδ 
δεν υνορµαλε δριφτστεµπερατυρ σκψλδεσ. Κονσυλτρ Βοβχατ φορηανδλερεν.

7 Ινδικατορλαµπε φορ βαγηϕυλσ 
παραλλελινδστιλλινγσ

Γρν ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Τνδεσ, ν∑ρ βαγηϕυλενε ερ παραλλελλε µεδ µασκινενσ λνγδεακσε.

8 Ινδικατορλαµπε φορ φορηϕυλσ 
παραλλελινδστιλλινγσ

Γρν ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Τνδεσ, ν∑ρ φορηϕυλενε ερ παραλλελλε µεδ µασκινενσ λνγδεακσε.

9 Ινδικατορλαµπε φορ 
µοτορκλεµιδδελσ τεµπερατυρ

Ρδ ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Λαµπεν τνδεσ, ν∑ρ κλεµιδδελτεµπερατυρεν ι τερµοστατβοκσεν ν∑ρ 103°Χ.
Τνδεσ δεννε ινδικατορλαµπε, σ∑ στανδσ στρακσ µοτορεν ογ φινδ υδ αφ, ηϖαδ 
δεν υνορµαλε δριφτστεµπερατυρ σκψλδεσ. Κονσυλτρ Βοβχατ φορηανδλερεν.

10 Ινδικατορλαµπε φορ µοτορολιεσ τρψκ Ρδ ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Τνδεσ, ν∑ρ σµρινγσολιενσ τρψκ ι µοτορενσ ολιεγαλλερι ερ 0,6 βαρ.
Υνδερ νορµαλ δριφτ σκαλ δεννε ινδικατορλαµπε:
� ϖρε σλυκκετ, ν∑ρ µοτορεν γ∑ρ;
� αλτιδ ϖρε ακτιϖερετ, ν∑ρ τνδινγσκοντακτεν στ∑ρ π∑ �ΡΥΝ�, �ΠΡΕΗΕΑΤ� ελλερ 

�ΣΤΑΡΤ�, ογ ινδτιλ µοτορεν κρερ αφ σιγ σελϖ.
Τνδεσ δεννε ινδικατορλαµπε, σ∑ σλυκ στρακσ φορ µοτορεν ογ φινδ υδ αφ, ηϖαδ 
δετ υνορµαλε δριφτστρψκ σκψλδεσ. Κονσυλτρ Βοβχατ φορηανδλερεν.
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11 Ινδικατορλαµπε φορ οπλαδνινγ Ρδ ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Λψσερ, ν∑ρ αλτερνατορεν ικκε οπλαδερ βαττεριετ.
Υνδερ νορµαλ δριφτ σκαλ δεννε ινδικατορλαµπε:
� ϖρε σλυκκετ, ν∑ρ µοτορεν γ∑ρ;
� αλτιδ ϖρε ακτιϖερετ, ν∑ρ τνδινγσκοντακτεν στ∑ρ π∑ �ΡΥΝ�, �ΠΡΕΗΕΑΤ� ελλερ 

�ΣΤΑΡΤ�, ογ ινδτιλ µοτορεν κρερ αφ σιγ σελϖ.
Τνδεσ δεννε ινδικατορλαµπε, σ∑ στανδσ στρακσ µοτορεν ογ φινδ υδ αφ, ηϖαδ 
δεν υνορµαλε δριφτστιλστανδ σκψλδεσ. Κονσυλτρ Βοβχατ φορηανδλερεν.

12 Ινδικατορλαµπε φορ βοµηοϖεδετσ 
ηψδραυλικφυνκτιον

Βλ∑ ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Λψσερ, ν∑ρ ηολδεφυνκτιονεν ι βοµηοϖεδετσ ηψδραυλικ ερ ακτιϖερετ.

13 Ινδικατορλαµπε φορ ηαστιγηεδ π∑ 
στεδετ

Γρν ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Λψσερ, ν∑ρ δερ ερ ϖαλγτ ηαστιγηεδ π∑ στεδετ.

14 Βρυγεσ ικκε �

15 Βρυγεσ ικκε �

16 Ινδικατορλαµπε φορ η∑νδβρεµσε Ρδ ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
∆εννε ινδικατορλαµπε σκαλ ϖρε:
� δεακτιϖερετ, ν∑ρ η∑νδβρεµσεστανγεν ερ ηελτ νεδε.
� ακτιϖερετ, ν∑ρ η∑νδβρεµσεστανγεν ερ τρυκκετ ηελτ οπ.

17 Ινδικατορλαµπε φορ γλδερρ Γυλ ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ
Τνδεσ, ν∑ρ τνδινγσκοντακτεν στ∑ρ π∑ ποσιτιονεν �ΠΡΕΗΕΑΤ�.

18 Ινδικατορλαµπε φορ ρετνινγσϖισερ Γρν ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Τνδεσ, ν∑ρ ηϕρε ελλερ ϖενστρε ινδικατορ ερ ακτιϖερετ.

19 Ινδικατορλαµπε φορ σιδελψσ Γρν ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Λψσερ, ν∑ρ σιδελψσενε ερ ακτιϖερεδε.

Ινδικατορλαµπεν φορβλιϖερ τνδτ, ν∑ρ φορλψγτερνε ερ ακτιϖερεδε.

20 Ινδικατορλαµπε φορ φορλψγτε Γρν ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Λψσερ, ν∑ρ φορλψγτερνε ερ ακτιϖερεδε.

21 Ινδικατορλαµπε φορ λανγτ λψσ Βλ∑ ινδικατορλαµπε µεδ σψµβολ.
Λψσερ, ν∑ρ λανγτ λψσ ερ ακτιϖερετ.

Ρεφερενχε Ικον Βεσκριϖελσε Φυνκτιον



Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ 24 4852160−∆Α (12−05)
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΒΕΤϑΕΝΙΝΓΣΙΝΣΤΡΥΚΤΙΟΝΕΡ

Ηϕρε κονσολ

Κονσολλεν τιλ ηϕρε βεστ∑ρ αφ 2 ινδικατορερ ογ 13 κοντακτερ 
µεδ ινδικατορλαµπερ.

Φιγυρ 20
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Ρεφερενχε Ικον Βεσκριϖελσε Φυνκτιον

1 Ινδικατορ φορ τραιλερδρεϕνινγ ∆εν γρννε λαµπε βλινκερ, ν∑ρ τραιλερενσ δρεϕεϖισερε ερ ακτιϖερεδε.

∆εν ϖερστε ρδε ινδικατορλαµπε ανϖενδεσ ικκε π∑ δεννε µοδελ.

2 Ινδικατορ φορ ραττιλστανδ Γρννε ινδικατορλαµπερ µεδ σψµβολερ:
� ϖερστε δελ ακτιϖερετ: 4−ηϕυλσστψρινγ ερ ϖαλγτ.
� νεδερστε δελ ακτιϖερετ: δερ ερ ϖαλγ κραββεστψρινγ.
� ϖερστε ογ νεδερστε δελ ερ δεακτιϖερετ: 2−ηϕυλσστψρινγ (φορηϕυλ) ερ ϖαλγτ.

3 Στψρινγστιλστανδ Μεδ γρν ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
3−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: δερ ερ ϖαλγ κραββεστψρινγ. ∆εννε τιλστανδ βενψττεσ π∑ σµαλλε 

οµρ∑δερ, τιλ ατ κρε ϖκ φρα βψγνινγερ ελλερ τιλ ατ πλαχερε µασκινεν ετ ανδετ στεδ.
� µιδτερποσιτιον: 2−ηϕυλσστψρινγ (φορηϕυλ) ερ ϖαλγτ. ∆εννε τιλστανδ βενψττεσ, ν∑ρ δερ 

κρεσ ϖεδ ηϕερε ηαστιγηεδερ.
� ποσιτιονεν οπ: 4−ηϕυλσστψρινγ ερ ϖαλγτ. ∆εννε τιλστανδ βρυγεσ ι δε φλεστε σιτυατιονερ.

Αλλε 4 ηϕυλ στιλλεσ παραλλελτ µεδ µασκινενσ λνγδεακσε, ινδεν δερ σκιφτεσ 
στψρινγστιλστανδ. ∆ε κορρεκτε ποσιτιονερ µαρκερεσ αφ ινδικατορλαµπερνε π∑ 
φλερφυνκτιονσϖισερεν.
ςλγ δεν στψρινγστιλστανδ, σοµ πασσερ βεδστ τιλ δε οπγαϖερ, δερ σκαλ υδφρεσ.
Στψρινγστιλστανδεν µ∑ κυν νδρεσ, µενσ µασκινεν στ∑ρ ηελτ στιλλε.

4 Ηψδραυλικστψρινγσ σπρρινγ Μεδ γρν ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: ακτιϖερερ βοµµενσ ηψδραυλικφυνκτιονερ. Ινδικατορλαµπεν λψσερ ι 

δεννε ποσιτιον.
� ποσιτιονεν οπ: δεακτιϖερερ βοµµενσ ηψδραυλικφυνκτιονερ. Βρυγεσ τιλ ατ δεακτιϖερε 

αλλε δεν ηψδραυλισκε στψρεστανγσ (ϕοψστιχκσ) φυνκτιονερ, µενσ δερ κρεσ π∑ ϖεϕεν. 
Ινδικατορλαµπεν λψσερ ικκε ι δεννε ποσιτιον.
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5 Φορλψγτερ Μεδ γρν ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
3−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: τνδερ φορλψγτερνε. Ινδικατορλαµπεν λψσερ.
� µιδτερποσιτιον: τνδερ σιδελψσενε. Ινδικατορλαµπεν λψσερ.
� ποσιτιονεν οπ: σλυκκερ αλλε λαµπερνε. Ινδικατορλαµπεν λψσερ ικκε.

6 Αρβεϕδσλψγτερ φοραν ογ βαγϖεδ. Μεδ γρν ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: τνδερ αρβεϕδσλψγτερνε. Στψρεκοντακτεν τιλ ϖεϕβανελψσ σκαλ ϖρε ι 

χεντραλ ποσιτιον ελλερ νεδε.
� ποσιτιονεν οπ: σλυκκερ αρβεϕδσλψγτερνε. 

7 Τ∑γελψγτερ βαγπ∑ Μεδ γρν ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: τνδερ τ∑γελψγτερνε.
� ποσιτιονεν οπ: σλυκκερ τ∑γελψγτερνε. 

8 Βλσερροτατιονσ βαγλνσ κοντακτ 
(εκστρα)

Τρψκ π∑ κοντακτεν φορ ατ φ∑ λυφτστρµµεν τιλ ατ βλσε βαγλνσ γεννεµ ραδιατορεν, ν∑ρ 
δερ σκαλ ρενσεσ υδ.

9 Βαγρυδεϖασκερ/−ϖισκερ Μεδ γρν ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: ακτιϖερερ βαγρυδεϖασκερεν. Κοντακτεν ϖενδερ τιλβαγε τιλ 

µιδτερποσιτιονεν, ν∑ρ δεν σλιππεσ.
� µιδτερποσιτιον: ακτιϖερερ ρυδεϖισκερεν.
� ποσιτιονεν οπ: δεακτιϖερερ ρυδεϖισκερεν.

10 Ταγϖινδυεσϖισκερ (εκστρα) Μεδ γρν ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: ακτιϖερερ ταγϖινδυεσϖισκερεν.
� ποσιτιονεν οπ: δεακτιϖερερ ταγρυδεϖισκερεν.

11 Βαγεστε ηψδραυλικτιλσλυτνινγ 
(εκστρα)

2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ µεδ σταβιλ µιδτερποσιτιον:
� ποσιτιονεν νεδ: ακτιϖερερ εν κονσταντ στρµνινγ τιλ δεν βαγεστε 

ηψδραυλικτιλσλυτνινγ.
� µιδτερποσιτιον: δεακτιϖερερ εν κονσταντ στρµνινγ τιλ δεν βαγεστε 

ηψδραυλικτιλσλυτνινγ.
� ποσιτιονεν οπ: ακτιϖερερ εν κονσταντ στρµνινγ ι µοδσατ ρετνινγ τιλ δεν βαγεστε 

ηψδραυλικτιλσλυτνινγ.

12 Ηϖερ ελλερ σνκερ 
ηψδραυλικοπηνγετ (εκστρα)

2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ µεδ σταβιλ µιδτερποσιτιον:
� ποσιτιονεν νεδ: σνκερ δεν βαγεστε ηψδραυλικκρογ.
� µιδτερποσιτιον: δεακτιϖερερ εν κονσταντ στρµνινγ τιλ δεν βαγεστε ηψδραυλικκρογ.
� ποσιτιονεν οπ: ηϖερ δεν βαγεστε ηψδραυλικκρογ.

13 Τρανσµισσιονστιλστανδ Μεδ γρν ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: σκιφτερ τιλ αρβεϕδστιλστανδ (προγρεσσιϖ αχχελερατιον).
� ποσιτιονεν οπ: σκιφτερ τιλ κρσελστιλστανδ.

Τιλστανδεν καν νδρεσ, µενσ µασκινεν ερ ι βεϖγελσε.

14 Βοµηοϖεδετσ ηψδραυλικ Μεδ ρδ ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
Κοντακτ µεδ 2 σταβιλε ποσιτιονερ ογ ποσιτιονεν νεδ, δερ ικκε ερ σταβιλ:
� ποσιτιονεν οπ: ακτιϖερερ βοµηοϖεδετσ ηψδραυλικφυνκτιον (ινδικατορλαµπεν λψσερ).
� µιδτερποσιτιον: ακτιϖερερ βοµηοϖεδετσ ηψδραυλικφυνκτιον (ινδικατορλαµπεν λψσερ 

ικκε).
� ποσιτιονεν νεδ (ικκε σταβιλ ποσιτιον): αφλαστερ ηψδραυλικτρψκκετ ϖεδ βοµηοϖεδετ.

Ρεφερενχε Ικον Βεσκριϖελσε Φυνκτιον
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ςενστρε φλερφυνκτιονσστανγ

∆εννε στανγ ηαρ 2 φυνκτιονερ:

� ϖαλγ αφ κρσελσρετνινγ,

� ϖαλγ αφ κρσελσηαστιγηεδ.

Φιγυρ 21

Κρσελσρετνινγ

Φορ ατ ϖλγε κρσελσρετνινγεν: 

� Κρσελ φρεµαδ: τρκ στανγεν µοδ διγ, ηϖορεφτερ δεν
σκυββεσ φρεµαδ.

� Κρσελ βαγλνσ: τρκ στανγεν µοδ διγ, ηϖορεφτερ δεν
σκυββεσ τιλβαγε. ∆ερ ηρεσ ετ αδϖαρσελσηορν (εκστρα),
ν∑ρ δερ ϖλγεσ βαγλνσ κρσελ.

Κρσελσηαστιγηεδ

Φορ ατ ϖλγε κρσελσηαστιγηεδεν:

� Ηαστιγηεδ �π∑ στεδετ�: δρεϕ στανγεν τιλ ποσιτιον 1 
(φ.εκσ. ν∑ρ δερ µανϖρερεσ π∑ αρβεϕδσοµρ∑δετ).

� Ηαστιγηεδ �π∑ ϖεϕεν�: δρεϕ στανγεν τιλ ποσιτιον 2 
(φ.εκσ. ν∑ρ δερ σκιφτεσ αρβεϕδσοµρ∑δερ).

15 Βοµηοϖεδετσ ηψδραυλισκε 
ηολδετρψκ

Μεδ βλ∑ ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
3−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: ακτιϖερερ δεν κονσταντε στρµνινγ τιλ βοµηοϖεδετσ ηψδραυλικ ι ν 

ρετνινγ (ινδικατορλαµπεν λψσερ). 
(Φορ εκσεµπελ φορ ατ δριϖε εν φεϕεµασκινε.)

� µιδτερποσιτιον: δεακτιϖερερ δεν κονσταντε στρµνινγ τιλ βοµηοϖεδετσ ηψδραυλικ 
(ινδικατορλαµπεν λψσερ ικκε).

� ποσιτιονεν οπ: ακτιϖερερ δεν κονσταντε στρµνινγ τιλ βοµηοϖεδετσ ηψδραυλικ ι δεν 
µοδσαττε ρετνινγ (ινδικατορλαµπεν λψσερ).

16 Στψρινγ αφ δεν ανδεν 
ηψδραυλικφυνκτιον ϖεδ 
βοµηοϖεδετ (εκστρα)

Μεδ γρν ινδικατορ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: Μυλιγγρ στψρινγεν αφ δεν ανδεν ηψδραυλικφυνκτιον ϖεδ 

βοµηοϖεδετ ϖια ϕοψστιχκ (φορ κονσταντ στρµνινγ σκαλ κοντακτεν �Βοµηοϖεδσ 
ηψδραυλικ� ϖρε ι ποσιτιονεν νεδ).

� ποσιτιονεν οπ: δεακτιϖερε φυνκτιονεν (κοντακτεν �Βοµηοϖεδσ ηψδραυλικ� σκαλ ϖρε 
ι ποσιτιονεν νεδ).

17 Ανϖενδεσ ικκε. �

18 Ανϖενδεσ ικκε. �

19 Ανϖενδεσ ικκε. �

20 Ανϖενδεσ ικκε. �

Ρεφερενχε Ικον Βεσκριϖελσε Φυνκτιον

Α∆ςΑΡΣΕΛ

∅νδρεσ κρσελσρετνινγεν, µενσ µασκινεν ερ ι
βεϖγελσε, καν σταβιλιτετεν γ∑ ταβτ. Στοπ µασκινεν,
ινδεν δερ κρεσ ι µοδσατ ρετνινγ.

5

Σ0308

ςΙΓΤΙΓΤ

∆ερ καν σκιφτεσ φρα ν ηαστιγηεδ τιλ εν ανδεν υδεν ατ 
στανδσε µασκινεν.
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Ηϕρε φλερφυνκτιονσστανγ

∆εννε στανγ ηαρ 4 φυνκτιονερ:

� ρεγυλερινγ αφ ρυδεϖισκερεν,

� ρεγυλερινγ αφ ρυδεϖασκερεν.

� λψγτεστψρινγ,

� βετϕενινγ αφ ηορν.

Φιγυρ 22

Ρυδεϖισκερ

Στψρινγεν αφ φορρυδεϖισκερεν ηαρ 3 ποσιτιονερ. Στανγεν 
δρεϕεσ φορ ατ ϖλγε:

� στοπ,

� λανγσοµ ϖισκνινγ.

� ηυρτιγ ϖισκνινγ.

Ρυδεϖασκερ

Τρψκ στανγεν ινδ φορ ατ υδλσε ϖασκεϖσκεν.

Λψγτερ

Φορ ατ ρεγυλερε λψγτερνε:

� Ν∑ρ λψγτεκοντακτεν ερ ακτιϖερετ (φορλψγτεποσιτιον),
σκυββεσ στανγεν φρεµαδ, σ∑ δερ σκιφτεσ τιλ λανγτ λψσ.
Τρκ δεν τιλβαγε τιλ µιδτερποσιτιονεν φορ ατ σκιφτε τιλβαγε
τιλ φορλψγτερνε.

� Ν∑ρ λψγτεκοντακτεν ερ δεακτιϖερετ, τρκκεσ στανγεν
ιµοδ διγ, σ∑ φορλψγτερνε βλινκερ.

ςεϕηορν

Τρψκ π∑ κναππεν π∑ στανγενσ ενδε φορ ατ δψττε µεδ 
ηορνετ.

ϑοψστιχκ τιλ στψρινγ αφ βοµφυνκτιονεν

Φιγυρ 23

Φλερφυνκτιονσ−ϕοψστιχκεν στψρερ αλλε βοµφυνκτιονερνε ϖεδ ατ 
βεϖγε ϕοψστιχκεν ογ/ελλερ στψρε µεδ δε 2 
τοµµελφινγερηϕυλ ελλερ −κοντακτερ.

Αλλε δισσε στψρεµεκανισµερ ϖενδερ τιλβαγε τιλ νευτραλ 
ποσιτιον, ν∑ρ δε σλιππεσ, ογ δε καν ακτιϖερεσ σαµτιδιγτ, 
µεδµινδρε ανδετ ερ ανφρτ.

Σ0309

Ρεφερενχε Βεσκριϖελσε Φυνκτιον

1 ϑοψστιχκ σκυββετ 
φρεµαδ

Βοµµεν σνκεσ µεδ εν ηαστιγηεδ, 
δερ ερ προπορτιονελ µεδ στανγενσ 
ηλδνινγ.

2 ϑοψστιχκ τρυκκετ 
τιλβαγε

Βοµµεν ηϖεσ µεδ εν ηαστιγηεδ, 
δερ ερ προπορτιονελ µεδ στανγενσ 
ηλδνινγ.

3 ϑοψστιχκ ϖιππετ τιλ 
ϖενστρε

Φορ ατ σνκε π∑ηνγσρεδσκαβετ 
µεδ εν ηαστιγηεδ, δερ ερ 
προπορτιονελ µεδ στανγενσ ηλδνινγ.

4 ϑοψστιχκ ϖιππετ τιλ 
ηϕρε

Φορ ατ ϖιππε π∑ηνγσρεδσκαβετ µεδ 
εν ηαστιγηεδ, δερ ερ προπορτιονελ 
µεδ στανγενσ ηλδνινγ.

5 ςενστρε 
τοµµελφινγερηϕυλ 
ακτιϖερετ φρεµαδ

Φορ ατ φορλνγε τελεσκοπετ µεδ εν 
ηαστιγηεδ, δερ ερ προπορτιονελ µεδ 
τοµµελφινγερηϕυλετσ βεϖγελσε.

6 ςενστρε 
τοµµελφινγερηϕυλ 
ακτιϖερετ βαγλνσ

Φορ ατ τρκκε τελεσκοπετ τιλβαγε µεδ 
εν ηαστιγηεδ, δερ ερ προπορτιονελ 
µεδ τοµµελφινγερηϕυλετσ βεϖγελσε.

7 Ηϕρε 
τοµµελφινγερηϕυλ 
ακτιϖερετ φρεµαδ

Προπορτιονελ στψρινγ αφ δεν 
ηψδραυλικτιλσλυτνινγ, δερ σιδδερ ϖεδ 
φοραν π∑ βοµηοϖεδετ.

8 Ηϕρε 
τοµµελφινγερηϕυλ 
ακτιϖερετ βαγλνσ

Προπορτιονελ στψρινγ αφ δεν 
ηψδραυλικτιλσλυτνινγ, δερ σιδδερ π∑ 
βοµηοϖεδετσ βαγσιδε.

9 Κοντακτ τιλ ατ ακτιϖερε 
βοµηοϖεδετσ 
ηψδραυλικφυνκτιονερ

Φορ ατ ακτιϖερε ηψδραυλικφυνκτιονεν 
π∑ βοµηοϖεδετ. Ακτιϖερινγ ερ κυν 
µυλιγ, ν∑ρ κοντακτ 14 ογ 15 (σε 
ταβελλεν π∑ σ. 24) ερ ακτιϖερεδε.

10 Κοντακτ τιλ ατ ακτιϖερε/
δεακτιϖερε δεν ανδεν 
ηψδραυλικφυνκτιον 
φοραν π∑ βοµηοϖεδετ 
(εκστρα)

Στψρινγ αφ δεν ανδεν 
ηψδραυλικφυνκτιον ϖεδ βοµηοϖεδετ 
(κορτϖαριγτ). Φυνκτιον στανδσερ, ν∑ρ 
κναππεν σλιππεσ.

9
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Σ0621
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Στψρεµεκανισµερ τιλ φαρεαδϖαρσελσλψγτερ ογ ροτερενδε 
αδϖαρσελσλψγτε

Φιγυρ 24

Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ

Φιγυρ 25

Ρεφερενχε Ικον Βεσκριϖελσε ογ φυνκτιον

1 Ρεγυλερινγ αφ φαρεαδϖαρσελσλψγτερ
Μεδ ρδ ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: φαρεαδϖαρσελσλψγτε 

τνδτ.
� ποσιτιονεν οπ: φαρεαδϖαρσελσλψγτε 

σλυκκετ.

2 Ρεγυλερινγ αφ ροτερενδε 
αδϖαρσελσλψγτε
Μεδ γυλ ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
2−ποσιτιονσ οµσκιφτερκοντακτ:
� ποσιτιονεν νεδ: ροτερενδε 

αδϖαρσελσλψγτε τνδτ.
� ποσιτιονεν οπ: αδϖαρσελσλψγτεν σλυκκετ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ηϖ αλδριγ εν λαστ, µενσ τελεσκοπλσσερεν
βεφινδερ σιγ ι νογεν αφ φλγενδε τιλστανδε: 

� δε στψρενδε ηϕυλ ερ ι δεν αλλερψδερστε ποσιτιον,

� βαγακσλεν ερ ι οϖερηϕδε ι σιν αλλερψδερστε
ποσιτιον.

∆ισσε τιλστανδε καν µεδφρε φορκερτ ϖισνινγ αφ
ινδεκατορεν φορ λνγδεσταβιλιτετ (ΛΣΙ, δϖσ.
Λονγιτυδιναλ Σταβιλιτψ Ινδιχατορ).

1 2

Σ0316

1 2

3 4

Σ0301

Ρεφερενχε Ικον Βεσκριϖελσε ογ φυνκτιον

1 Ινδικατορεν λψσερ φορ ατ µαρκερε 
µασκινενσ γραδ αφ λνγδεσταβιλιτετ
� Γρννε ινδικατορλαµπερ (5ξ): τνδεσ 

γραδϖιστ ι αλλε σιτυατιονερ, ηϖορ δεν 
η∑νδτερεδε λαστ ν∑ρ οπ τιλ 62% αφ δεν 
βελαστνινγ, δερ ηαρ εν τενδενσ τιλ ατ φ∑ 
µασκινεν τιλ ατ ϖιππε φρεµαδ.

� Ορανγε ινδικατορλαµπερ (3ξ): τνδεσ 
γραδϖιστ ι αλλε σιτυατιονερ, ηϖορ δεν 
η∑νδτερεδε λαστ ερ µελλεµ 63% ογ 
70% αφ δεν βελαστνινγ, δερ ηαρ εν 
τενδενσ τιλ ατ φ∑ µασκινεν τιλ ατ ϖιππε 
φρεµαδ.

� Ρδε ινδικατορλαµπερ (2ξ): τνδεσ 
γραδϖιστ ι αλλε σιτυατιονερ, ηϖορ δεν 
η∑νδτερεδε λαστ ερ µερε ενδ 71% αφ 
δεν βελαστνινγ, δερ ηαρ εν τενδενσ τιλ 
ατ φ∑ µασκινεν τιλ ατ ϖιππε φρεµαδ.

Ηολδ ϕε µεδ δε οπλψσνινγερ, σοµ 
οϖενστ∑ενδε ινδικατορλαµπερ γιϖερ, 
µενσ δερ υδφρεσ η∑νδτερινγσαρβεϕδε, 
ογ σργ φορ ατ γρε δετ, δερ σκαλ τιλ φορ 
ατ ρεττε οπ π∑ προβλεµετ.

2 Κναπ τιλ ατ δεακτιϖερε αδϖαρσελσηορνετ 
τιλ ινδικατορεν φορ µασκινενσ 
λνγδεσταβιλιτετ
Μεδ ρδ ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
� Αδϖαρσελσηορνετ ακτιϖερεσ αλτιδ, ν∑ρ 

δεν 3. ραϖβρυνε ινδικατορλαµπε, δερ 
ϖισερ µασκινενσ λνγδεσταβιλιτετ, 
τνδεσ (δϖσ. ν∑ρ δεν η∑νδτερεδε λαστ 
ερ χα. 69% αφ βελαστνινγεν). 

� Κναππεν βρυγεσ τιλ ατ δεακτιϖερε 
αδϖαρσελσηορνετ.

� ∆εν ρδε ινδικατορλαµπε τνδεσ αλτιδ, 
ν∑ρ αδϖαρσελσηορνετ δεακτιϖερεσ ϖεδ 
ηϕλπ αφ κναππεν.

Ινδικατορλαµπεν ΣΚΑΛ ϖρε σλυκκετ, 
ν∑ρ δερ υδφρεσ η∑νδτερινγσαρβεϕδε.

3 Γυλ ινδικατορλαµπε
ςισερ ατ µασκινεν νυ στψρεσ αφ ΑΜΑ (ηϖισ 
δεν ερ ινσταλλερετ)
ΑΜΑ�εν ακτιϖερεσ κυν εφτερ εν βεστεµτ 
ϖινκελ ερ ν∑ετ.

4 Ινδικατορλαµπεν φορ 
κρνγνινγσσταβιλιτσατορεν 
(�Αγγραϖατινγ Μοϖεµεντσ Αρρεστερ� 
ελλερ ΑΜΑ)
Μεδ ρδ ινδικατορλαµπε ογ σψµβολ.
Λψσερ, ν∑ρ δεν σιδστε ροδε ινδικατορλαµπε 
τνδεσ (δϖσ. ν∑ρ δεν η∑νδτερεδε λαστ ερ 
χα. 76% αφ βελαστνινγεν). 
Ν∑ρ κρνγνινγσσταβιλισατορσψστεµετ 
(ΑΜΑ, εκστραυδστψρ) ερ ινσταλλερετ, 
φορηινδρερ δετ αλλε δε βεϖγελσερ, δερ 
φορϖρρερ σιτυατιονεν:
� βοµµενσ σνκνινγ
� τελεσκοπετσ φορλνγελσε
� λφτ αφ σταβιλισατορερνε
� ατ γαφλερνε ελλερ π∑ηνγσρεδσκαβετ 

ϖιππεσ φρεµαδ ελλερ τιλβαγε
� ηψδραυλικφυνκτιονεν, σοµ σιδδερ π∑ 

βοµηοϖεδετσ βαγσιδε
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Στψρεµεκανισµεν (Χ∆Λ) τιλ κορριγερινγ αφ οϖερηϕδε 
(κυν Τ3571Λ)

Φιγυρ 26

Τϖργ∑ενδε κρνγνινγσµ∑λερ (κυν Τ3571Λ)

∆εν σιδελνσ κρνγνινγσµ∑λερ ερ ινσταλλερετ ι καβινενσ 
ϖερστε ηϕρε ηϕρνε. ∆εν ϖισερ χηασσισετσ ϖιπνινγσϖινκελ 
(ι γραδερ) ι φορηολδ τιλ ϖανδρετ.

Φιγυρ 27

Ινδικατορ φορ Χ∆Λ�σ µιδτερποσιτιον (κυν Τ3571Λ)

Φιγυρ 28

∆εννε σψνλιγε ινδικατορ ϖισερ, ατ ϕυστερινγεν αφ Χ∆Λ�εν 
βεφινδερ σιγ ι βεϖγελσενσ µιδτερποσιτιον, ν∑ρ βϕλκεν 
φλυγτερ µεδ χηασσισετ [Φιγυρ 28].

Ρεφερενχε Ικον Φυνκτιον

� Μεκανισµε τιλ κορριγερινγ αφ οϖερηϕδε
Στψρεµεκανισµεν ϖενδερ τιλβαγε τιλ 
νευτραλ, ν∑ρ δεν σλιππεσ.
� σκυββετ µοδ ηϕδε (1): κορριγερινγ αφ 

οϖερηϕδε µοδ ηϕρε ϖεδ προπορτιονελ 
ηαστιγηεδ.

� σκυββετ µοδ ϖενστρε (2): κορριγερινγ αφ 
οϖερηϕδε µοδ ϖενστρε ϖεδ 
προπορτιονελ ηαστιγηεδ.

Μυλιγ κορριγερινγ αφ οϖερηϕδε: 
6° τιλ ϖενστρε ογ 6° τιλ ηϕρε.
∆εννε στψρεµεκανισµε σκαλ βρυγεσ 
αλενε, δερ µ∑ ικκε σαµτιδιγ ακτιϖερεσ 
ανδρε στψρεµεκανισµερ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φυνκτιονεν Χ∆Λ µ∑ ικκε ανϖενδεσ, ν∑ρ λαστεν ερ
ηϖετ. Σργ φορ ατ κορριγερε οϖερηϕδεν, ινδεν
λαστεν λφτεσ. Βετϕεν στψρεµεκανισµεν λανγσοµτ ογ
ϕϖντ. Ηολδ ϕε µεδ κρνγνινγσµ∑λερεν φορ ατ
φινδε υδ αφ, ηϖορν∑ρ χηασσισετ ερ πλαντ. Ενηϖερ
χηασσισβεϖγελσε ελλερ −στοπ, δερ σκερ φορ
πλυδσελιγτ, καν φ∑ βοµµεν τιλ ατ σϖινγε. Φαρεν φορ ατ
µασκινεν ϖιλ ϖλτε ερ στρρε, ν∑ρ βοµµεν ερ ηϖετ
ελλερ ι βρυγ.

1

2

Σ0303

Ρεφερενχε Βεσκριϖελσε Φυνκτιον

1 Φινσκαλα Ινδδελτ γραδ φορ γραδ φρα 0 τιλ 5° τιλ 
ηϕρε ογ ϖενστρε σιδε.

2 Στορσκαλα Ινδδελτ µεδ 5 γραδερσ φοργελσερ φρα 
0 τιλ 30° τιλ ηϕρε ογ ϖενστρε σιδε.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ηολδ οµηψγγελιγτ ϕε µεδ δεννε κρνγνινγσµ∑−
λερ, µενσ δερ υδφρεσ η∑νδτερινγσαρβεϕδε, ογ σργ
φορ ατ ϖλγε δε φορνδνε φορηολδσρεγλερ.
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Τνδινγσκοντακτ

Φιγυρ 29

Ρατ

∆ρεϕ ραττετ µεδ υρετ φορ ατ δρεϕε µασκινεν τιλ ηϕρε.

∆ρεϕ ραττετ µοδ υρετ φορ ατ δρεϕε µασκινεν τιλ ϖενστρε.

Ραττετσ ϖιππεϕυστερινγ

Φιγυρ 30

Τρκ στανγεν µοδ διγ φορ ατ ινδστιλλε ραττετ.

Εφτερ ραττετ ερ ινδστιλλετ ι δεν νσκεδε ποσιτιον, σκυββεσ 
στανγεν τιλβαγε, σ∑ ραττετ λ∑σεσ ι δεν ινδστιλλεδε στιλλινγ.

Ποσιτιον Φυνκτιον

ΣΤΟΠ ∆εακτιϖερετ ποσιτιον (σταβιλ ποσιτιον).

ΡΥΝ Τνδινγσποσιτιον (σταβιλ ποσιτιον).

ΠΡΕΗΕΑΤ Γλδερρσ φορϖαρµνινγσποσιτιονεν (ικκε σταβιλ 
ποσιτιον): κοντακτεν ϖενδερ τιλβαγε τιλ ποσιτιονεν 
�ΡΥΝ�, σ∑ σναρτ νγλεν σλιππεσ).

ΣΤΑΡΤ Σταρτποσιτιονεν (ικκε σταβιλ ποσιτιον: κοντακτεν ϖενδερ 
τιλβαγε τιλ ποσιτιονεν �ΡΥΝ�, σ∑ σναρτ νγλεν σλιππεσ).

ςΙΓΤΙΓΤ

Φορ ατ ισττε ελλερ φϕερνε νγλεν, σκαλ κοντακτεν ϖρε ι 
ποσιτιονεν �ΣΤΟΠ�.

STOP
 RUN

PREHEAT

START

Σ0304

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Μασκινεν µ∑ αλδριγ κρεσ ελλερ βετϕενεσ,
µεδµινδρε κονσολλεν ερ ορδεντλιγτ φαστλ∑στ.

Κονσολλεν µ∑ αλδριγ ϖιππεσ, µενσ µασκινεν ερ ι
βεϖγελσε.

Σ0312
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Πεδαλερ

Φιγυρ 31

Η∑νδβρεµσε

∆εννε στανγ ηαρ 2 φυνκτιονερ:

� η∑νδβρεµσερεγυλερινγ.

� ρεγυλερινγ αφ νδβρεµσεν, σ∑φρεµτ ηοϖεδβρεµσεν σϖιγ−
τερ.

Φιγυρ 32

Φορ ατ βρεµσε τρκκεσ η∑νδβρεµσεστανγεν οπαδ, ινδτιλ 
δεν λ∑σερ.

Φορ ατ λσνε βρεµσεν τρκκεσ στανγεν οπαδ, ογ δερ 
τρψκκεσ σαµτιδιγ π∑ κναππεν (1), σ∑ λ∑σεν λσνεσ. Σνκ 
η∑νδταγετ ηελτ νεδ.

Βεηολδερ τιλ ϖσκε τιλ ρυδεϖασκ

Π∑φψλδνινγσπροππεν τιλ βεηολδερεν µεδ ϖσκε τιλ ρυδεϖασκ 
σιδδερ υνδερ η∑νδβρεµσεστανγεν [Φιγυρ 33].

Φιγυρ 33

Νρ. Βεσκριϖελσε Φυνκτιον

1 Βρεµσεπεδαλ ∆εννε πεδαλ φυνγερερ σοµ ηοϖεδβρεµσε.
� Τρψκ π∑ πεδαλεν, σ∑ µασκινεν γραδϖιστ 

σαγτνερ φαρτεν, ινδτιλ δεν στανδσερ.
� Σλιπ πεδαλεν, σ∑ βρεµσεφυνκτιονεν γραδϖιστ 

µινδσκεσ, ινδτιλ δεν υδλιγνεσ.

Βρεµσνινγεν ερ ηψδροστατισκ ι βεγψνδελσεν. 
Μενσ διεσελµοτορεν ερ ι κοντινυερλιγ τιλστανδ, 
ρεδυχερεσ µασκινενσ κρσελσηαστιγηεδ, ινδτιλ 
δεν στοππερ, προπορτιονελτ µεδ πεδαλτρψκκετ.

Π∑ ρεστεν αφ νεδτρψκκετ ερ βρεµσεεφφεκτεν 
µεκανισκ (µεδ βρεµσεσκιϖερνε).

2 Σπεεδερ Κρσελσηαστιγηεδεν ερ διρεκτε αφηνγιγ αφ 
µοτορενσ ηαστιγηεδ.
� Φορ ατ κρε ηυρτιγερε: 

Τρψκ π∑ πεδαλεν φορ ατ γε διεσελµοτορενσ 
ηαστιγηεδ τιλ δετ µακσιµαλε.

� Φορ ατ κρε λανγσοµµερε:
Σλιπ πεδαλεν φορ ατ ρεδυχερε 
διεσελµοτορενσ ηαστιγηεδ.

21
Σ0314

1

Σ0315
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Ρεγυλερινγ αφ καβινεϖαρµε ογ αφδυγνινγ

Φιγυρ 34

Ηψδραυλικσψστεµ

Βατχη αφ δατααρκ

Φιγυρ 35

∆ατααρκενε ι δεννε βατχηλιστε ρυµµερ νογλε ινστρυκτιονερ, 
δερ ογσ∑ φινδεσ ι δεννε ϖεϕλεδνινγ, ογ οµφαττερ 
βελαστνινγσοϖερσιγτερνε.

Βαγρυδε

∆εννε ρυδε καν ∑βνεσ 90°.

Βρανδσλυκκερ

Φαστγρινγσπυνκτερ τιλ βρανδσλυκκερενσ στττεµεκανισµε 
σιδδερ π∑ ηϕρε σιδε αφ καβινενσ βαγπανελ.

Φιγυρ 36

Ρεφερενχε Βεσκριϖελσε Φυνκτιον

1 Τεµπερατυρ− ϕυστερινγ � Φορ ατ γε τεµπερατυρεν:
∆ρεϕ µεδ υρετ φορ ατ γε 
τεµπερατυρεν ι καβινεν.

� Φορ ατ ρεδυχερε τεµπερατυρεν:
∆ρεϕ µοδ υρετ φορ ατ σνκε 
τεµπερατυρεν ι καβινεν.

2 Βλσερρεγυλερινγ ∆ρεϕ κοντακτεν µεδ υρετ φορ ατ γε 
βλσερηαστιγηεδεν.
� Ο: βλσερ στανδσετ.

� Ι: λανγσοµ ηαστιγηεδ.

� ΙΙ: µεδιυµ ηαστιγηεδ.

� ΙΙΙ: ηϕ ηαστιγηεδ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

∆ιεσελβρνδστοφ ελλερ ηψδραυλικϖσκε υνδερ τρψκ
καν τρνγε ινδ γεννεµ ηυδεν ελλερ ϕνενε, ηϖιλκετ
καν µεδφρε περσονσκαδερ ελλερ δδεν. ∆ετ ερ
µυλιγτ, ατ ϖσκε, δερ λκκερ υνδερ τρψκ, ερ υσψνλιγτ.
Ανϖενδ ετ στψκκε παπ ελλερ τρ τιλ ατ φινδε φρεµ τιλ
λκαγερ. Ανϖενδ ικκε δε βαρε ηνδερ. ςρ ιφρτ
σικκερηεδσβριλλερ. Κοµµερ δερ ϖσκε ινδ ι ηυδεν
ελλερ ϕνενε, σκαλ δερ στρακσ σγεσ ηϕλπ φρα εν
λγε, δερ ηαρ ερφαρινγερ µεδ δεννε τψπε σκαδερ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

ΥΝ∆Γ⊕ ΦΟΡΒΡ∅Ν∆ΙΝΓΕΡ

Ηψδραυλικϖσκερ, σλανγερ, ρρστψκκερ ογ λψνκοβλερε
καν βλιϖε ϖαρµε, ν∑ρ µασκινεν ογ π∑ηνγσρεδσκα−
βερνε κρεσ. ςρ φορσιγτιγ, ν∑ρ ηυρτιγκοβλερε κοβ−
λεσ τιλ ογ φρα.

2

1

Σ0307

Α∆ςΑΡΣΕΛ

∆εννε ρυδε καν ογσ∑ βρυγεσ σοµ νδυδγανγ, δερ−
φορ µ∑ ∑βνινγενσ στψρεµεκανισµε ικκε βλοκερεσ
ελλερ δενσ φινεσσερ µ∑ ικκε βεγρνσεσ.

93732

Σ0432
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∆ρ

Φορ ατ ∑βνε δρεν υδεφρα: τρκ ι η∑νδταγετ [Φιγυρ 37]. 
∆ρεν καν λ∑σεσ µεδ τνδινγσνγλεν.

Φιγυρ 37

Φορ ατ ∑βνε δρεν ινδεφρα: κλεµ οµ η∑νδταγετ [Φιγυρ 38].

Φιγυρ 38

ςενστρε ρυδε

∆εννε ρυδε σιδδερ π∑ καβινενσ δρ ογ ∑βνερ 180°.

Φορ ατ ∑βνε ελλερ λυκκε ρυδεν: δρεϕ στανγεν οπαδ ελλερ 
νεδαδ [Φιγυρ 39].

Φιγυρ 39

Φορ ατ λ∑σε ι ∑βεν ποσιτιον: φαστγρινγσβεσλαγετ ινδκοβλεσ 
ογ λ∑σεσ [Φιγυρ 40].

Φιγυρ 40

Φορ ατ λ∑σε οπ: τρκ ι στανγεν ινδε ι καβινεν [Φιγυρ 41].

Φιγυρ 41

Σ0381
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Κρεδσαφβρψδερ

∆εννε κρεδσαφβρψδερ (δρεϕεκοντακτ µεδ νγλε) σιδδερ βαγ 
καβινεν π∑ ραµµενσ ϖενστρε σιδε. ∆εν στψρερ ∑βνινγ ογ 
λυκνινγ αφ ϕορδκρεδσλβσλεδνινγεν µελλεµ βαττεριετσ 
ποσιτιϖε πολ ογ ραµµεν.

Φιγυρ 42

Φορ ατ λυκκε κρεδσλβετ: στικ νγλεν ινδ ι κοντακτεν ογ δρεϕ 
δεν µεδ υρετ, ινδτιλ δεν ινδεκσερερ.

Φορ ατ ∑βνε κρεδσλβετ: δρεϕ νγλεν µοδ υρετ, ηϖορεφτερ 
δεν ταγεσ υδ αφ κοντακτεν.

∆αγλιγ ινσπεκτιον

� Μοτορενσ σµρεµιδδεληϕδε

� Ηψδραυλικϖσκεσ ηϕδε

� Μοτορσ κλεµιδδεληϕδε

� Μοτορσ κλεσψστεµ, σψστεµετ κοντρολλερεσ φορ σκαδερ
ελλερ λκαγερ

� Μοτορσ ολιεφιλτερ, λυφτσψστεµετ κοντρολλερεσ φορ σκαδερ
ελλερ λκαγερ

� ∆κ, κοντρολλερεσ φορ σλιταγε, σκαδερ, δκτρψκ

� Φρερκαβινεν ογ καβινενσ µοντερινγσβεσλαγ

� Λυκνινγ ογ λ∑σνινγ αφ αλλε δκσλερ

Βεµρκ: ςσκερ σοµ µοτορολιε, ηψδραυλικϖσκε,
κλεµιδδελ οσϖ. σκαλ βορτσκαφφεσ π∑ εν
µιλϕσικκερ µ∑δε. Νογλε λοϖε κρϖερ, ατ
βεστεµτε υδσλιπ ογ λκαγερ π∑ ϕορδεν σκαλ
ρενσεσ οπ π∑ εν βεστεµτ µ∑δε. Λσ δε
λοκαλε ογ νατιοναλε λοϖε φορ ατ φ∑ οπλψστ
κορρεκτ βορτσκαφφελσεσµετοδε.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

∆ετ ανβεφαλεσ ατ ∑βνε κρεδσλβετ, ν∑ρ µασκινεν
στανδσεσ φορ εν λανγ περιοδε.

Κρεδσλβετ µ∑ κυν ∑βνεσ, ν∑ρ δετ ερ αβσολυτ
νδϖενδιγτ, µενσ µοτορεν κρερ.

Σ0433

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ερ τελεσκοπλσσερεν νψ, σκαλ δε σπεχιφικκε κοντρολ−
λερ, δερ βεσκριϖεσ ι αφσνιττετ οµ ϖεδλιγεηολδελσε,
υδφρεσ, ινδεν µασκινεν ταγεσ ι βρυγ φρστε γανγ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρερεν σκαλ ηαϖε ινστρυκσερ, ινδεν µασκινεν
κρεσ. Φρερε, σοµ ικκε ηαρ φ∑ετ ινστρυκτιον, καν
φορ∑ρσαγε περσονσκαδε ελλερ δδσφαλδ.
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Κλαργρινγ ινδεν µασκινεν ταγεσ ι βρυγ

Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

∆ερ ερ ετ νετ µεδ πλαδσ τιλ δοκυµεντερ βαγ φρερσδετ. 
Σργ φορ ατ βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγεν 
οπβεϖαρεσ δερ.

Φιγυρ 43

Σ∑δαν φψλδεσ βρνδστοφτανκεν

1. Προππεν σκρυεσ αφ [Φιγυρ 44].

Φιγυρ 44

2. Φψλδ µεδ διεσελβρνδστοφ.

Βεµρκ: τανκενσ καπαχιτετ ερ 115 λιτερ.

Ινδστιλλινγ αφ φρερσδετ

∆ετ ερ εν αφγρενδε σικκερηεδσφακτορ, ατ φρερεν ηαρ δετ 
βεηαγελιγτ υνδερ κρσλεν.

∆ε 4 φορσκελλιγε τψπερ ινδστιλλινγ γρ, ατ µαν καν κρε σ∑ 
βεηαγελιγτ σοµ µυλιγτ.

Φιγυρ 45

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρερεν σκαλ ηαϖε ινστρυκσερ, ινδεν µασκινεν
κρεσ. Φρερε, σοµ ικκε ηαρ φ∑ετ ινστρυκτιον, καν
φορ∑ρσαγε περσονσκαδε ελλερ δδσφαλδ.

Σ0383

Σ0505

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φαστσπνδ σικκερηεδσσελεν.

Ινδστιλ σδετ, σ∑ δετ ερ λετ ατ ν∑ ογ βετϕενε αλλε
στψρεµεκανισµερνε.

Ρεφερενχε Βεσκριϖελσε ϑυστερινγ

1 ϑυστερινγ αφ 
σδετσ λνγδε

Τρκ στανγεν τιλ ϖενστρε.
Σκυβ σδετ, σ∑ δετ γλιδερ τιλ δεν νσκεδε 
ποσιτιον.
Σλιπ στανγεν.
Λ∑σ ι δετ νρµεστε ινδηακ.

2 ϑυστερινγ αφ 
οπηνγετ

∆ρεϕ στανγη∑νδταγετ σ∑λεδεσ ατ:
� Τεγνετ �+� καν σεσ ϖερστ, ηϖιλκετ γιϖερ 

φαστερε οπηνγ
� Τεγνετ �−� καν σεσ ϖερστ, ηϖιλκετ γιϖερ 

µερε φλεκσιβελτ οπηνγ
Φλψτ µεδ στανγεν, τιλ δεν νσκεδε 
ινδστιλλινγ ερ οπν∑ετ.

3 ϑυστερινγ αφ 
σδετσ ηϕδε

Τρκ κναππεν φρεµαδ.
Σκυβ σ∑ δεν γλιδερ τιλ ϖενστρε φορ ατ ηϖε 
σδετ.
Σκυβ σ∑ δεν γλιδερ τιλ ηϕρε φορ ατ σνκε 
σδετ.
Σλιπ κναππεν.
Λ∑σ ι δετ νρµεστε ινδηακ.

4 ϑυστερινγ αφ 
ρψγστττενσ 
ηλδνινγ

Τρκ στανγεν οπαδ.
ςιπ ρψγστττεν τιλ δεν ερ ι δεν νσκεδε 
ποσιτιον. 
Σλιπ στανγεν.
Λ∑σ ι δετ νρµεστε ινδηακ.

93715
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Σ∑δαν κρεσ µασκινεν

Σταρτ

1. Σργ φορ ατ στανγεν τιλ ϖαλγ αφ κρσελσρετνινγ στ∑ρ ι
νευτραλ ποσιτιον.

2. ∆ρεϕ τνδινγεν τιλ ποσιτιονεν �ΡΥΝ� φορ ατ ακτιϖερε δετ
ελεκτρισκε κρεδσλβ.

Φιγυρ 46

3. Κοντρολλρ βρνδστοφηϕδεν.

4. ∆ρεϕ σταρτκοντακτεν τιλ ποσιτιονεν �ΠΡΕΗΕΑΤ� ογ ηολδ
δεν ι δεννε ποσιτιον ι 15 σεκυνδερ φορ ατ φορϖαρµε
µοτορεν τιλ δεν ρεττε τεµπερατυρ.

5. Ηολδ αχχελερατορπεδαλεν ηαλϖϖεϕσ νεδε, ηϖορεφτερ
κοντακτεν δρεϕεσ τιλ ποσιτιονεν �ΣΤΑΡΤ�. Ηολδ
κοντακτεν ι δεννε ποσιτιον, ινδτιλ µοτορεν κρερ αφ σιγ
σελϖ, ηϖορεφτερ νγλεκοντακτεν σλιππεσ. ∆εν σκαλ νυ
ϖενδε τιλβαγε τιλ ποσιτιονεν �ΡΥΝ�.

6. Σλιπ αχχελερατορπεδαλεν ογ λαδ µοτορεν κρε ι
τοµγανγ.

Κρσελ

1. Λφτ γαφλερνε ελλερ ρεδσκαβετ χα. 300 τιλ 500 µµ οϖερ
ϕορδηϕδε.

2. ςλγ δεν ρεττε στψρινγστιλστανδ.

3. Κοβλ γεαρστανγεν ινδ ι δεν νσκεδε ρετνινγ.

4. ςλγ δεν ρεττε γεαρτιλστανδ.

5. Κοντρολλρ ατ ακσεν φλυγτερ.

6. Σλιπ η∑νδβρεµσεν ογ στ λανγσοµτ φαρτεν οπ, ινδτιλ
µασκινεν κρερ.

Βεµρκ: Ηυσκ αλτιδ π∑, ατ στψρεσψστεµετ στττεσ αφ
σερϖοστψρινγ, ογ δερφορ ερ φλσοµτ: δρεϕ
γραδϖιστ, ικκε σκαρπτ ογ πλυδσελιγτ.

Βεµρκ: Οϖερηολδ κρσελσινστρυκτιονερνε ογ αλλε
ινστρυκσερ, δερ ερ γλδενδε π∑ στεδετ.

Σ∑δαν στοππεσ µασκινεν

1. Στοπ µασκινεν π∑ πλαν γρυνδ, ελλερ ηϖορ ηλδνινγεν
ικκε ερ µερε ενδ 12%.

2. Σργ φορ, ατ µασκινεν ικκε στανδσεσ π∑ ετ στεδ, ηϖορ
δεν ηινδρερ αδγανγ τιλ βψγνινγερ ελλερ ινσταλλατιονερ,
υδγρ εν φορηινδρινγ φορ ατ ανδρε κρετϕερ καν κοµµε
οµκρινγ, ογ ατ δεν ικκε πλαχερεσ µινδρε ενδ 1 µ φρα
εν τραφικβανε.

3. Σλιπ αχχελερατορπεδαλεν ογ στοπ µασκινεν.

4. Στ γεαρστανγεν ι νευτραλ ποσιτιον.

5. Τρκ η∑νδβρεµσεν οπ.

6. Σργ φορ ατ τελεσκοπετ ερ τρυκκετ ηελτ τιλβαγε.

7. Σνκ βοµµεν, σ∑ γαφλερνε ελλερ ρεδσκαβετ ηϖιλερ φλαδτ
π∑ ϕορδεν.

8. Στοπ αλλε ακτιϖε στψρεµεκανισµερ.

9. Στανδσ µοτορεν ϖεδ ατ δρεϕε νγλεκοντακτεν τιλ
ποσιτιονεν �ΣΤΟΠ�.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φαστσπνδ σικκερηεδσσελεν.

ςΙΓΤΙΓΤ

� Ν∑ρ η∑νδβρεµσεν ερ λσνετ, καν µοτορεν ικκε
σταρτεσ, µεδµινδρε γεαρετ ερ ι νευτραλ ποσιτιον.

� Λαδ ικκε κοντακτεν φορβλιϖε ι ποσιτιονεν �ΣΤΑΡΤ� ι
µερε ενδ 30 σεκυνδερ. Ηυσκ ατ φορϖαρµε, ινδεν δερ
σταρτεσ ιγεν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φορσγ ικκε ατ σταρτε µοτορεν ϖεδ ατ τρκκε ελλερ
σκυββε µασκινεν.

STOP
 RUN

PREHEAT

START

Σ0304

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Υνδγ∑ ηϕε ο/µιν ογ υδσϖινγ, σ∑ λνγε µοτορεν ερ
κολδ. 

Μοτορηαστιγηεδεν µ∑ κυν γεσ γραδϖιστ, ν∑ρ
δριφτστεµπερατυρερνε ικκε ερ σταβιλισερεδε.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Στ ικκε φαρτεν οπ, λιγε φρ µοτορενσ στανδσεσ.
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10. Ταγ νγλεν υδ αφ τνδινγεν.

11. Λυκ αλλε ρυδερνε.

12. Λ∑σ δρεν εφτερ διγ, ν∑ρ δυ φορλαδερ καβινεν.

13. Κοντρολλρ ατ αλλε δκσλερ ερ ορδεντλιγτ λυκκεδε ογ
λ∑στε.

Η∑νδτερινγ αφ λαστ

Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ

Μαν σκαλ αλτιδ κοντρολλερε δεν τιλστανδ, ινδικατορερενε φορ 
λνγδεσταβιλιτετ βεφινδερ σιγ ι, µενσ δερ υδφρεσ οπγαϖερ ι 
φορβινδελσε µεδ η∑νδτερινγ ογ λφτ.

Σ∑ σναρτ δεν ραϖβρυνε ινδικατορλαµπε φορ λνγδεσταβιλιτετ 
λψσερ, ελλερ αλαρµ υδλσεσ, ογ σοµ δετ σενεστε τιδσπυνκτ, 
ν∑ρ δεν ρδε ινδικατορλαµπε λψσερ, χ φορεταγεσ φλγενδε:

1. Σργ φορ ατ τελεσκοπετ ερ τρυκκετ ηελτ ινδ.

2. Σνκ βοµµεν.

3. ∆ερνστ γενοπταγεσ µανϖρεν υνδερ φορηολδ, ηϖορ
µασκινεν ηαρ λεττερε ϖεδ ατ φυνγερε σταβιλτ.

Βελαστνινγσοϖερσιγτερ

Ινδεν εν µανϖρε µεδ λαστη∑νδτερινγ π∑βεγψνδεσ, σκαλ 
µαν κοντρολλερε δεν βελαστνινγσοϖερσιγτ, δερ γλδερ φορ δε 
δκ, δερ ερ π∑ µασκινεν. ∆εννε βελαστνινγσοϖερσιγτ ερ 
βλανδτ δε δατααρκ, δερ φινδεσ ι καβινεν.

Κοντρολλρ ατ λαστεν, δερ σκαλ η∑νδτερεσ, ογ δε οϖερϖεϕεδε 
ρκκεϖιδδερ ι λβετ αφ µανϖρεν, ικκε ερ µερε ενδ δετ, 
µασκινεν καν κλαρε.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ινδεν αρβεϕδσστεδετ φορλαδεσ, σκαλ δυ εφτερκοντρολ−
λερε, ατ δυ ηαρ υδφρτ αλτ, ηϖαδ δερ σκαλ γρεσ, φορ ατ
στανδσε µασκινεν π∑ κορρεκτ ϖισ � β∑δε φορ διν
εγεν ογ ανδρεσ σικκερηεδ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φορλαδ αλδριγ µασκινεν, µενσ µοτορεν κρερ, ελλερ
ν∑ρ βοµµεν ικκε ερ σνκετ σ∑δαν ατ γαφλερνε ελλερ
ρεδσκαβετ ηϖιλερ π∑ ϕορδεν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Αλαρµεν σκαλ ακτιϖερεσ, ινδεν δερ υδφρεσ η∑νδτε−
ρινγσαρβεϕδε (λσ �Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ�
π∑ σιδε 28).

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρερεν σκαλ ϕϖνλιγτ γεννεµφρε ινσπεκτιονερ φορ
ατ κοντρολλερε, ατ ινδικατορλαµπερνε φυνγερερ σοµ
δε σκαλ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Στοπ µεδ ατ στψρε φλγενδε βεϖγελσερ, δερ
φορϖρρερ µασκινενσ σταβιλιτετ:

� φορλνγελσε αφ τελεσκοπβοµµεν,

� σνκνινγ αφ βοµµεν,

σ∑ σναρτ νογεν αφ φλγενδε σιτυατιονερ οπστ∑ρ:

� δεν ραϖβρυνε ινδικατορλαµπε φορ λνγδεσταβιλιτετ
λψσερ,

� αλαρµεν ερ υδλστ ιγεν,

� δεν ρδε ινδικατορλαµπε λψσερ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγ αλτιδ βελαστνινγσοϖερσιγτενσ ανϖισνινγερ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φορλαδ αλδριγ µασκινεν, µενσ µοτορεν κρερ, ελλερ
ν∑ρ βοµµεν ικκε ερ σνκετ σ∑δαν ατ γαφλερνε ελλερ
ρεδσκαβετ ηϖιλερ π∑ ϕορδεν.
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Σ∑δαν σαµλεσ εν λαστ οπ φρα ϕορδεν

1. Κρ µασκινεν ι στιλλινγ, σ∑ δεν στ∑ρ ϖινκελρετ ι φορηολδ τιλ
λαστεν µεδ τελεσκοπβοµµεν ηελτ τιλβαγετρυκκετ ογ
γαφλερνε παραλλελτ π∑ ϕορδεν.

Φιγυρ 47

2. ϑυστρ γαφφελαφστανδεν ογ −χεντρερινγεν ι φορηολδ τιλ
λαστεν.

Φιγυρ 48

3. Ινδστιλ γαφλερνεσ ηϕδε, σ∑ δε καν γλιδε ινδ υνδερ
λαστεν.

Φιγυρ 49

4. Κρ µασκινεν φρεµαδ ελλερ φορλνγ τελεσκοπετ, σ∑
γαφλερνεσ ηλ κοµµερ ι κοντακτ µεδ λαστεν.

5. Τρκ η∑νδβρεµσεν ογ στ γεαρστανγεν ι νευτραλ
ποσιτιον.

6. Λφτ βοµµεν, σ∑ λαστεν ερ χα. 300 τιλ 500 µµ οϖερ
ϕορδηϕδε, ϖιπ γαφλερνε ηελτ βαγυδ ογ τρκ τελεσκοπετ
ηελτ τιλβαγε. ∆ερµεδ ερ µασκινεν ι τρανσπορτποσιτιο−
νεν.

Φιγυρ 50

Σ∑δαν πλαχερεσ εν λαστ π∑ ϕορδεν

1. Φλψτ λαστεν τιλ δεν ποσιτιον, ηϖορ δεν σκαλ πλαχερεσ.

Φιγυρ 51

2. ςιπ γαφλερνε τιλ εν ποσιτιον, δερ ερ παραλλελ µεδ ϕορδεν.

Φιγυρ 52

3. Σνκ λαστεν τιλ δεν ηϖιλερ π∑ ϕορδεν, ογ γαφλερνε ικκε
λνγερε ερ ι βερρινγ µεδ λαστεν.

Φιγυρ 53

4. Κρ µασκινεν βαγλνσ, σ∑ γαφλερνε ηελτ σλιππερ λαστεν.

5. Στ βοµµεν ογ γαφλερνε τιλβαγε ι τρανσπορτποσιτιονεν.

Φιγυρ 54
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Οπσαµλινγ αφ εν ηϖετ λαστ

1. Ινδεν µανϖρεν φορεταγεσ, σκαλ δετ σικρεσ, ατ γαφλερνε
λετ καν γλιδε ινδ υνδερ λαστεν, σαµτ ατ γαφλερνε ηαρ
κορρεκτ αφστανδ ογ χεντρερινγ ι φορηολδ τιλ λαστεν.

2. Κρ µασκινεν, σ∑ δεν στ∑ρ ϖινκελρετ ι φορηολδ τιλ λαστεν
(1) µεδ γαφλερνε ϖανδρετ υδ φορ λαστενσ ηϕδε (2).

Φιγυρ 55

3. Κρ µασκινεν φρεµαδ σ∑ λανγσοµτ σοµ µυλιγτ, τιλ
γαφλερνεσ ηλ κοµµερ ι βερρινγ µεδ λαστεν.

Φιγυρ 56

4. Τρκ η∑νδβρεµσεν ογ στ γεαρστανγεν ι νευτραλ
ποσιτιον.

5. Λφτ βοµµεν εν ανελσε ογ ϖιπ γαφλερνε δελϖιστ βαγυδ,
σ∑ λαστεν σταβιλισερεσ.

Φιγυρ 57

6. Στ γεαρστανγεν ι βακγεαρ ογ λσν η∑νδβρεµσεν.

7. Κρ µασκινεν βαγλνσ σ∑ λανγσοµ σοµ µυλιγτ, σ∑
λαστεν φριγρεσ οϖεν π∑ βυνκεν ογ π∑ εν σ∑δαν µ∑δε,
ατ βοµµεν καν σνκεσ, υδεν ατ λαστεν ρρερ ϖεδ
σταβλεν.

Φιγυρ 58

8. Τρκ τελεσκοπβοµµεν ηελτ τιλβαγε.

9. Σνκ βοµµεν, ινδτιλ λαστεν ερ χα. 300 τιλ 500 µµ οϖερ
ϕορδηϕδε, ηϖορεφτερ γαφλερνε ϖιππεσ ηελτ βαγυδ.
∆ερµεδ ερ µασκινεν ι τρανσπορτποσιτιονεν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Αλλε βοµβεϖγελσερ ελλερ µασκινενσ φορσκψδ−
νινγσµανϖρερ µεδ λφτετ λαστ σκαλ υδφρεσ µεδ
δεν στρστε οµηυ ογ σ∑ λανγσοµτ σοµ οϖερηοϖε−
δετ µυλιγτ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Σργ φορ ατ δερ ερ νοκ αφστανδ, σ∑ γαφλερνε καν γλιδε
ηελτ ινδ υνδερ λαστεν, µελλεµ µασκινενσ φορενδε
ογ λαστσταβλεν, ηϖορ δερ σοµ µινιµυµ σκαλ ϖρε
τελεσκοπβοµµενσ λνγδε.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ραµ ικκε µοδ λαστεν µεδ γαφλερνε ελλερ µοδ
βυνκεν µεδ µασκινεν.
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Πλαχερινγ αφ εν λφτετ λαστ

1. Μενσ µασκινεν ερ ι τρανσπορτποσιτιονεν, φλψττεσ λαστεν
τττερε π∑ βυνκεν ογ ινδ ι δεν ποσιτιον, ηϖορ δεν σκαλ
πλαχερεσ.

Φιγυρ 59

2. Ηϖ τελεσκοπβοµµεν, ηϖορεφτερ δεν φορλνγεσ,
ηϖιλκετ βεϖγερ λαστεν οπ οϖερ βυνκεν. Κρ µασκινεν
εν σµυλε φρεµαδ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

Φιγυρ 60

3. Τρκ η∑νδβρεµσεν ογ στ γεαρστανγεν ι νευτραλ
ποσιτιον.

4. ςιπ λαστεν τιλ ϖανδρετ ποσιτιον.

5. Στ λαστεν νεδ π∑ βυνκεν ϖεδ ατ σνκε βοµµεν ογ
τρκκε τελεσκοπετ τιλβαγε.

Φιγυρ 61

6. Σ∑ σναρτ λαστεν ερ σατ νεδ, φριγρεσ γαφλερνε, σ∑ δε ικκε
λνγερε βερρερ λαστεν, ηϖιλκετ γρεσ µεδ κορτε, π∑
ηινανδεν εφτερφλγενδε µανϖρερ µεδ ατ σνκε
βοµµεν ογ τρκκε τελεσκοπετ τιλβαγε.

7. Φριγρ γαφλερνε φρα υνδερ λαστεν ϖεδ ηϕλπ αφ κορτε ογ
εφτερφλγενδε µανϖρερ µεδ βοµσνκνινγ ογ
τελεσκοπτιλβαγετρκνινγ ελλερ ϖεδ ατ κρε µασκινεν
βαγλνσ.

8. Στ βοµµεν ογ γαφλερνε τιλβαγε τιλ τρανσπορτποσιτιον.

Φιγυρ 62

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Αλλε βοµβεϖγελσερ ελλερ µασκινενσ
φορσκψδνινγσµανϖρερ µεδ λφτετ λαστ σκαλ υδφρεσ
µεδ δεν στρστε οµηυ ογ σ∑ λανγσοµτ σοµ
οϖερηοϖεδετ µυλιγτ.
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Μασκινενσ γενοπρετνινγ ογ τρανσπορτ

Μασκινενσ γενοπρετνινγ ογ τρανσπορτ οµφαττερ δε 3 
φλγενδε ϖιγτιγε ηανδλινγερ:

� Τρκνινγ αφ µασκινεν,

� Ηεϕσνινγ αφ µασκινεν,

� Φαστγρινγ αφ µασκινεν

Ηϖερτ εµνε φορκλαρεσ υδφρλιγτ ηερυνδερ. 

Σ∑δαν τρκκεσ µασκινεν π∑ τραιλερ

Κλαργρινγ τιλ ατ τρκκε

Μασκινεν σκαλ κλαργρεσ, ινδεν δεν τρκκεσ π∑ τραιλερ

Φρακοβλινγ αφ δεν ηψδροστατισκε τρανσµισσιον

Ολιε καν υµυλιγτ χιρκυλερε ι εν ηψδροστατισκ τρανσµισσιον ι
ετ λυκκετ κρεδσλβ, ν∑ρ µασκινεν ικκε κρερ, δα δεννε
φυνκτιον ινϖολϖερερ ατ µυλιγγρε ολιεχιρκυλατιον:

� ∆ερ ερ 2 ιδεντισκε φλερφυνκτιονσϖεντιλερ π∑ δεν ηψδροστα−
τισκε τρανσµισσιονσπυµπε.

Φιγυρ 63

� Ηϖερ ϖεντιλ ηαρ 3 στκ. σεκσκαντεδε µτρικκερ αφ φορσκελλιγ
στρρελσε.

� Ηϖερ ϖεντιλσ µιδτερσκρυε λσνεσ 2,5 οµδρεϕνινγερ.

Φριγρινγ αφ η∑νδβρεµσεν

Εφτερσοµ µασκινβρεµσεν στραµµεσ αφ δετ µανγλενδε
ηψδραυλικτρψκ (= η∑νδβρεµσεποσιτιον), ινδεβρερ δεννε
οπγαϖε ατ φριγρε βρεµσεν µεκανισκ. 
∆ερ ερ κυν βρεµσε π∑ φορακσλεν.

Φλγενδε προχεδυρε βεσκριϖερ, ηϖορδαν βρεµσερνε
λσνεσ. 

� Φριγρ η∑νδβρεµσεν. ∆ερµεδ ∑βνεσ δετ ηψδραυλισκε
κρεδσλβ. Βρεµσερνε καν ικκε φριγρεσ µανυελτ, ν∑ρ
ηψδραυλικκρεδσλβετ ερ λυκκετ. 

� Ι ηϖερ ενδε αφ φορακσλενσ µιδτερδελ ερ δερ 2 σκρυερ (σε
[Φιγυρ 64]). Ν∑ρ δισσε σκρυερ σκρυεσ ινδ, φϕερνεσ δετ
φϕεδερτρψκ, δερ βλοκερερ φορ βρεµσεσκιϖερνε. 
[Φιγυρ 65] ϖισερ, ηϖορδαν εν σ∑δαν σκρυε φυνγερερ ινδε
ι ακσλεν.
Αρβεϕδετ υδφρεσ φρστ π∑ δε 2 σκρυερ π∑ φορακσλενσ ενε
σιδε, δερνστ π∑ δεν ανδεν σιδε.

� Σκρυερνεσ λ∑σεµτρικκερ λσνεσ, σ∑ δερ βλιϖερ λιδτ
αφστανδ τιλ σκρυερνε. 

� Σκρυ γραδϖιστ (µεδ εν κϖαρτ οµδρεϕνινγ αδ γανγεν)
ηϖερ αφ δε 2 σκρυερ π∑ σκιφτ, ινδτιλ δε βιδερ.

� Γενταγ οϖερστ∑ενδε τριν π∑ φορακσλενσ µοδσαττε
σιδε. 

Φιγυρ 64

Φιγυρ 65

Βρεµσερνε φριγρεσ νυ, σ∑ κρετϕετ καν τρκκεσ. 

Α∆ςΑΡΣΕΛ

� Ινδεν δερ τρκκεσ, σκαλ µασκινεν γρεσ
υβεϖγελιγ ϖεδ ηϕλπ αφ στοπκλοδσερ φοραν
ηϕυλενε ελλερ µεδ ετηϖερτ ανδετ ηϕλπεµιδδελ, δερ
ικκε αφηνγερ αφ µασκινεν. Η∑νδβρεµσεν µ∑
ικκε ανϖενδεσ.

� Η∑νδβρεµσεν φυνγερερ ικκε εφτερ δεννε
προχεδυρε, ογ δετ ϖιλ ικκε λνγερε ϖρε µυλιγτ ατ
λ∑σε µασκινεν µεδ δεν ηψδροστατισκε
τρανσµισσιον.

ςΙΓΤΙΓΤ

Ερ δερ ινσταλλερετ τρανσµισσιονσφρακοβλινγ µεδ
ϖεντιλ, λσ σ. 85.

Σ0441 ςΙΓΤΙΓΤ

Κρετϕετ καν ικκε βρεµσε ιγεν, φρ σκρυερνε ερ σατ
τιλβαγε π∑ δερεσ οπρινδελιγε ποσιτιον. 

Σ1394

Σ1395
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Σ∑δαν οπηνγεσ µασκινεν ι κρογε

Βρυγ δε φορρεστε ([Φιγυρ 71] ογ [Φιγυρ 72]) ελλερ βαγεστε 
[Φιγυρ 73] στυϖνινγσστιφτερ ελλερ τραιλερενσ 
οπηνγσµεκανισµε βαγπ∑ (ηϖισ µασκινεν ηαρ εν σ∑δαν) 
τιλ ατ ηγτε µασκινεν φαστ τιλ τρκκρετϕετ. ∆ετ ερ βεδρε ατ 
βρυγε στιϖε τιλσλυτνινγερ (φαστγρινγσστανγ) ενδ φλεκσιβλε 
µεκανισµερ (καβλερ).

Τραιλερτρκνινγ

Ηυσκ π∑ φλγενδε, ν∑ρ δερ τρκκεσ π∑ τραιλερ:

� Η∑νδβρεµσεν (δερ ογσ∑ φυνγερερ σοµ νδβρεµσε)
φυνγερερ ικκε.

� Στψρινγεν φυνγερερ φορτσατ, µεν υδεν σερϖο. ∆ε κρφτερ,
δερ σκαλ τιλ φορ ατ δρεϕε ραττετ, ερ ϖσεντλιγτ µερε ενδ τιλ
νορµαλ βετϕενινγ.

� Ακτιϖρ φαρεαδϖαρσελσλψγτερνε.

Σργ φορ ατ οϖερηολδε φρδσελσλοϖεν, ηϖορ 
τραιλερτρκνινγεν φορεγ∑ρ π∑ οφφεντλιγε ϖεϕε.

Εφτερ τρκνινγεν

Στ δε φυνκτιονερ, δερ βλεϖ νδρετ τιλ τρκνινγεν, τιλβαγε ι 
δεν οπρινδελιγε τιλστανδ ϖεδ ατ υδφρε οπγαϖερνε ι οµϖενδτ 
ρκκεφλγε:

� Στραµ µιδτερστε µτρικ π∑ ηϖερ αφ δε 2 τρανσµισσιονσ−
πυµπερσ φλερφυνκτιονσϖεντιλερ.

� Φριγρ η∑νδβρεµσεν µεκανισκ, σ∑ δεν ιγεν φυνγερερ
νορµαλτ.

Ηεϕσνινγ αφ µασκινεν

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ µασκινεν, υδεν ατ δερ ερ 
νογεν π∑ηνγσρεδσκαβερ. Ινδεν δεννε οπγαϖε υδφρεσ, 
σνκεσ βοµµενσ ποσιτιον, ηϕυλενε σττεσ τιλβαγε τιλ δεν 
ποσιτιον, ηϖορ δε φλυγτερ µεδ µιδτερακσεν, ογ µασκινεν 
στανδσεσ. ∆ερνστ σκαλ δερ ταγεσ ηενσψν τιλ φλγενδε:

1. Πλαχερινγεν αφ µασκινενσ τψνγδεπυνκτ π∑ τελεσκοπ−
λσσερνε Τ3571 ογ Τ3571Λ [Φιγυρ 66].

Φιγυρ 66

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ινδεν µασκινεν τρκκεσ, σκαλ δετ σικρεσ, ατ
τρκκρετϕετ ηαρ:

� νοκ κραφτ τιλ ατ τρκκε µασκινεν;

� τιλστρκκελιγε βρεµσεινσταλλατιονερ τιλ ατ στοππε
ογ βλοκερε µασκινενσ ποσιτιον.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Μασκινεν σκαλ τρκκεσ:

� µεδ εν µαξ. ηαστιγηεδ π∑ 5 κµ/τ,

� οϖερ µεγετ κορτε αφστανδε, σ∑ δεν καν λσσεσ οπ
π∑ εν τραιλερ.,

� µεδ ηϕλπεµιδλερ, δερ πασσερ ι φορηολδ τιλ δενσ
ϖγτ ογ στρρελσε.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Γλεµ ικκε ατ γεννεµφρε δισσε 2 οπγαϖερ, σ∑ µαν
υνδγ∑ρ ενηϖερ φαρε φορ υλψκκε, δερ καν σκψλδεσ, ατ
µασκινεν φυνγερερ φορκερτ εφτερ οπσταρτεν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρ ηεϕσνινγεν υδφρεσ, σκαλ δετ κοντρολλερεσ, ατ
µασκινενσ ϖγτ ογ µ∑λ φορηολδσµσσιγτ:

� Πασσερ τιλ δετ ανϖενδτε η∑νδτερινγσυδστψρ.

� Πασσερ τιλ δε ανϖενδτε στοποπηνγ,
σϖινγστνγερ, βϕλερ ογ ανδετ υδστψρ.

2855 daN
3870 daN

6725 daN

1356 mm 1000 mm

Σ1764



4852160−∆Α (12−05) 43 Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΒΕΤϑΕΝΙΝΓΣΙΝΣΤΡΥΚΤΙΟΝΕΡ

2. ∆ε φορρεστε στροποπηνγνινγσπυνκτερσ πλαχερινγ
[Φιγυρ 67].

Φιγυρ 67

3. ∆ε βαγεστε στροποπηνγνινγσπυνκτερσ πλαχερινγ
[Φιγυρ 68].

Φιγυρ 68

Φαστγρινγ αφ µασκινεν

Φλγενδε σκαλ γρεσ φορ ατ τρανσπορτερε µασκινεν οπ π∑ εν 
τραιλερ:

1. Λσ νυ µασκινεν οπ π∑ τραιλερεν ι οϖερενσστεµµελσε
µεδ βελαστνινγσκραϖενε, ηϖαδ ανγ∑ρ µασσενσ
ποσιτιον ογ φορδελινγ.

2. Στοπ µασκινεν.

3. Φαστγρ στοπκλοδσερ τιλ τραιλερενσ γυλϖ φοραν ογ λιγε βαγ
ηϖερτ αφ µασκινενσ ηϕυλ [Φιγυρ 69].

Φιγυρ 69

4. Φαστγρ στοπκλοδσερ τιλ τραιλερενσ γυλϖ ιµοδ ηϖερτ ηϕυλσ
ινδερσιδε [Φιγυρ 70].

Φιγυρ 70

Σ0553

Σ1765

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρ µασκινεν λσσεσ οπ π∑ τραιλερεν, σκαλ δετ
κοντρολλερεσ ατ:

� Αλλε σικκερηεδσινστρυκσερ φορ τραιλερεν ερ
οϖερηολδτ.

� Τραιλερενσ φρερ ηαρ φ∑ετ µασκινενσ µ∑λ ογ ϖγτ
οπλψστ.

� Τραιλερπλατφορµεν ερ στορ νοκ ογ ηαρ τιλστρκκελιγ
βρεεϖνε τιλ ατ τρανσπορτερε µασκινεν.

� ∆ετ τιλλαδτε τρψκ π∑ τραιλερπλατφορµεν ερ
κοµπατιβελτ µεδ µασκινεν.

95911

Σ1766
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5. Στυϖ µασκινεν π∑ τραιλερεν µεδ δε φορρεστε
στυϖνινγστιφτερ.

� Φορ τελεσκοπλσσερεν Τ3571 [Φιγυρ 71].

Φιγυρ 71

� Φορ τελεσκοπλσσερεν Τ3571Λ [Φιγυρ 72].

Φιγυρ 72

6. Στυϖ µασκινεν π∑ τραιλερεν µεδ δε βαγεστε
στυϖνινγστιφτερ [Φιγυρ 73].

Φιγυρ 73

Κρσελ π∑ οφφεντλιγ ϖεϕ

Αδϖαρσελ

Φρερεν σκαλ αλτιδ οϖερηολδε φρδσελσλοϖεν, ν∑ρ µασκινεν 
κρεσ π∑ οφφεντλιγ ϖεϕ.

Φρ µασκινεν κρεσ π∑ οφφεντλιγ ϖεϕ:

1. Μοντρ δεν ροτερενδε αδϖαρσελσλψγτε ογ κοντρολλρ, ατ
δεν φυνγερερ σοµ δεν σκαλ.

2. Σργ φορ ατ λψγτερνε ογ σιγναλερνε ερ ι γοδ στανδ, ατ δε
ερ ρενε ογ φυνγερερ κορρεκτ.

3. Σργ φορ ατ ρυδερνε ερ ρενε, ογ ατ ρυδεϖασκερ ογ −
ϖισκερε φυνγερερ σοµ δε σκαλ.

4. Κοντρολλρ ατ δκκενε ερ πυµπετ οπ τιλ δετ κορρεκτε
τρψκ, ογ ατ δε ικκε ερ δκκετ αφ µυδδερ, στεν ελλερ
νογεν ανδρε υρενηεδερ.

5. Κοντρολλρ βρνδστοφηϕδεν.

6. Σε εφτερ, οµ βακσπεϕλενε ερ κορρεκτ ινδστιλλεδε.

7. Φλψτ βοµµεν τιλ τρανσπορτποσιτιον:

� τελεσκοπετ σκαλ ϖρε τρυκκετ ηελτ τιλβαγε

� π∑ηνγσρεδσκαβετ σκαλ ϖρε ϖιππετ ηελτ βαγυδ

� π∑ηνγσρεδσκαβετ σκαλ ϖρε 300 µµ οϖερ
ϕορδηϕδε

8. στ Χ∆Λ�εν ι µιδτερστε κρσελσποσιτιον.

Κρσελ ι νογλε λανδε

Ινδεν δεννε µασκινε κυννε µαρκεδσφρεσ ι νογλε λανδε, 
ϖαρ Βοβχατ νδτ τιλ ατ σκαφφε ϖεϕγοδκενδελσε, σ∑ δεν καν 
κρεσ π∑ οφφεντλιγ ϖεϕ. Νψε µασκινερ ερ δερφορ υδστψρεδε 
µεδ σρλιγε µεκανισµερ ογ π∑ηνγσρεδσκαβερ. Σργ φορ 
ατ δε βρυγεσ ελλερ µοντερεσ, ινδεν δερ κρεσ π∑ οφφεντλιγ 
ϖεϕ. Σργ ογσ∑ φορ, ατ δε ηολδεσ ι γοδ φυνκτιονσµσσιγ 
στανδ. Κρσελ π∑ οφφεντλιγ ϖεϕ π∑λγγερ δεσυδεν µασκινεν 
βεστεµτε βετινγελσερ. ςρ ϖενλιγ ατ κοντακτε οσ φορ ατ φ∑ 
νρµερε οπλψσνινγερ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

Σ1209

Σ1210

Σ1211

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Λασττρανσπορτ ερ φορβυδτ π∑ οφφεντλιγε ϖεϕε.
Π∑ηνγσρεδσκαβερ, δερ καν µοντερεσ π∑ µασκι−
νεν, σκαλ:

� εντεν ϖρε µοντερεδε µεδ κορρεκτε σκιλτε ογ
σικκερηεδσµεκανισµερ

� ελλερ δε σκαλ ϖρε ταγετ αφ µασκινεν



4852160−∆Α (12−05) 45 Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΦΟΡΕΒΨΓΓΕΝ∆Ε ςΕ∆ΛΙΓΕΗΟΛ∆ΕΛΣΕ

ΦΟΡΕΒΨΓΓΕΝ∆Ε ςΕ∆ΛΙΓΕΗΟΛ∆ΕΛΣΕ

Ινδηολδ

ςεδλιγεηολδελσεσµσσιγ σικκερηεδ ................................................................................................................................47

ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ .................................................................................................................................................48

Φρερκαβινε.....................................................................................................................................................................49

Βεσκψττελσεν ΡΟΠΣ/ΦΟΠΣ....................................................................................................................................49

Σ∑δαν φϕερνεσ στϖ/υδσκιφτεσ καβινεφιλτερετ ...........................................................................................................49

Μοτορδκσελ ...................................................................................................................................................................49

ςεδλιγεηολδελσε αφ λυφτφιλτερ ..............................................................................................................................................50

Σ∑δαν ρενσεσ λυφτφιλτερετσ ηοϖεδπατρον .................................................................................................................50

Σ∑δαν υδσκιφτεσ λυφτφιλτερετσ ηοϖεδπατρον ..............................................................................................................50

Σ∑δαν υδσκιφτεσ λυφτφιλτερετσ σικκερηεδσπατρον.......................................................................................................50

Βρνδστοφσψστεµ ............................................................................................................................................................51

Βρνδστοφσπεχιφικατιονερ ......................................................................................................................................51

Σ∑δαν φψλδεσ δερ ι βρνδστοφτανκεν .....................................................................................................................51

Σ∑δαν υδσκιφτεσ βρνδστοφφιλτερπατρονεν ..............................................................................................................51

Σµρινγσκρεδλβ.............................................................................................................................................................52

Κοντρολλρ µοτορολιεν ογ τοπ δεν οπ......................................................................................................................52

Ολιεοϖερσιγτ ...........................................................................................................................................................52

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιε ογ φιλτερ...................................................................................................................52

Μοτορενσ κλεσψστεµ ......................................................................................................................................................53

Σ∑δαν κοντρολλερεσ κλεϖσκενσ ηϕδε................................................................................................................53

Σ∑δαν κοντρολλερεσ κλεϖσκεν............................................................................................................................54

Σ∑δαν ϕυστερεσ αλτερνατορρεµµεν...................................................................................................................................54

Ελεκτρισκε σψστεµ ............................................................................................................................................................55

Βεσκριϖελσε............................................................................................................................................................55

Σ∑δαν κοντρολλερεσ βαττεριϖσκενσ ηϕδε.............................................................................................................55

Σ∑δαν κοντρολλερεσ σικρινγερσ, διοδερσ ογ ρελερσ τιλστανδ ...................................................................................55

Σ∑δαν κοντρολλερεσ φυνκτιονσρκκεφλγεν αφ στψρεµεκανισµερ, λψσ ογ σιγναλερ ...................................................55

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δε ελεκτρισκε τιλσλυτνινγερσ τιλστανδ .........................................................................................55

Τεγνινγ αφ σικρινγερ, διοδερ ογ ρελερ ..................................................................................................................56



Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ 46 4852160−∆Α (12−05)
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΦΟΡΕΒΨΓΓΕΝ∆Ε ςΕ∆ΛΙΓΕΗΟΛ∆ΕΛΣΕ

Ηψδραυλισκ/ηψδροστατισκ σψστεµ...................................................................................................................................... 58

Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν.............................................................................................................................. 58

Τοππε οπ µεδ ολιε ............................................................................................................................................... 58

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ηψδραυλικολιεν .............................................................................................................. 58

Σ∑δαν υδσκιφτεσ ηψδραυλικολιετανκενσ υδλυφτνινγσϖεντιλ ....................................................................................... 59

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, οµ ρρ ογ ηψδραυλικτιλσλυτνινγερ ερ στραµµε................................................................... 59

Σ∑δαν υδσκιφτεσ ηψδραυλικφιλτερετ .......................................................................................................................... 59

Μεκανισκ τρανσµισσιον ................................................................................................................................................... 60

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δκκενεσ τιλστανδ ................................................................................................................. 60

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δκτρψκκετ............................................................................................................................. 60

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, οµ ηϕυλµτρικκερνε ερ στραµµε ..................................................................................... 60

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, ατ υδλυφτνινγσϖεντιλερνε ερ ρενε π∑ βεγγε ακσλερ ........................................................... 60

Σ∑δαν σµρεσ λεϕερνε ι βαγακσλενσ ρυλλεελεµεντ ................................................................................................ 60

Σ∑δαν σµρεσ ακσλενσ στψρεοµδρεϕνινγσταππερ .................................................................................................. 60

Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι φορακσλενσ µιδτερηυσ.......................................................................................... 61

Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι φορακσλενσ ρεδτυκτιονσγεαρκασσε ....................................................................... 61

Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι βαγακσλενσ µιδτερηυσ........................................................................................ 62

Σ∑δαν κοντρολλερεσρεδυκτιονσγεαρετσ ολιεηϕδε π∑ βεγγε ακσλερ ........................................................................ 62

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι φορακσλενσ µιδτερηυσ......................................................................................... 62

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι φορακσλενσ ρεδυκτιονσγεαρκασσε ....................................................................... 63

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι βαγακσλενσ µιδτερηυσ....................................................................................... 63

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι ρεδυκτιονσγεαρετ π∑ βεγγε ακσλερ..................................................................... 63

Σ∑δαν σµρεσ µασκινεν................................................................................................................................................ 64

Σµρινγσπλαν φορ Τ3571 ογ Τ3571Λ .................................................................................................................... 64



4852160−∆Α (12−05) 47 Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

ΦΟΡΕΒΨΓΓΕΝ∆Ε ςΕ∆ΛΙΓΕΗΟΛ∆ΕΛΣΕ

ςεδλιγεηολδελσεσµσσιγ σικκερηεδ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ινστρυκτιονερ ερ νδϖενδιγε, φρ µασκινεν καν βετϕενεσ ελλερ ρεπαρερεσ. Λσ ογ φορστ∑ βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγεν
σαµτ µασκινσκιλτενε (κλιστερµρκερ). Αδλψδ αδϖαρσλερ ογ ινστρυκτιονερ ι δεννε ϖεϕλεδνινγ, ν∑ρ δερ υδφρεσ ρεπαρατιονερ, ϕυστερινγερ ελλερ
σερϖιχε. Κοντρολλρ ατ αλτ φυνγερερ κορρεκτ εφτερ ϕυστερινγερ, ρεπαρατιονερ ελλερ σερϖιχε ερ υδφρτ. Φρερε, δερ ικκε ερ κορρεκτ υδδαννεδε, ογ
ηϖισ ινστρυκτιονερ ικκε οϖερηολδεσ, καν φορ∑ρσαγε σκαδερ ελλερ δδεν.

Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν µ∑ αλδριγ ρεπαρερεσ υδεν ινστρυκτιον.

∆ιν τελεσλοπλσσερ σκαλ ρενσεσ ογ
ϖεδλιγεηολδεσ ηϖερ δαγ.

Φρακοβλεσ ελλερ λσνεσ νογεν φορµ φορ
ηψδραυλισκ ρρσλανγε, σλανγε, ρρστψκκε,
δεφεκτ κοµπονεντ ελλερ δελ, καν δετ
βεϖιρκε, ατ λφτεαρµενε φαλδερ. Γ∑ ικκε
ινδ υνδερ λφτεαρµενε, µενσ δε ερ οππε,
µεδµινδρε δε υνδερστττεσ αφ εν γοδ−
κενδτ στττεµεκανισµε τιλ λφτεαρµεν.
Υδσκιφτ, ηϖισ βεσκαδιγετ

Αρβεϕδ αλδριγ π∑ τελεσκοπλσσερεν µεδ
λφτεαρµενε οππε, µεδµινδρε λφτεαρ−
µενε ηολδεσ αφ εν γοδκενδτ στττεµε−
κανισµε τιλ λφτεαρµε. Υδσκιφτ, ηϖισ
βεσκαδιγετ

∆ερ µ∑ αλδριγ νδρεσ π∑ υδστψρ ελλερ
τιλφϕεσ π∑ηνγσρεδσκαβερ, σοµ Βοβχατ
ικκε ηαρ γοδκενδτ. 

Σργ φορ δερ ερ γοδ ϖεντιλατιον, ν∑ρ
µαλεδε δελε σκαλ σϖεϕσεσ ελλερ σλιβεσ.

Σργ φορ ατ βεσκψττε ϕνενε µοδ σψρε φρα
βαττεριετ, σαµµενπρεσσεδε φϕεδρε,
ϖσκερ υνδερ τρψκ ογ φλψϖενδε σναϖσ,
ν∑ρ µοτορερνε κρερ, ελλερ δερ ανϖενδεσ
ϖρκτϕ Βενψτ ανσιγτσϖρν, δερ ερ
γοδκενδτ τιλ δεν τψπε σϖεϕσνινγ.

Σργ φορ ατ ηολδε κροπ, σµψκκερ ογ
π∑κλδνινγ ϖκ φρα βεϖγελιγε δελε,
ελεκτρισκ κοντακτ, ϖαρµε δελε ογ
υδστδνινγεν.

Σργ φορ ατ βεσκψττε ϕνενε µοδ σψρε φρα
βαττεριετ, σαµµενπρεσσεδε φϕεδρε,
ϖσκερ υνδερ τρψκ ογ φλψϖενδε σναϖσ,
ν∑ρ µοτορερνε κρερ, ελλερ δερ ανϖενδεσ
ϖρκτϕ Βενψτ ανσιγτσϖρν, δερ ερ
γοδκενδτ τιλ δεν τψπε σϖεϕσνινγ.

Σψρεβαττεριερ µεδ βλψ φρεµβρινγερ
βρανδφαρλιγε ογ εκσπλοσιϖε γασαρτερ. 

Ηολδ αλτιδ στρµβυερ, γνιστερ, ∑βεν ιλδ
ογ τνδτ τοβακ ϖκ φρα βαττεριερνε. 

Βαττεριερνε ινδεηολδερ σψρε, σοµ σϖιδερ
ϕνε ογ ηυδ ϖεδ βερρινγ. ςρ ιφρτ
βεσκψττελσεσδραγτ. Σκψλ µεδ ριγελιγτ
ϖανδ, ηϖισ σψρε κοµµερ ι βερρινγ µεδ
κροππεν. Κοµµερ δετ ι ϕνενε, σκψλλεσ
δε γρυνδιγτ, ογ δερ σκαφφεσ στρακσ
λγεηϕλπ.

Ριγτιγτ Φορκερτ Φορκερτ

Φορκερτ Φορκερτ Φορκερτ

ςεδλιγεηολδελσεσπροχεδυρερ, σοµ ερ ανφρτ ι βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγεν, καν υδφρεσ αφ εϕερεν/φρερεν υδεν νογεν σπεχιφικ τεκνισκ 
υδδαννελσε. ςεδλιγεηολδελσεσπροχεδυρερ, σοµ ικκε ερ µεδ ι δεννε ϖεϕλεδνινγ, µ∑ ΚΥΝ Υ∆Φ¬ΡΕΣ ΑΦ ΚςΑΛΙΦΙΧΕΡΕΤ ΣΕΡςΙΧΕΠΕΡΣΟΝΑΛΕ 
ΦΡΑ ΒΟΒΧΑΤ. ∆ερ σκαλ αλτιδ βρυγεσ οριγιναλε Βοβχατ ρεσερϖεδελε τιλ υδσκιφτνινγ.
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ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ

ςεδλιγεηολδελσεσοπγαϖερνε σκαλ υδφρεσ ιφλγε δε ανφρτε ιντερϖαλλερ ι νεδενστ∑ενδε ταβελ.

(1) Κοντρολλρ ηϕυλµτρικκερνεσ δρεϕνινγσµοµεντ ηϖερ 8. τιµε ι δε φρστε 24 
τιµερ.

(2) Φρστε ϖεδλιγεηολδελσε ερ εφτερ 50 τιµερ, δερεφτερ ιφλγε ταβελλεν.
(3) Υδσκιφτεσ φρστε γανγ εφτερ 100 τιµερ, δερνστ ιφλγε ταβελλεν.
(4) Ελλερ ηϖερ 12. µ∑νεδ.
(5) Ελλερ ηϖερ 12. µ∑νεδ.
(6) Ηψππιγηεδεν καν ϖαριερε π∑ στεδερ, ηϖορ δερ σρλιγ µεγετ στϖετ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Αλτ αφηνγιγτ αφ δε αρβεϕδσβετινγελσερ, ηϖορυνδερ µασκινεν ανϖενδεσ, σκαλ δετ ανβεφαλεδε ιντερϖαλ ρεδυχερεσ, σ∑ µασκινεν ηολδεσ ι
γοδ στανδ, ογ σ∑ εϖεντυελλε σκαδερ, φυνκτιονσφεϕλ ελλερ υλψκκερ φορεβψγγεσ. ∆ισσε βετινγελσερ ερ (δεττε ερ ικκε εν υδφρλιγ λιστε) πριµρτ:
στϖεδε οµγιϖελσερ, φυγτιγ λυφτ, µυδρεδε οµγιϖελσερ, τσενδε µιλϕ.

Βετϕενινγ Σιδε Τιµερ

10 50 200 500 800 (4) 1000 (5)

∆ιεσελµοτορ

Σ∑δαν ρενσεσ λυφτφιλτερετσ ηοϖεδπατρον (6) σ. 50
Σ∑δαν υδσκιφτεσ λυφτφιλτερετσ ηοϖεδπατρον (6) σ. 50
Σ∑δαν υδσκιφτεσ λυφτφιλτερετσ σικκερηεδσπατρον (6) σ. 50
Σ∑δαν κοντρολλερεσ κλεϖσκενσ ηϕδε σ. 53
Σ∑δαν κοντρολλερεσ κλεϖσκεν σ. 54
Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, ατ ραδιατορερνε ερ ρενε �
Σ∑δαν κοντρολλερεσ µοτορολιενσ ηϕδε σ. 52
Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ µοτορολιε ογ −φιλτερ σ. 52
Σ∑δαν υδσκιφτεσ σµρινγσολιενσ φιλτερπατρον σ. 53
Σ∑δαν κοντρολλερεσ αλτερνατορρεµµενσ τιλστανδ ογ σπνδινγ (2) σ. 54
Σ∑δαν υδσκιφτεσ βρνδστοφφιλτερπατρονεν σ. 51

Ηψδραυλικσψστεµ

Σ∑δαν κοντρολλερεσ ηψδραυλικολιενσ ηϕδε σ. 58
Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ηψδραυλικολιεν σ. 58
Σ∑δαν υδσκιφτεσ ηψδραυλικφιλτερπατρονεν σ. 59
Σ∑δαν υδσκιφτεσ ηψδραυλικολιετανκενσ υδλυφτνινγσϖεντιλ σ. 59
Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, οµ ηψδραυλικβανερ ογ −τιλσλυτνινγερ ερ στραµµε σ. 59

Μεκανισκ τρανσµισσιον

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δκκενεσ τιλστανδ σ. 60
Σ∑δαν κοντρολλερεσ δκτρψκκετ σ. 60
Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, οµ ηϕυλµτρικκερνε ερ στραµµε (1) σ. 60
Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, οµ υδλυφτνινγσϖεντιλερνε π∑ δε 2 ακσλερ ερ ρενε σ. 60
Σ∑δαν σµρεσ λεϕερνε ι βαγακσλενσ ρυλλεελεµεντ σ. 60
Σ∑δαν σµρεσ ακσλενσ στψρεοµδρεϕνινγσταππερ σ. 60
Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι φορακσλενσ µιδτερηυσ σ. 61 ηϖερ 

µ∑νεδ
Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι ρεδυκτιονσγεαρκασσεν σ. 61 ηϖερ 

µ∑νεδ
Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι βαγακσλενσ µιδτερηυσ σ. 62 ηϖερ 

µ∑νεδ
Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν π∑ βεγγε ακσλερσ ρεδυκτιονσγεαρ σ. 62
Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι φορακσλενσ µιδτερηυσ (3) σ. 62
Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιε ι ρεδυκτιονσγεαρκασσεν (3) σ. 63
Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι βαγακσλενσ µιδτερηυσ (3) σ. 63
Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν π∑ 2 ακσλερσ ρεδυκτιονσγεαρ (3) σ. 63

Κονστρυκτιον

Σ∑δαν ρενσεσ στϖ υδ αφ καβινεφιλτερετ σ. 49
Σ∑δαν υδσκιφτεσ καβινεφιλτερετ σ. 49
Σ∑δαν σµρεσ ηνγσελστιφτερνε σ. 64
Σ∑δαν σµρεσ βοµµενσ στψρεσκιννεσκο σ. 64
Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, οµ σκρυερ ογ βολτε ερ στραµµε �
Σ∑δαν κοντρολλερεσ σλιταγε π∑ βοµµενσ στψρεσκιννεσκο �
Σ∑δαν κοντρολλερεσ σλιταγε π∑ φλανγερ ογ ηνγσελστιφτερ �

Ελεκτρισκε σψστεµ

Σ∑δαν κοντρολλερεσ βαττεριϖσκενσ ηϕδε σ. 55
Σ∑δαν κοντρολλερεσ σικρινγερσ, διοδερσ ογ ρελερσ τιλστανδ σ. 55
Σ∑δαν κοντρολλερεσ φυνκτιονσρκκεφλγεν αφ στψρεµεκανισµερ, λψσ ογ σιγναλερ σ. 55
Σ∑δαν κοντρολλερεσ αρβεϕδσρκκεφλγεν αφ ινδικατορλαµπερ, ινδικατορερ ογ 
στψρεµεκανισµερ

σ. 55

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δε ελεκτρισκε τιλσλυτνινγερσ τιλστανδ σ. 55
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Φρερκαβινε

Βεσκψττελσεν ΡΟΠΣ/ΦΟΠΣ

Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν ηαρ εν ΡΟΠΣ/ ΦΟΠΣ 
φρερκαβινε σοµ στανδαρδυδστψρ, δερ σκαλ βεσκψττε φρερεν 
µοδ ατ µασκινεν ϖλτερ ρυνδτ ογ µοδ φαλδενδε 
γενστανδε. Ρετ ηενϖενδελσε τιλ φορηανδλερεν, ηϖισ 
φρερκαβινεν ερ βλεϖετ σκαδετ. 

ΡΟΠΣ/ΦΟΠΣ: �Ρολλ Οϖερ Προτεχτιϖε Στρυχτυρε� (δϖσ. 
βεσκψττελσεσκονστρυκτιον µοδ ϖλτνινγ) ιφλγε ΣΑΕ ϑ1040 
ογ ΙΣΟ 3471, ογ �Φαλλινγ Οβϕεχτ Προτεχτιϖε Στρυχτυρε� (δϖσ. 
βεσκψττελσεσκονστρυκτιον µοδ φαλδενδε γενστανδε) ιφλγε 
ΣΑΕ ϑ1043 ογ ΙΣΟ 3449, νιϖεαυ Ι.

Σ∑δαν φϕερνεσ στϖ/υδσκιφτεσ καβινεφιλτερετ

Γρ φλγενδε φορ ατ φϕερνε στϖετ:

1. Λσν δε 4 σκρυερ, δερ ηολδερ π∑ σαµλινγεν, ογ φϕερν
δεν φρα φιλτερετ.

2. Λσν δε 2 ηολδεσκρυερ φρα βεγγε σιδερ αφ φιλτερετ.

Φιγυρ 74

3. Φϕερν δεν ανδεν σκρµ ογ φιλτερετ φρα βεγγε σιδερ.

4. Βρυγ ϖανδ τιλ ατ σκψλλε στϖετ υδ αφ φιλτερετ.

5. Υδσκιφτ φιλτερετ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

Μοτορδκσελ

1. Λσν µοτορδκσλετσ φαστγρινγσβεσλαγ ογ λφτ
δκσλετ, σ∑ δερ ερ αδγανγ τιλ µοτορεν.

Φιγυρ 75

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρερκαβινεν µ∑ αλδριγ νδρεσ ϖεδ ατ σϖεϕσε,
σλιβε, βορε ηυλλερ ελλερ τιλφϕε π∑ηνγσρεδσκαβερ,
µεδµινδρε Βοβχατ π∑βυδτ δετ. ∅νδρινγερ αφ
καβινεν καν βεϖιρκε, ατ φρερεν ικκε λνγερε ερ
βεσκψττετ µοδ ατ µασκινεν ϖλτερ ελλερ µοδ
φαλδενδε γενστανδε, ηϖιλκετ καν φορ∑ρσαγε σκαδερ
ελλερ δδεν.

Σ0389

Σ1694
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ςεδλιγεηολδελσε αφ λυφτφιλτερ

Λσ �ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ� π∑ σιδε 48 φορ ηϖορ οφτε, 
δετ ερ κορρεκτ ατ υδφρε ϖεδλιγεηολδελσεσαρβεϕδετ.

Υανσετ ιντερϖαλλερνε ι �ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ� π∑ 
σιδε 48, ερ µασκινεν υδστψρετ µεδ εν ινδικατορ [Φιγυρ 76], 
δερ φαστσλ∑ρ λυφτφιλτερετσ τιλστανδ. ∆ετ ερ νδϖενδιγτ ατ 
ϖεδλιγεηολδε φιλτερετ, ν∑ρ στεµπλετ ι ινδικατορεν ν∑ρ ινδ ι δεν 
ρδε ζονε. Τρψκ π∑ δεν γυλε κναπ εφτερ ϖεδλιγεηολδελσεν, 
σ∑ στεµπλετ νυλστιλλεσ.

Φιγυρ 76

Σ∑δαν ρενσεσ λυφτφιλτερετσ ηοϖεδπατρον

1. Ταγ δκσλετ αφ λυφτφιλτερετ [Φιγυρ 77] ογ ταγ ηοϖεδπα−
τρονεν υδ.

Φιγυρ 77

2. Ρενσ πατρονεν ϖεδ ατ βλσε τρψκλυφτ φρα πατρονενσ
ινδερσιδε ογ υδαδ [Φιγυρ 79].

Φιγυρ 78

3. Στ πατρονεν ογ δκσλετ τιλβαγε π∑ πλαδσ.

Σ∑δαν υδσκιφτεσ λυφτφιλτερετσ ηοϖεδπατρον

1. Ταγ δκσλετ αφ λυφτφιλτερετ [Φιγυρ 77].

2. Ταγ ηοϖεδπατρονεν υδ [Φιγυρ 77].

3. Υδσκιφτ δεν γαµλε πατρον µεδ εν νψ, ινκλυσιϖε
δκσλετ.

Σ∑δαν υδσκιφτεσ λυφτφιλτερετσ σικκερηεδσπατρον

1. Ταγ δκσλετ αφ λυφτφιλτερετ [Φιγυρ 77].

2. Ταγ ηοϖεδπατρονεν υδ [Φιγυρ 77].

3. Ταγ ρεσερϖεπατρονεν υδ.

Φιγυρ 79

4. Στ δε νψε πατρονερ ογ δκσλετ τιλβαγε π∑ πλαδσ.

ςΙΓΤΙΓΤ

Φιλτερελεµεντετ ερ σκρβελιγτ. Βλιϖερ πατρονεν σκαδετ, 
µενσ δεττε υδφρεσ, σκαλ δεν υδσκιφτεσ.

Σ0500

Σ0444

ςΙΓΤΙΓΤ

Ιντερϖαλλετ φορ δεννε οπγαϖε ερ γϕορτ σαµτιδιγ µεδ 
υδσκιφτνινγεν αφ λυφτφιλτερετσ ηοϖεδπατρον.

93761

Σ0445
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Βρνδστοφσψστεµ

Βρνδστοφσπεχιφικατιονερ

Ανϖενδ κυν διεσελβρνδστοφ αφ βεδστε κϖαλιτετ νρ. 1 ελλερ 
νρ. 2.

Φλγενδε ταβελ ινδεηολδερ εν ρεττεσνορ φορ βλανδινγ, δερ 
βυρδε φορηινδρε βρνδστοφφετ ι ατ γελατινερε ϖεδ κολδε 
τεµπερατυρερ:

Σ∑δαν φψλδεσ δερ ι βρνδστοφτανκεν

Ανϖενδ εν ρεν, γοδκενδτ σικκερηεδσβεηολδερ τιλ ατ τιλσττε 
βρνδστοφ µεδ δεν ρεττε σπεχιφικατιον. Τιλστ κυν 
βρνδστοφ π∑ ετ οµρ∑δε µεδ γοδ υδλυφτνινγ. Υνδγ∑ ∑βεν 
ιλδ ελλερ γνιστερ. Ρψγνινγ ερ φορβυδτ, µενσ δερ π∑φψλδεσ 
βρνδστοφ.

Σ∑δαν υδσκιφτεσ βρνδστοφφιλτερπατρονεν

Λσ �ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ� π∑ σιδε 48 φορ ατ φ∑ οπλψστ 
δετ κορρεκτε σερϖιχειντερϖαλ φορ υδσκιφτνινγ αφ 
διεσελβρνδστοφφιλτερετ.

1. Πατρονεν λσνεσ.
Φιγυρ 80

2. Οπσαµλ δετ βρνδστοφ, δερ λβερ υδ.

3. ∆εν νψε πατρον σκρυεσ ι ογ στραµµεσ µεδ η∑νδεν.

Τεµπερατυρ Νρ. 2 Νρ. 1

Οϖερ −9° Χ 100% 0%

Νεδ τιλ −29° Χ 50% 50%

Υνδερ −29° Χ 0% 100%

Σ0446

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Βρνδστοφ− ελλερ ολιελκαγερ σκαλ αλτιδ ρενσεσ οπ.
Ηολδ βρνδστοφ ογ ολιε ϖκ φρα ϖαρµεκιλδερ, ∑βεν
ιλδ, γνιστερ ογ τνδτε χιγαρεττερ. Υφορσιγτιγ
η∑νδτερινγ αφ βρανδβαρε µατεριαλερ καν φορ∑ρσαγε
εκσπλοσιον ελλερ βρανδ µεδ ρισικο φορ περσονσκαδε
ελλερ δδσφαλδ.
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Σµρινγσκρεδλβ

Κοντρολλρ µοτορολιεν ογ τοπ δεν οπ

Κοντρολλρ ηϖερ δαγ µοτορολιενσ ηϕδε, ινδεν µοτορεν 
σταρτεσ.

1. Ταγ µ∑λεπινδεν (µεδ δεν γυλε προπ) υδ φορ ατ
κοντρολλερε ολιεηϕδεν. Ηϕδεν σκαλ στ∑ µελλεµ δε 2
ρεφερενχεµρκερ [Φιγυρ 81].

Φιγυρ 81

2. Τοπ οπ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ. Λσν προππεν ογ δετ
ϖερστε ϖεντιλδκσελ φορ ατ τοππε οπ [Φιγυρ 82].

Φιγυρ 82

3. Σε εφτερ ατ ηϕδεν ερ κορρεκτ.

Ολιεοϖερσιγτ

Φιγυρ 83

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιε ογ φιλτερ

Λσ �ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ� π∑ σιδε 48 φορ ατ φ∑ οπλψστ 
σερϖιχειντερϖαλλετ φορ υδσκιφτνινγ αφ µοτορολιε ογ φιλτερ.

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ σµρινγσολιεν

Υδφρ δεννε προχεδυρε π∑ φλαδ γρυνδ ογ ηελστ, µενσ 
µοτορεν ερ ϖαρµ. ∆ετ φ∑ρ ολιεν τιλ ατ στρµµε βεδρε.

1. Ταγ δκσλετ αφ π∑ µοτορρυµµετσ βαγσιδε.

2. Στψρ δρνσλανγεν φρεµ τιλ οπσαµλινγσβεηολδερεν
[Φιγυρ 84].

Φιγυρ 84

3. Λσν αφλβσπροππεν, δερ σιδδερ π∑ σλανγενσ ενδε.

4. Ινδσαµλ δεν δρνεδε ολιε.

5. Σκρυ προππεν τιλβαγε π∑ σλανγεν.

6. Στ σλανγεν τιλβαγε π∑ σιν ρεττε πλαδσ.

ςΙΓΤΙΓΤ

Ανϖενδ εν µοτορολιε αφ γοδ κϖαλιτετ, δερ οϖερηολδερ
δεν ρεττε ΑΠΙ Χ∆ σερϖιχεκλασσιφιχερινγ ελλερ βεδρε
(�Ολιεοϖερσιγτ� π∑ σιδε 52).

Σ0447

Σ0448
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Σ0568

ΣΨΝΤΕΤΙΣΚ ΟΛΙΕ: ς∅Ρ ςΕΝΛΙΓ ΑΤ ΟςΕΡΗΟΛ∆Ε ΦΑΒΡΙΚΑΝΤΕΝΣ ΑΝΒΕΦΑΛΙΝΓ

Σ0506
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7. Φψλδ οπ µεδ νψ ολιε οπ τιλ δεν ρεττε ηϕδε (λσ
�Κοντρολλρ µοτορολιεν ογ τοπ δεν οπ� π∑ σιδε 52).

8. Νοτρ ηϕδεν.

9. Σταρτ µοτορεν ογ λαδ δεν κρε ι τοµγανγ.

10. ςεντ, ινδτιλ ινδικατορλαµπεν φορ ολιετρψκ σλυκκεσ.

11. Στανδσ µοτορεν.

12. Κοντρολλρ ολιεν ογ ηλδ µερε ι, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

Σ∑δαν υδσκιφτεσ σµρινγσολιενσ φιλτερπατρον

∆εννε οπγαϖε υδφρεσ, µενσ ολιεν δρνεσ.

1. Πατρονεν λσνεσ.

Φιγυρ 85

2. Οπσαµλ δεν ολιε, δερ λβερ υδ.

3. ∆κ δεν νψε πατρονσ πακνινγ µεδ νψ ολιε.

4. ∆εν νψε πατρον σκρυεσ ι ογ στραµµεσ µεδ η∑νδεν.

Μοτορενσ κλεσψστεµ

Εφτερσε κλεσψστεµετ ηϖερ δαγ, σ∑ οϖεροπηεδνινγ, ταβ αφ 
ψδεεϖνε ελλερ µοτορσκαδερ φορηινδρεσ.

Σ∑δαν κοντρολλερεσ κλεϖσκενσ ηϕδε

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Φινδ µρκετ ΜΑΞ−ΜΙΝ π∑ στιγετανκεν.

Φιγυρ 86

2. ςσκεηϕδεν σκαλ αλτιδ στ∑ µελλεµ δε 2 ρεφερενχε−
µρκερ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Μοτορεν µ∑ ικκε σταρτεσ ελλερ κρε ι τοµγανγ υδεν
ολιε, σ∑φρεµτ ινδικατορλαµπεν φορ ολιετρψκ ικκε
σλυκκεσ 5 σεκυνδερ εφτερ σταρτ.

ςΙΓΤΙΓΤ

Ιντερϖαλλετ φορ δεννε οπγαϖε ερ γϕορτ, σ∑ δετ ερ σαµτιδιγτ 
µεδ υδσκιφτνινγεν αφ σµρινγσολιεν.

Λσ �Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ σµρινγσολιεν� π∑
σιδε 52.

Σ0449

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ερ δετ νδϖενδιγτ ατ κοµµε µερε ϖσκε ι, µ∑
στιγετανκενσ προπ αλδριγ ∑βνεσ, µενσ κλεϖσκεν
ερ ϖαρµερε ενδ 20°Χ.

Σ0450
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Σ∑δαν κοντρολλερεσ κλεϖσκεν

1. Ταγ εν πρϖε αφ ϖσκεν.

2. Κοντρολλρ κονχεντρατιονεν ι δεν.
Φαβρικσκονχεντρατιονεν ερ 50%, βεσκψττελσε 
οπ τιλ −30°Χ.

3. Φοργ ανδελεν αφ φροστϖσκε εφτερ βεηοϖ.

Σ∑δαν ϕυστερεσ αλτερνατορρεµµεν

∆εννε σπνδνινγ µ∑λεσ π∑ τριµλεν µελλεµ κρυµταπηυσετ 
ογ αλτερνατορεν.

Φιγυρ 87

∆εν κορρεκτε ϖρδι ερ 355 Ν, δϖσ. εν 10 µµ αφϖιγελσε µ∑λτ 
ι µιδτεν αφ στριµλεν, ν∑ρ ετ τρψκ π∑ 45 Ν π∑φρεσ δεττε πυνκτ 
(δετ σϖαρερ τιλ ετ µοδερατ τοµµελφινγερτρψκ).

Α∆ςΑΡΣΕΛ

ΥΝ∆Γ⊕ ΜΟΤΟΡΣΚΑ∆ΕΡ

Βρυγ αλτιδ δετ ρεττε µ∑λφορηολδ µελλεµ ϖανδ ογ
φροστϖσκε.

Φορ µεγετ φροστϖσκε ρεδυχερερ κλεσψστεµετσ
εφφεκτιϖιτετ, ογ δετ καν γιϖε αλϖορλιγε µοτορσκαδερ
π∑ ετ φορ τιδλιγτ τιδσπυνκτ.

Φορ λιδτ φροστϖσκε ρεδυχερερ δε αδδιτιϖερ, δερ
βεσκψττερ µοτορενσ ινδρε δελε, ρεδυχερερ
σψστεµετσ κογεπυνκτ ογ φροστβεσκψττελσε.

Τιλστ αλτιδ εν φορβλανδετ οπλσνινγ. Τιλστνινγ αφ
ηελτ κονχεντρερετ κλεµιδδελ καν φορ∑ρσαγε
αλϖορλιγε µοτορσκαδερ φρ τιδεν.

Σ0430

45 Ν

10 µµ
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Ελεκτρισκε σψστεµ

Βεσκριϖελσε

Τελεσκοπλσσερεν ηαρ ετ 12 ϖολτ 
αλτερνατοροπλαδνινγσσψστεµ µεδ νεγατιϖ ϕορδφορβινδελσε.

∆ε ελεκτρισκε σψστεµ ερ βεσκψττετ αφ σικρινγερ, δερ φινδεσ ι 
καβινεν π∑ κονσολλεν π∑ ηϕρε σιδε, ογ αφ δεµ, δερ σιδδερ 
ι µοτορρυµµετ. Σικρινγερνε βεσκψττερ δετ ελεκτρισκε 
σψστεµ, ν∑ρ δερ ερ ελεκτρισκ οϖερβελαστνινγ. ⊕ρσαγεν τιλ 
οϖερβελαστνινγεν σκαλ φινδεσ, ινδεν µοτορεν αττερ σταρτεσ.

Σ∑δαν κοντρολλερεσ βαττεριϖσκενσ ηϕδε

Φιγυρ 88

1. Βρυγ καβινενγλεν τιλ ατ ∑βνε βαττεριρυµµετ.

2. Βαττεριχελλερνεσ ηττερ λσνεσ ογ ταγεσ αφ.

3. Βρυγ ετ λιλλε σπεϕλ ογ εν λοµµελψγτε ελλερ ταγ βαττεριετ
υδ αφ ρυµµετ, σ∑ ϖσκεηϕδεν καν κοντρολλερεσ.

4. Τοπ οπ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ, ϖεδ ατ τιλσττε δεστιλλερετ
ϖανδ οπ τιλ δετ ινδϖενδιγε ρρσ νεδερστε καντ (σε
δεταλϕε π∑ [Φιγυρ 88]).

Σ∑δαν κοντρολλερεσ σικρινγερσ, διοδερσ ογ ρελερσ 
τιλστανδ

∆εννε οπγαϖε ηαρ τιλ φορµ∑λ ατ σργε φορ, ατ µασκινεν 
ϖεδλιγεηολδεσ κορρεκτ, ογ ατ εϖεντυελλε σκαδερ ελλερ υλψκκερ 
φορεβψγγεσ. Λσ �Τεγνινγ αφ σικρινγερ, διοδερ ογ 
ρελερ� π∑ σιδε 56.

Σικρινγσβοκσεν σιδδερ ϖεδ σιδεν αφ φρερσδετ υνδερ δετ 
δκσελ, δερ µαρκερεσ π∑ [Φιγυρ 89].

Φιγυρ 89

∆ε 2 σικρινγερ ογ ρελετ φορ µοτορενσ φορϖαρµνινγ ογ σταρτ 
σιδδερ ι µοτορρυµµετ, σοµ µαρκερετ ι νεδερστε δελ αφ 
[Φιγυρ 90].

Σ∑δαν κοντρολλερεσ φυνκτιονσρκκεφλγεν αφ 
στψρεµεκανισµερ, λψσ ογ σιγναλερ

∆εννε οπγαϖε ηαρ τιλ φορµ∑λ ατ σργε φορ, ατ µασκινεν 
ϖεδλιγεηολδεσ κορρεκτ, ογ ατ εϖεντυελλε σκαδερ ελλερ υλψκκερ 
φορεβψγγεσ.

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δε ελεκτρισκε τιλσλυτνινγερσ 
τιλστανδ

∆εννε οπγαϖε ηαρ τιλ φορµ∑λ ατ σργε φορ, ατ µασκινεν 
ϖεδλιγεηολδεσ κορρεκτ, ογ ατ εϖεντυελλε σκαδερ ελλερ υλψκκερ 
φορεβψγγεσ.

ςΙΓΤΙΓΤ

∆ερ µ∑ κυν βρυγεσ δεστιλλερετ ϖανδ τιλ ατ τοππε
ϖσκεν οπ.

ςσκεηϕδεν µ∑ ικκε κοµµε οϖερ δε ιντερνε
ελεµεντερσ τοπ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Βαττεριετ ινδεηολδερ σψρε.

MAX

MIN

93789

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Υδσκιφτ στρακσ ενηϖερ δεφεκτ σικρινγ, διοδε ελλερ
ρελ, σελϖ ηϖισ δεν φυνκτιον, δεν βεσκψττερ, ικκε
σψνεσ ϖιγτιγ. ∆ετ γλδερ σελϖ οϖερ δεν ανβεφαλεδε
ηψππιγηεδ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Υδσκιφτ ελλερ ρεπαρερ στρακσ ενηϖερ δεφεκτ δελ, ογσ∑
σελϖ οµ δενσ φυνκτιον ικκε σψνεσ �ϖιγτιγ�. ∆ετ
γλδερ σελϖ οϖερ δεν ανβεφαλεδε ηψππιγηεδ.

Σ0386
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Τεγνινγ αφ σικρινγερ, διοδερ ογ ρελερ

Φιγυρ 90

E18

F2

E2

F1F3

E1

Σ0401
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Σικρινγερ ογ διοδερ

[Φιγυρ 90]

Ρελερ

[Φιγυρ 90]

Ρεφερενχε Μ∑λερ Φυνκτιον βεσκψττετ

1 15 Α Φορρεστε αρβεϕδσλψγτερ

2 15 Α Βαγεστε αρβεϕδσλψγτερ

3 10 Α Ρεγυλερινγ αφ λψσ ογ λανγτ λψσ

4 15 Α Φορλψγτερ

5 7,5 Α ςεϕαλαρµ ογ λοφτσλψσ

6 15 Α Λανγτ λψσ

7 10 Α Χιγαρετλιγητερ

8 7,5 Α ςενστρε σιδελψσ

9 7,5 Α Ηϕρε σιδελψσ

10 7,5 Α Φαρεαδϖαρσελσλψγτερ

11 ∆ΙΟ∆Ε 1 Α Παρκερινγσβρεµσε

12 ∆ΙΟ∆Ε 1 Α
Στρρε σικκερηεδ, ηϖισ παρκερινγσβρεµσεν ερ 
στραµ

13 10 Α Ανδεν ηψδραυλικφυνκτιον π∑ βοµ (εκστρα)

14 15 Α Βρνδστοφπυµπε

15 7,5 Α Σταβιλιτετσινδικατορ ογ βρνδστοφπυµπε

16 3 Α Ηψδραυλικφυνκτιον π∑ βοµ

17 7,5 Α Ροτερενδε αδϖαρσελσλψγτε (εκστρα)

18 10 Α
Βρεµσελψσ, ηψδραυλισκ εκστραυδστψρ βαγπ∑, 
στοπλψσ

19 7,5 Α Λανγσοµ κρεηαστιγηεδ

20 15 Α Φορρυδεϖισκερ

21 7,5 Α Τιλφρσελ τιλ τρανσµισσιονσστψρεβοκσ

22 7,5 Α Μοτορσπρρινγ

23 7,5 Α Τιλφρσελ / στψρεβοκσ τιλ ϕοψστιχκ

24 7,5 Α Ρετνινγσϖισερε

25 10 Α Ρεγυλερινγ αφ στψρινγστιλστανδ

26 20 Α ςαρµεβλσερ

27 7,5 Α Κρσελσρετνινγ

28 7,5 Α Τιλφρσελ τιλ ινστρυµεντπανελ

29 10 Α Οµϖενδτ λψσ ογ ταγρυδεϖισκερ (εκστρα)

30 7,5 Α Βαγρυδεϖισκερ: Βαγρυδεϖισκερ ογ ταγϖασκερ

31 10 Α Μ∑λινγ αφ βοµϖινκελ

32 7,5 Α Βλσερρετνινγσ οµϖενδτε (εκστρα) κορριγερινγ

01 20 Α Κλιµαανλγσ βλσερ (εκστρα)

02 7,5 Α Κλιµαανλγσ κοµπρεσσορ (εκστρα)

Φ01 50 Α περµανεντ λινϕε (+)

Φ02 40 Α Περµανεντ λινϕε (+) ϖια κοντακτνγλε

Φ03 70 Α Γλδερρ

Ρεφερενχε Φυνκτιον δε υδφρερ

1 Φορρεστε αρβεϕδσλψγτερ

2 Βαγεστε αρβεϕδσλψγτερ

3 ςεϕηορν

4 Βλ∑ λψγτερ (εκστρα)

5 Ηψδραυλικφυνκτιον π∑ βοµ

6 Φορλψγτερ

7 Λανγτ λψσ

8 Στρρε σικκερηεδ, ηϖισ παρκερινγσβρεµσεν ερ στραµ

9 Σταρτσικκερηεδ, ηϖισ τρανσµισσιονεν ερ ι γεαρ

10 Βρυγεσ ικκε

11 Λανγσοµ κρεηαστιγηεδ

12 Ανδεν ηψδραυλικφυνκτιον π∑ βοµ

13 Ρεσερϖελψγτερ / ρεσερϖεαλαρµ

14 Βρνδστοφπυµπε

15 Φορηινδρερ σταβιλισατορερνε ι ατ λφτεσ

16 Σταβιλισατορερ

17 Λφτερ ϖενστρε σταβιλισατορ

18 Λφτερ ηϕρε σταβιλισατορ

19 Ραδιοστψρινγ τιλ µοτορενσ αχχελερατιον

20 Νιϖελλερινγ αφ ραµµε

21 Βλσερρετνινγσ οµϖενδτε (εκστρα) κορριγερινγ

Ε01 Γλδερρ

Ε02 Σταρτκοντρολ

Ε15 12 ς στρµρελ εφτερ κοντακτ

Ε16 Κλιµαανλγσ κοµπρεσσορ (εκστρα)

Ε17 Κλιµαανλγσ βλσερ (εκστρα)

Ε18 Χεντρυµ φορ ρετνινγσσιγναλερ (πλαχερετ υνδερ σικρινγσβοκσεν)
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Ηψδραυλισκ/ηψδροστατισκ σψστεµ

Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν

ςεδ ηϖερ φορεβψγγενδε ϖεδλιγεηολδελσεσοπγαϖε, δερ 
υδφρεσ π∑ δετ ηψδραυλισκ/ηψδροστατισκε σψστεµ, σργ φορ 
ατ:

� ηϖερ ενεστε οπγαϖε υδφρεσ π∑ πλαν γρυνδ.

� βοµµεν ερ ηελτ σνκετ,

� βοµµεν ερ τρυκκετ ηελτ τιλβαγε (τελεσκοπετ),

� οπηνγσκρογεν ερ ϖιππετ ηελτ βαγυδ.

Ινδικατορλαµπεν φορ ηϕδε σιδδερ π∑ ηψδραυλικτανκενσ 
φορσιδε. Ν∑ρ ολιεν ηαρ σαµµε τεµπερατυρ σοµ 
οµγιϖελσερνε, ογ αλλε χψλινδρε ερ τρυκκετ τιλβαγε, σκαλ 
ολιεηϕδεν ϖρε µελλεµ δε 2 ρεφερενχεµρκερ 
[Φιγυρ 91].

Φιγυρ 91

Τοππε οπ µεδ ολιε

1. Σκρυ προππεν (µεδ υδλυφτνινγσϖεντιλεν ϖερστ) αφ µεδ
η∑νδεν [Φιγυρ 92].

Φιγυρ 92

2. Τοπ ολιεν οπ.

3. Σκρυ προππεν τιλβαγε π∑ πλαδσ µεδ η∑νδεν.

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ηψδραυλικολιεν

Λσ �ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ� π∑ σιδε 48 φορ ατ φ∑ οπλψστ 
σερϖιχειντερϖαλλετ φορ υδσκιφτνινγ αφ ολιεν. Υδσκιφτ ογσ∑ 
ολιεν, ηϖισ δεν ερ βλεϖετ φορυρενετ ελλερ εφτερ εν στρρε 
ρεπαρατιον.

1. Αφλβσπροππεν σιδδερ φοραν π∑ τανκενσ νεδερστε σιδε.

Φιγυρ 93

2. ⊕βν π∑φψλδνινγσπροππεν.

3. ⊕βν αφλβσπροππεν ογ οπσαµλ ολιεν.

4. Υνδερσγ πακνινγεν ογ υδσκιφτ δεν, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

5. Λυκ αφλβσπροππεν.

ςΙΓΤΙΓΤ

∆ερ µ∑ κυν ανϖενδεσ ανβεφαλετ ϖσκε ι δετ 
ηψδραυλισκε/ηψδροστατισκε σψστεµ.

Λσ �Σµρεµιδλερ, βρνδστοφ ογ ϖσκερ� π∑ 
σιδε Ις.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ολιεηϕδεν µ∑ ικκε κοµµε υδεν φορ ρεφερενχεµρ−
κερνε.
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Σ0452

ΜΑΞ
ΜΙΝ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Πασ π∑ ατ δερ ικκε κοµµερ υρενηεδερ ινδ ι δετ
ηψδραυλισκε/ηψδροστατισκε σψστεµ.

Σ0542

Σ0454
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6. Φψλδ οπ µεδ ολιε τιλ µακσιµαλ ηϕδε (λσ �Σ∑δαν
κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν� π∑ σιδε 58).

7. Λυκ π∑φψλδνινγσπροππεν.

Σ∑δαν υδσκιφτεσ ηψδραυλικολιετανκενσ 
υδλυφτνινγσϖεντιλ

1. Σκρυ υδλυφτνινγσϖεντιλεν λσ [Φιγυρ 94].

Φιγυρ 94

2. Σκρυ δεν νψε υδλυφτνινγσϖεντιλ ι µεδ η∑νδεν.

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, οµ ρρ ογ 
ηψδραυλικτιλσλυτνινγερ ερ στραµµε

∆εννε οπγαϖε ηαρ τιλ φορµ∑λ ατ σργε φορ, ατ µασκινεν 
ϖεδλιγεηολδεσ κορρεκτ, ογ ατ εϖεντυελλε σκαδερ ελλερ υλψκκερ 
φορεβψγγεσ.

Σ∑δαν υδσκιφτεσ ηψδραυλικφιλτερετ

Λσ �ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ� π∑ σιδε 48 φορ ατ φ∑ οπλψστ 
δετ κορρεκτε σερϖιχειντερϖαλ φορ υδσκιφτνινγ αφ 
ηψδραυλικφιλτερετ.

1. Σκρυ προππεν λσ µεδ η∑νδεν [Φιγυρ 95].

Φιγυρ 95

2. Φϕερν πατρονεν φρα φιλτερετ [Φιγυρ 96].

Φιγυρ 96

3. Ινδστ δεν νψε πατρον.

4. Τοπ ολιεν οπ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

5. Υνδερσγ πακνινγεν ογ υδσκιφτ δεν, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

6. Υδσκιφτ προππεν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

∆ερ µ∑ κυν φψλδεσ ολιε π∑, δερ ερ:

� ανβεφαλετ

� ρεν ογ υδεν φορυρερινγ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ρεπαρρ στρακσ αλλε λκαγερ (ελλερ τρινγερ), δερ
µ∑ττε φορεκοµµε, ογσ∑ π∑ δελε, δερ ικκε σψνεσ
ϖιγτιγε. ∆ετ γλδερ σελϖ οϖερ δεν ανβεφαλεδε
ηψππιγηεδ.

Σ0541

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Πασ π∑ ατ δερ ικκε κοµµερ υρενηεδερ ινδ ι δετ
ηψδραυλισκε/ηψδροστατισκε σψστεµ.

Σ0453

Σ0458
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Μεκανισκ τρανσµισσιον

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δκκενεσ τιλστανδ

∆εννε προχεδυρε σκαλ φορηινδρε ενηϖερ ηνδελσε ελλερ 
υλψκκε, δερ καν σκε, µενσ µασκινεν ερ ι βρυγ, ογ σοµ ηελτ 
ελλερ δελϖιστ καν δελγγε δκκενε.

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δκτρψκκετ

∆εννε κοντρολ υδφρεσ π∑ κολδε δκ.

Σργ φορ, ατ δερ ερ πρχισε σαµµε τρψκ ι αλλε 4 δκ:

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, οµ ηϕυλµτρικκερνε ερ 
στραµµε

Τιλσπνδινγσµοµεντ: 300 Νµ

Σ∑δαν κοντρολλερεσ δετ, ατ υδλυφτνινγσϖεντιλερνε ερ 
ρενε π∑ βεγγε ακσλερ

1. ∆ισσε υδλυφτνινγσϖεντιλερ σκαλ ϖρε ρενε, υδεν ϕορδ,
χεµεντ ελλερ ανδρε βλοκερινγερ, δερ ηµµερ δερεσ
δριφτ.

2. Π∑ φορακσλεν: 1 υδλυφτνινγσϖεντιλ [Φιγυρ 97].

Φιγυρ 97

3. Π∑ βαγακσλεν: 1 υδλυφτνινγσϖεντιλ [Φιγυρ 98].

Φιγυρ 98

Σ∑δαν σµρεσ λεϕερνε ι βαγακσλενσ ρυλλεελεµεντ

1. Λσ �Σ∑δαν σµρεσ µασκινεν� π∑ σιδε 64.

Σ∑δαν σµρεσ ακσλενσ στψρεοµδρεϕνινγσταππερ

1. Λσ �Σ∑δαν σµρεσ µασκινεν� π∑ σιδε 64.

Μρκε Μ∑λ
Τρψκ
(βαρ)

ΤΙΤΑΝ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 Τ37 150Β 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

400/80 − 24 Τ37 156Β 4,25 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

405/70 − 20 ΣΠΤ9 5,50 βαρ

ΜΙΧΗΕΛΙΝ
(εκστρα)

440/70 − 24 ΞΜ37 3,50 βαρ

ΒΦΓΟΟ∆ΡΙΧΗ
(εκστρα)

400/70 − 20 4,10 βαρ

Σ1212

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ερ υδλυφτνινγσϖεντιλερνε π∑ φορακσλεν τιλστοππεδε
ελλερ βλοκερεδε, καν δετ φ∑ βρεµσερνε τιλ ατ σϖιγτε.

Σ1213
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Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι φορακσλενσ µιδτερηυσ

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Π∑ φορακσλεν: 2 προππερ τιλ ολιεηϕδε [Φιγυρ 99].

Φιγυρ 99

� [Φιγυρ 100] ϖισερ φορακσλεν σετ φορφρα.

Φιγυρ 100

� [Φιγυρ 101] ϖισερ φορακσλεν σετ βαγφρα.

Φιγυρ 101

2. Σκρυ ηϕδεπροππεν αφ σοµ π∑ [Φιγυρ 100] ογ
[Φιγυρ 101].

3. Ολιεηϕδεν σκαλ ϖρε ι σαµµε πλαν σοµ ∑βνινγεν.

4. Τιλστ ολιε ϖια προππεν τιλ ολιεπ∑φψλδνινγ, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ [Φιγυρ 102].

Φιγυρ 102

5. Υνδερσγ αλλε πακνινγερ ογ υδσκιφτ, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

6. Σκρυ αλλε προππερ τιλβαγε π∑ πλαδσ.

Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι φορακσλενσ 
ρεδτυκτιονσγεαρκασσε

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Π∑ ρεδυκτιονσγεαρκασσεν: 1 προπ τιλ ολιεηϕδε
[Φιγυρ 104].

Φιγυρ 103

2. Σκρυ ηϕδεπροππεν αφ [Φιγυρ 104].

3. Ολιεηϕδεν σκαλ ϖρε ι σαµµε πλαν σοµ ∑βνινγεν.

4. Φψλδ ολιε π∑, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

5. Υνδερσγ πακνινγεν ογ υδσκιφτ δεν, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

6. Σκρυ προππεν τιλβαγε π∑ πλαδσ.

Σ1214

Σ1215

Σ1216

Σ1217

Σ1219
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Σ∑δαν κοντρολλερεσ ολιεηϕδεν ι βαγακσλενσ µιδτερηυσ

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Π∑ βαγακσλεν: 1 προπ τιλ ολιεηϕδε [Φιγυρ 104].

Φιγυρ 104

2. Σκρυ ηϕδεπροππεν αφ [Φιγυρ 104].

3. Ολιεηϕδεν σκαλ ϖρε ι σαµµε πλαν σοµ ∑βνινγεν.

4. Φψλδ ολιε π∑, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

5. Υνδερσγ πακνινγεν ογ υδσκιφτ δεν, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

6. Σκρυ προππεν τιλβαγε π∑ πλαδσ.

Σ∑δαν κοντρολλερεσρεδυκτιονσγεαρετσ ολιεηϕδε π∑ 
βεγγε ακσλερ

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Ρετ ρεδυκτιονσγεαρετ σ∑δαν ατ προππεν ερ ϖανδρετ
µεδ ρεδυκτιονσγεαρετσ ακσε.

Φιγυρ 105

2. Σκρυ προππεν αφ.

3. Ολιεηϕδεν σκαλ ϖρε ι σαµµε πλαν σοµ ∑βνινγεν.

4. Π∑φψλδ ολιε οµ νδϖενδιγτ.

5. Υνδερσγ πακνινγεν ογ υδσκιφτ δεν, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

6. Σκρυ προππεν τιλβαγε π∑ πλαδσ.

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι φορακσλενσ µιδτερηυσ

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Π∑ φορακσλεν: 3 προππερ τιλ ολιεαφλβ [Φιγυρ 106].

Φιγυρ 106

2. Σκρυ ηϖερ αφλβσπροπ αφ [Φιγυρ 107].

Φιγυρ 107

3. Ινδσαµλ ολιεν.

4. Υνδερσγ αλλε πακνινγερ ογ υδσκιφτ, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

5. Σκρυ αλλε προππερ τιλβαγε π∑ πλαδσ.

6. Φψλδ ολιε π∑ ϖια προππεν τιλ ολιεπ∑φψλδνινγ [Φιγυρ 108].

Φιγυρ 108

Σ1218

Σ1220

Σ1221

Σ1222

Σ1217
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Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι φορακσλενσ 
ρεδυκτιονσγεαρκασσε

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Αφλβσπροππεν σκρυεσ αφ.

Φιγυρ 109

2. Ινδσαµλ ολιεν.

3. Υνδερσγ πακνινγεν ογ υδσκιφτ δεν, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

4. Σκρυ προππεν τιλβαγε π∑ πλαδσ.

5. Φψλδ ολιε π∑ γεννεµ ηυλλετ τιλ ολιεκοντρολ.

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι βαγακσλενσ 
µιδτερηυσ

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Αφλβσπροππεν σκρυεσ αφ.

Φιγυρ 110

2. Ινδσαµλ ολιεν.

3. Υνδερσγ πακνινγεν ογ υδσκιφτ δεν, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

4. Σκρυ προππεν τιλβαγε π∑ πλαδσ.

5. Φψλδ ολιε π∑ γεννεµ ηυλλετ τιλ ολιεκοντρολ.

Σ∑δαν δρνεσ ογ σκιφτεσ ολιεν ι ρεδυκτιονσγεαρετ π∑ 
βεγγε ακσλερ

∆εννε οπγαϖε σκαλ υδφρεσ π∑ πλαν ϕορδ.

1. Ρετ ρεδυκτιονσγεαρετ ινδ, σ∑ προππεν ερ λαϖτ πλαχερετ.

Φιγυρ 111

2. Σκρυ προππεν αφ.

3. Ινδσαµλ ολιεν.

4. Ρετ ρεδυκτιονσγεαρετ ινδ, σ∑δαν ατ προππεν σιδδερ
ϖανδρετ µεδ ρεδυκτιονσγεαρετσ ακσε.

5. Φψλδ ολιε π∑.

6. Υνδερσγ πακνινγεν ογ υδσκιφτ δεν, ηϖισ δετ ερ
π∑κρϖετ.

7. Σκρυ προππεν τιλβαγε π∑ πλαδσ.

Σ1226

Σ1223

Σ1224
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Σ∑δαν σµρεσ µασκινεν

Σµρ τελεσκοπλσσερεν σοµ σπεχιφιχερετ ι �ςεδλιγεηολδελσεσιντερϖαλ� π∑ σιδε 48 φορ ατ φ∑ µασκινεν τιιλ ατ ψδε σιτ βεδστε.

Νοτρ ανταλλετ αφ δριφτστιµερ ηϖερ γανγ τελεσκοπλσσερεν σµρεσ.

Ανϖενδ αλτιδ λιτηιυµβασερετ υνιϖερσαλφεδτ αφ γοδ κϖαλιτετ. Κοµ νοκ φεδτ π∑, ν∑ρ δερ σµρεσ.

Σµρινγσπλαν φορ Τ3571 ογ Τ3571Λ

Φιγυρ 112

Σ1767

Τ3571Λ
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Ναϖνεπλαδε

Ηϖερτ π∑ηνγσρεδσκαβ ηαρ εν ναϖνεπλαδε.

Φιγυρ 113

Βεµρκ: Τψνγδεπυνκτετ ϖισερ δεν ϖανδρεττε αφστανδ
µελλεµ π∑ηνγσρεδσκαβετσ τψνγδεπυνκτ
ογ δετσ οπηνγ.

Π∑ηνγσρεδσκαβσ λ∑σ

Μεδ δεννε µεκανισµε καν π∑ηνγσρεδσκαβετ φαστλ∑σεσ 
π∑ οπηνγετ. ∆εν φ∑σ ι 2 ϖερσιονερ:

� Μανυελ λ∑σ: στανδαρδϖερσιον

� Ηψδραυλισκ λ∑σ

Μανυελ λ∑σ: στανδαρδϖερσιον

Βεσκριϖελσε

Οπηνγετ οµφαττερ φλγενδε:

� 2 στκ. κρογε ϖερστ ογ 2 βορεδε ηυλλερ νεδερστ.

Φιγυρ 114

� Εν αφταγελιγ λ∑σεστανγ µεδ σικκερηεδσστιφτ.

Φιγυρ 115

Ηϖερτ π∑ηνγσρεδσκαβ οµφαττερ φλγενδε:

� ¬ϖερστ 1 στκ. ρρ.

� Νεδερστ 2 υδβορινγερ.

Φιγυρ 116

082038

Σ1300

95881

93803

93807
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Βετϕενινγ

1. Κρ µασκινεν φρεµαδ, µενσ τελεσκοπετ ερ ηελτ
τιλβαγετρυκκετ, σ∑ οπηνγετ ερ µινδρε ενδ 1 µ φρα
π∑ηνγσρεδσκαβετ ογ ϖινκελρετ ι φορηολδ τιλ δετ.

2. Τρκ η∑νδβρεµσεν ογ στ τρανσµισσιονσστανγεν ι
νευτραλ ποσιτιον.

3. Φϕερν λ∑σεστανγενσ σικκερηεδσστιφτ ογ ταγ στανγεν υδ
ογ στ δεν ι νρηεδεν αφ µασκινεν.

Φιγυρ 117

4. ςιπ οπηνγετ φρεµαδ, σ∑ κρογενε ερ λαϖερε ενδ
π∑ηνγσρεδσκαβετσ ρρ (1) [Φιγυρ 118].

Φιγυρ 118

5. Τρκ τελεσκοπετ υδ, σ∑ κρογενε ερ λιγε υνδερ
π∑ηνγσρεδσκαβετσ ρρ (2) [Φιγυρ 118].

6. Λφτ βοµµεν φορ ατ κοβλε π∑ηνγσρρετ ινδ ι κρογενε,
οµ νδϖενδιγτ ϖιππεσ οπηνγετ (3) [Φιγυρ 119].

Φιγυρ 119

7. Ν∑ρ ρρετ ερ κορρεκτ κοβλετ ινδ ι δε 2 κρογε ογ
π∑ηνγσρεδσκαβετ ικκε λνγερε ρρερ ϕορδεν, ϖιππεσ
βεσλαγετ ηελτ τιλβαγε (4) [Φιγυρ 119].

8. Λ∑σεστανγεν ογ σικκερηεδσστιφτεν µοντερεσ ιγεν.

Ηψδραυλισκ λ∑σ

Βεσκριϖελσε

Οπηνγετ οµφαττερ φλγενδε:

� 2 κρογε ϖερστ

� Εν λ∑σεστανγ π∑ ηϖερ σιδε νεδερστ. ∆ισσε στνγερ
ηολδεσ π∑ πλαδσ αφ φϕεδερλ∑σε. Εν ηψδραυλικχψλινδερ µεδ
2 τιλφρσελσσλανγερ τρκκερ δε 2 στνγερ τιλβαγε, ηϖιλκετ
λσνερ π∑ηνγσρεδσκαβετ.

Φιγυρ 120

Ηϖερτ π∑ηνγσρεδσκαβ οµφαττερ φλγενδε:

� ¬ϖερστ 1 στκ. ρρ.

� Νεδερστ 2 υδβορινγερ.

Φιγυρ 121

93803

95882

95883

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Μασκινεν µ∑ αλδριγ βετϕενεσ, ηϖισ λ∑σεστανγεν ογ
σικκερηεδσστιφτεν ικκε ερ κορρεκτ µοντερετ ιγεν.

95884

93807



4852160−∆Α (12−05) 69 Βοβχατ Τ3571/Τ3571Λ
Βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ

Π⊕Η∅ΝΓΣΡΕ∆ΣΚΑΒΕΡ

Βετϕενινγ

1. Κρ µασκινεν φρεµαδ, µενσ τελεσκοπετ ερ ηελτ
τιλβαγετρυκκετ, σ∑ οπηνγετ ερ µινδρε ενδ 1 µ φρα
π∑ηνγσρεδσκαβετ ογ ϖινκελρετ ι φορηολδ τιλ δετ. ∆ε 2
σλανγερ π∑ λ∑σεχψλινδερεν σκαλ ϖρε τιλσλυττετ δε
ηψδραυλισκε ηυρτιγκοβλερε π∑ βοµηοϖεδετ.

2. Τρκ η∑νδβρεµσεν ογ στ τρανσµισσιονσστανγεν ι
νευτραλ ποσιτιον.

3. ςιπ οπηνγετ φρεµαδ, σ∑ κρογενε ερ λαϖερε ενδ
π∑ηνγσρεδσκαβετσ ρρ (1) [Φιγυρ 122].

Φιγυρ 122

4. Τρκ τελεσκοπετ υδ, σ∑ κρογενε ερ λιγε υνδερ
π∑ηνγσρεδσκαβετσ ρρ (2) [Φιγυρ 122].

5. Λφτ βοµµεν φορ ατ κοβλε π∑ηνγσρρετ ινδ ι κρογενε,
οµ νδϖενδιγτ ϖιππεσ οπηνγετ (3) [Φιγυρ 123].

Φιγυρ 123

6. Ν∑ρ ρρετ ερ κορρεκτ κοβλετ ινδ ι δε 2 κρογε ογ
π∑ηνγσρεδσκαβετ ικκε λνγερε ρρερ ϕορδεν, ϖιππεσ
βεσλαγετ ηελτ τιλβαγε (4) [Φιγυρ 123].

7. Τρψκ π∑ δεν εκστρα ηψδραυλισκε φυνκτιονσκοντακτ π∑
ϕοψστιχκεν φορ ατ ινδσττε δε 2 λ∑σεστνγερ ογ σλιππε,
σ∑ σναρτ π∑ηνγσρεδσκαβετ ερ µοντερετ.

8. Λφτ βοµµεν ογ ϖιπ οπηνγετ φρεµαδ, ηϖιλκετ ερ φορ ατ
σικρε, ατ δε 2 λ∑σεστνγερ ερ ι δεν λ∑στε
ρεδσκαβσποσιτιον: δε σκαλ βεγγε ϖρε λνγερε ενδ
δερεσ ρεσπεκτιϖε βορεηυλ π∑ π∑ηνγσρεδσκαβετσ
νεδερστε δελ.

9. Λ∑σ ηψδραυλικφυνκτιονεν π∑ βοµηοϖεδετ.

95882

95883

ςΙΓΤΙΓΤ

Σκαλ π∑ηνγσρεδσκαβετ βρυγε εν ηψδραυλικτιλσλυτνινγ τιλ 
µασκινεν:

� Λ∑σ ικκε ηψδραυλικφυνκτιονεν π∑ βοµηοϖεδετ;

� Φρακοβλ βεγγε σλανγερ π∑ ηψδραυλικχψλινδερεν;

� µεν τιλσλυτ ι στεδετ φορ π∑ηνγσρεδσκαβετσ σλανγερ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Κοντρολλρ αλτιδ ατ βεγγε λ∑σεστνγερ ερ ι λ∑στ
ρεδσκαβσποσιτιον, φρ µασκινεν βετϕενεσ.
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Αφλαστ ηψδραυλικτρψκκετ ϖεδ βοµηοϖεδετ

Φορ ατ φορενκλε τιλσλυτνινγεν αφ ηψδραυλικβανερ τιλ 
βοµηοϖεδετ ερ δερ εν προχεδυρε, δερ βρυγεσ τιλ ατ αφλαστε 
ηψδραυλικτρψκκετ:

1. Στοπ µοτορεν ογ σνκ βοµµεν ηελτ νεδ. 

2. Τρψκ νεδ π∑ κοντακτεν [Φιγυρ 124] (υσταβιλ ποσιτιον) ι
ετ ϕεβλικ φορ ατ αφλαστε ηψδραυλικτρψκκετ.

Φιγυρ 124

3. Τιλσλυτ βοµηοϖεδετσ ηψδραυλικβανερ τιλ π∑ηνγσρεδ−
σκαβετ.

Π∑ηνγσρεδσκαβσ λ∑σ

Στιϖ παλλελσσερ µεδ γαφλερ

Βεσκριϖελσε

∆εννε παλλελσσερ οµφαττερ φλγενδε στ 
π∑ηνγσρεδσκαβερ:

� Στιϖ παλλελσσερ

� Γαφφελ

� Στνκεπλαδε

Στιϖ παλλελσσερ

Φιγυρ 125

Γαφφελ

Φιγυρ 126

Σ0554

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 171 κγ

Νορµερετ καπαχιτετ 4000 κγ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 76 µµ

Ρεφερενχε ςρδι

Βασερετ π∑ ΦΕΜ ΙΙΙ

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 68 κγ

Νορµερετ καπαχιτετ 2350 κγ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 285 µµ

93815

93816
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Στνκεπλαδε

Φιγυρ 127

Ενηεδσ σπεχιφικατιονερ

Φιγυρ 128

Παλλελσσερ µεδ φλψδενδε γαφλερ

Βεσκριϖελσε ογ κενδετεγν

∆εννε παλλελσσερ οµφαττερ φλγενδε:

� Παλλελσσερ µεδ ινδβψγγετ στνκεπλαδε ι κονστρυκτιο−
νεν.

� Ηϖερ γαφφελ σαµλετ π∑ εν υαφηνγιγ ακσε, δερ µυλιγγρ
ετ λοδρετ λφτ π∑ 95 µµ.

Φιγυρ 129

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ 31 κγ

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 332 κγ

Νορµερετ καπαχιτετ 4000 κγ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 223 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε ινδικατιονερ σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεττε
ρεδσκαβ ανϖενδεσ:

� Βελαστνινγσοϖερσιγτερ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

93817

93818

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 330 κγ

Νορµερετ καπαχιτετ 4000 κγ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 285 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε ινδικατιονερ σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεττε
ρεδσκαβ ανϖενδεσ:

� Βελαστνινγσοϖερσιγτερ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

93819
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Σ∑δαν τρκκεσ γαφλερνε τιλβαγε

Φιγυρ 130

1. Πλαχρ παλλελσσερεν ι λοδρετ ποσιτιον.

2. Λφτ βοµµεν, σ∑ γαφλερνε πλαχερεσ χα. 200 µµ οϖερ
ϕορδηϕδε.

3. ςιπ οπηνγετ ηελε ϖεϕεν φρεµαδ.

4. Τρκ η∑νδβρεµσεν ογ στ τρανσµισσιονσστανγεν ι 
νευτραλ ποσιτιον.

5. Λφτ γαφφελσπιδσερνε οπ τιλ δερεσ λ∑σεηολδερ.

6. Ταγ δε 2 γαφφελλ∑σεστιφτερ υδ.

7. Σκυβ δεν φρστε γαφφελ ινδ ι λ∑σεηολδερεν.

8. Στ ιγεν λ∑σεστιφτεν π∑ πλαδσ.

9. Σκυβ δεν ανδεν γαφφελ ινδ ι λ∑σεηολδερεν.

10. Στ ιγεν λ∑σεστιφτεν π∑ πλαδσ.

11. ςιπ οπηνγετ ηελε ϖεϕεν βαγυδ.

12. Σνκ βοµµεν ηελτ νεδ τιλ τρανσπορτποσιτιονεν.

Σκοϖλ µεδ τνδερ

Φιγυρ 131

93820

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 495 κγ

Νορµερετ λαστκαπαχιτετ 1600 κγ

Νορµερετ µνγδεκαπαχιτετ 800 λιτερ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 425 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεττε ρεδσκαβ
ανϖενδεσ:

� Σκοϖλενσ νορµερεδε καπαχιτετ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Σκοϖλενσ τνδερ σκαλ αλτιδ βεσκψττεσ, ν∑ρ δερ κρεσ
π∑ οφφεντλιγ ϖεϕ. Λσ �Σκοϖλενεσ βεσκψττελσε ογ
σκιλτε� π∑ σιδε 74.

95889
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Σκοϖλ υδεν τνδερ

Φιγυρ 132

Γριβεσκοϖλ, 2000 λιτερ

Φιγυρ 133

Γριβεσκοϖλ, 2500 λιτερ

Φιγυρ 134

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 475 κγ

Νορµερετ λαστκαπαχιτετ 1600 κγ

Νορµερετ µνγδεκαπαχιτετ 800 λιτερ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 407 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεττε ρεδσκαβ
ανϖενδεσ:

� Σκοϖλενσ νορµερεδε καπαχιτετ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 650 κγ

Νορµερετ λαστκαπαχιτετ 2600 κγ

Νορµερετ µνγδεκαπαχιτετ 2000 λιτερ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 579 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεττε ρεδσκαβ
ανϖενδεσ:

� Σκοϖλενσ νορµερεδε καπαχιτετ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

95890

95892

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 753 κγ

Νορµερετ λαστκαπαχιτετ 2800 κγ

Νορµερετ µνγδεκαπαχιτετ 2500 λιτερ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 560 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεττε ρεδσκαβ
ανϖενδεσ:

� Σκοϖλενσ νορµερεδε καπαχιτετ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

95893
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Σκοϖλενεσ βεσκψττελσε ογ σκιλτε

∆ερ φινδεσ 2 µοδελλερ:

� τιλ σκοϖλεν µεδ τνδερ

Φιγυρ 135

� τιλ σκοϖλεν υδεν τνδερ

Φιγυρ 136

∆ισσε 2 µεκανισµερ:

� ηαρ ρδε ογ ηϖιδε αδϖαρσελσστριβερ;

� δε σττεσ εντεν π∑ τνδερνε ελλερ π∑ σκοϖλβλαδετ;

� δε ηολδεσ π∑ πλαδσ αφ εν ϖινγεϖεντιλ π∑ ηϖερ σιδε αφ
σκοϖλεν.

Γραββεσκοϖλ

Βεσκριϖελσε

∆εννε σκοϖλ ηαρ εν βεϖγελιγ ριστ, δερ ηολδερ λαστεν ινδε 
ι σκοϖλεν. ∆εννε ριστ ακτιϖερεσ αφ 2 χψλινδρε. Τιλσλυτ βεγγε 
σκοϖλσλανγερ τιλ ηψδραυλικκοβλινγερνε π∑ βοµµεν.

Στνγερ [Φιγυρ 137] µεδ 3 ποσιτιονερ ϕυστερερ ριστενσ 
∑βνινγσϖινκελ [Φιγυρ 138]:

1. Σνκ σκοϖλεν νεδ π∑ ϕορδεν, ϖιπ δεν ηελτ βαγυδ ογ λυκ
ριστεν.

2. Φϕερν ϕυστερινγσστνγερνε ογ στ ριστεν ι δεν
νσκεδε ινδεκσερινγσϖινκελ.

3. Στ δε 2 ϕυστερινγσστνγερ τιλβαγε π∑ πλαδσ.

Φιγυρ 137

Φιγυρ 138

95894

95895

95821

95822
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Σπεχιφικατιονερ

Φιγυρ 139

Σιδεπλαδερ

Σκοϖλεν καν µοντερεσ µεδ 2 σιδεπλαδερ [Φιγυρ 140], σ∑ 
σιδε∑βνινγερνε λυκκεσ. ∆ισσε πλαδερ καν βολτεσ τιλ 
σκοϖλενσ ινδϖενδιγε σιδερ.

Φιγυρ 140

ςεδλιγεηολδελσε

Σκοϖλε σκαλ ϖεδλιγεηολδεσ φορ ηϖερ 50 τιµερ ελλερ ι ηϖερτ φαλδ 
ηϖερ υγε. Μαν καν οµ νδϖενδιγτ ϖεδλιγεηολδε οφτερε, 
ηϖισ δριφτσφορηολδενδε βετινγερ δετ.

∆εννε ϖεδλιγεηολδελσε βεστ∑ρ αφ ατ σµρε 
οµδρεϕνινγσακσερνε [Φιγυρ 141]:

� π∑ ριστεν;

� π∑ βεγγε χψλινδρε.

Φιγυρ 141

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 670 κγ

Νορµερετ καπαχιτετ 2550 κγ
850 λιτερ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 636 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεττε ρεδσκαβ
ανϖενδεσ:

� Σκοϖλενσ νορµερεδε καπαχιτετ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

95896

95824

95825
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Μγγαφφελ

Βεσκριϖελσε

Μγγαφλεν οµφαττερ εν βεϖγελιγ ριστ, δερ ηολδερ λαστεν π∑ 
γαφλεν. ∆εννε ριστ ακτιϖερεσ αφ 2 χψλινδρε. Τιλσλυτ βεγγε 
σκοϖλσλανγερ τιλ ηψδραυλικκοβλινγερνε π∑ βοµµεν.

Στνγερ [Φιγυρ 142] µεδ 3 ποσιτιονερ ϕυστερερ ριστενσ 
∑βνινγσϖινκελ [Φιγυρ 143]:

1. Σνκ σκοϖλεν νεδ π∑ ϕορδεν, ϖιπ δεν ηελτ βαγυδ ογ λυκ
ριστεν.

2. Φϕερν ϕυστερινγσστνγερνε ογ στ ριστεν ι δεν
νσκεδε ινδεκσερινγσϖινκελ.

3. Στ δε 2 ϕυστερινγσστνγερ τιλβαγε π∑ πλαδσ.

Φιγυρ 142

Φιγυρ 143

Σπεχιφικατιονερ

Φιγυρ 144

ςεδλιγεηολδελσε

Σκοϖλεν σκαλ ϖεδλιγεηολδεσ φορ ηϖερ 50 τιµερ ελλερ µινδστ 
ηϖερ υγε. Μαν καν οµ νδϖενδιγτ ϖεδλιγεηολδε οφτερε, 
ηϖισ δριφτσφορηολδενδε βετινγερ δετ.

∆εννε ϖεδλιγεηολδελσε βεστ∑ρ αφ ατ σµρε 
οµδρεϕνινγσακσερνε [Φιγυρ 145]:

� π∑ ριστεν,

� π∑ βεγγε χψλινδρε.

Φιγυρ 145

95826

95827

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 650 κγ

Νορµερετ καπαχιτετ 2500 κγ
2500 λιτερ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 477 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεττε ρεδσκαβ
ανϖενδεσ:

� Γαφλενσ νορµερεδε καπαχιτετ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

95897

95829
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Βαλλελσσερ

Βαλλελσσερεν καν µοντερεσ π∑ δεν φαστε παλλεγαφφελ ι 
στεδετ φορ γαφλερ. Μοντρ 2 λσσεστνγερ τιλ δε νσκεδε 
βαλλεη∑νδτερινγσοπγαϖερ.

Φιγυρ 146

Φλγενδε σπεχιφικατιονερ ηενϖισερ τιλ 1 λσσεστανγ.

Κραναρµ

Κραναρµεν οµφαττερ φλγενδε:

� Ρρφορµετ κονστρυκτιον

� Κρογ µεδ ροτερενδε δρεϕεταπ

Φιγυρ 147

∆εννε κραναρµ ερ υδφορµετ, σ∑ δεν ϖανδρεττε αφστανδ 
µελλεµ οπηνγετ ογ κρογενσ ηνγσελστιφτ ερ δεν σαµµε 
σοµ µελλεµ οπηνγετ ογ χεντρυµ αφ εν τερνινγ µεδ 1 µ 
λανγε σιδερ, σοµ ερ λαστετ µοδ γαφλερνεσ ηλ π∑ δεν φαστε 
παλλεγαφφελ.

Ρεφερενχε ςρδι

Μοντερινγ ιφλγε ΦΕΜ ΙΙ

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 19 κγ

Νορµερετ καπαχιτετ 2000 κγ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 168 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ βαλλελσσερεν µεδ 2
στνγερ βρυγεσ:

� Βελαστνινγσοϖερσιγτερ

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

95898

Ρεφερενχε ςρδι

ςγτ ι τοµ τιλστανδ 80 κγ

Νορµερετ καπαχιτετ 3000 κγ

Τψνγδεπυνκτσ αφστανδ 172 µµ

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φλγενδε ινδικατιονερ σκαλ ιαγτταγεσ, ν∑ρ δεννε
κραναρµ ανϖενδεσ:

� Βελαστνινγσοϖερσιγτερνε, εφτερσοµ κραναρµενσ
καπαχιτετ ερ στρρε ενδ µασκινενσ καπαχιτετ.

� Ινδικατορ φορ λνγδεσταβιλιτετ (Ινδιχατορ οφ
λονγιτυδιναλ σταβιλιτψ, ΙΛΣ)

Μενσ λαστεν ηνγερ π∑ κραναρµεν, καν δεν σϖινγε
υηινδρετ ογ βεϖιρκε, ατ µασκινεν ικκε λνγερε ερ
σταβιλ.

93825
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∆κ

∆κ τιλ Τ3571 ογ Τ3571Λ

∆ερ φ∑σ 6 στ:

∆ισσε δκ εγνερ σιγ τιλ βρυγ π∑ ϕορδ, δερ ικκε ερ φορβερεδτ. 
∆κτρψκκετ ερ δετ σαµµε φοραν ογ βαγϖεδ.

Κλιµαανλγ ι καβινεν

Βεσκριϖελσε

Καβινενσ κλιµαανλγ οµφαττερ φλγενδε:

� κοµπρεσσορεν µοντερετ ι µοτορρυµµετ;

� κονδενσατορεν µοντερετ ι µοτορρυµµετ;

� εϖαπορατορεν µοντερετ βαγ φρερσδετ ι καβινεν.

Φιγυρ 148

Βετϕενινγ

Φρερεν ηαρ αδγανγ τιλ φλγενδε στψρεµεκανισµερ:

� υδλυφτνινγερ;

� βλσερσ ρεγυλερινγσκοντακτ;

� στρµκοντακτ.

Υδλυφτνινγσηυλλερ

∆ερ ερ µοντερετ 2 ινδστιλλελιγε υδλυφτνινγερ π∑ 
εϖαπορατορεν οϖερσιδε, δερ ρεττερ λυφτστρµµεν µοδ δεν 
νσκεδε ρετνινγ.

Φιγυρ 149

Α∆ςΑΡΣΕΛ

� Ρεσπεκτερ βελαστνινγσοϖερσιγτερνε φορ ηϖερτ στ
δκ.

� Ανϖενδ κυν δε ηερυνδερ ανφρτε δκ, βρυγ αφ
ανδρε δκ καν φορ∑ρσαγε υλψκκερ.

� Μασκινεν σκαλ υδστψρεσ µεδ δε σαµµε 4 δκ.

� Οϖερηολδ δε ανβεφαλεδε δκτρψκ.

� Υδσκιφτ στρακσ ετηϖερτ δκ, δερ ϖισερ τεγν π∑
σλιταγε.

Μρκε Μ∑λ
Τρψκ
(βαρ)

ΤΙΤΑΝ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 Τ37 150Β 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

400/80 − 24 Τ37 156Β 4,25 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

405/70 − 20 ΣΠΤ9 5,50 βαρ

ΜΙΧΗΕΛΙΝ
(εκστρα)

440/70 − 24 ΞΜ37 3,50 βαρ

ΒΦΓΟΟ∆ΡΙΧΗ
(εκστρα)

400/70 − 20 4,10 βαρ

95833

95834
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Βλσερσ ρεγυλερινγσκοντακτ

∆εν δρεϕεκοντακτ, σοµ σιδδερ π∑ ηϕρε κονσολ ι καβινεν, 
ηαρ 3 ποσιτιονερ:

� �0� − δρεϕετ ηελτ οµ µοδ υρετ: κλιµαανλγ ογ βλσερ ερ 
δεακτιϖερετ

� �1� − ι µιδτερποσιτιον: κλιµαανλγγετ ερ ακτιϖερετ, ογ 
βλσερεν κρερ λανγσοµτ

� �2� − δρεϕετ ηελτ οµ µεδ υρετ: κλιµαανλγγετ ερ ακτιϖερετ, 
ογ βλσερεν κρερ ηυρτιγτ

Φιγυρ 150

Στρµκοντακτ

∆εννε δρεϕεκοντακτ σιδδερ ινδε ι εϖαπορατορβοκσεν, 
µελλεµ δε 2 υδλυφτνινγσηυλλερ. Μαν φ∑ρ αδγανγ τιλ 
κοντακτεν ϖεδ ατ φϕερνε ηϕρε υδλυφτνινγ π∑ εϖαπορατορεν 
οϖερσιδε.

Φιγυρ 151

∆εννε κοντακτ υδεν ινδεκσερινγ καν φριτ ινδστιλλεσ π∑ 
φλγενδε µ∑δε:

� δρεϕετ ηελτ οµ µοδ υρετ: κλιµαανλγγετ ερ δεακτιϖερετ.
Κυν βλσερεν καν ακτιϖερεσ.

� µιδτερποσιτιον: κλιµαανλγγετ ερ ακτιϖερετ ϖεδ µινδρε
ενδ µακσιµαλ εφφεκτ.

� δρεϕετ ηελτ οµ µεδ υρετ: κλιµαανλγγετ ερ ακτιϖερετ ϖεδ
µακσιµαλ εφφεκτ.

ςεδλιγεηολδελσε

Φλγενδε ϖεδλιγεηολδελσεσοπγαϖερ σκαλ υδφρεσ:

� ηϖερ 50 τιµερσ δριφτ: Κοντρολλρ, ατ κονδενσατορεν ερ ρεν
(ογ δε 2 ανδρε ραδιατορερ π∑ µασκινεν)

� ηϖερ 250 τιµερσ δριφτ: ακτιϖερ κλιµαανλγγετ

� ϖεδ µινιµυµ εφφεκτ ι 2 µιν

� ϖεδ µακσιµυµ εφφεκτ ι 2 µιν

� 1 γανγ πρ. ∑ρ: δεσινφιχρ κρεδσλβενε, σ∑ ινφεκτιονσρισικο
υνδγ∑σ.

Σ0390

95836

Α∆ςΑΡΣΕΛ

� Κλιµαανλγσσψστεµετ βρυγερ τρψκγασ. ∆εττε
σψστεµ µ∑ αλδριγ ∑βνεσ.

� Ρετ ηενϖενδελσε τιλ Βοβχατ φορηανδλερε φορ αλλε
ανδρε ρεπαρατιονερ ελλερ ϖεδλιγεηολδελσεσοπγαϖερ
ενδ δε ηεροϖερ ανφρτε.
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Ταγρυδεϖισκερ

∆εννε ρυδεϖισκερ αφτρρερ ρυδεν ι καβινενσ ταγ.

Ρεγυλερινγσκοντακτεν σιδδερ π∑ ηϕρε κονσολ ι καβινεν, 
ν∑ρ δεττε εκστραυδστψρ ερ µοντερετ.

Φιγυρ 152

Ανδεν ηψδραυλικφυνκτιον π∑ βοµ

∆εν γνγσε ηψδραυλικφυνκτιονσ στρµνινγ ερ ρεττετ µοδ 2 
παρ ηψδραυλικκοβλερε, ηϖορπ∑ δερ καν τιλσλυττεσ ετ ρεδσκαβ. 
∆ετ κρϖερ 2 σρσκιλτε ηψδραυλικτιλφρσλερ. ∆ισσε 2 
ηψδραυλικφυνκτιονερ καν ικκε ανϖενδεσ σαµτιδιγτ.

� Βενψτ δεν ρελεϖαντε κοντακτ τιλ ατ ϖλγε ηψδραυλικφυνκτι−
ονεν.

� ∆εν ϖαλγτε ηψδραυλικφυνκτιον στψρεσ ϖια τοµµελφινγερ−
ηϕυλετ τιλ ηψδραυλικφυνκτιονεν π∑ βοµµεν.

Φιγυρ 153

Τρκκρογ

Μεδ δεννε τρκκρογ (ελλερ −οπηνγ), σοµ σιδδερ βαγ π∑ 
µασκινεν, καν εν τραιλερ ηγτεσ π∑, ογ δεν οµφαττερ εν 
ακσε µεδ εν σικκερηεδσβολτ σαµµεν µεδ εν ελεκτρισκ 
στανδαρδκοννεκτορ τιλ τιλσλυτνινγ αφ τραιλερενσ λψγτεγρυππερ.

Φιγυρ 154

Τραιλερενσ ϖγτ µ∑ ικκε ϖρε µερε ενδ 3000 κγ. 
Τραιλερενσ λοδρεττε σπνδινγ π∑ γαφλεν µ∑ ικκε οϖερσκριδε 
250 δαΝ.

Αρβεϕδσλψγτε π∑ βοµ

Εν αρβεϕδσλψγτε, δερ καν πεγε ι φλερε ρετνινγερ, ερ µοντερετ 
ι εν βεσκψττελσεσραµµε π∑ ενδεν αφ δεν φαστε βοµ. 
∆εννε αρβεϕδσλψγτε τνδεσ µεδ σαµµε κοντακτ ογ 
σαµτιδιγτ µεδ δε αλµινδελιγε φορλψγτερ π∑ καβινεν.

Φιγυρ 155

93812

Σ0557

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ν∑ρ µασκινεν τρκκερ εν τραιλερ:

� Οϖερηολδ αχχεπταβελ ϖγτ ογ βελαστνινγερ.

� Οϖερηολδ φρδσελσλοϖεν.

95885

Σ0558
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∆εακατιϖερινγσκοντακτνγλε τιλ 
κρνγνινγσσταβιλισατορσψστεµετ 
(Αγγραϖατινγ Μοϖεµεντσ Αρρεστερ σψστεµ, 
ΑΜΑ)

Φιγυρ 156

Κρνγνινγσσταβιλισατορσψστεµετ 
(Αγγραϖατινγ Μοϖεµεντσ Αρρεστερ σψστεµ, 
ΑΜΑ)

∆εννε µεκανισµε δεακτιϖερερ φλγενδε βεϖγελσερ, ν∑ρ 
δεν η∑νδτερεδε λαστ ν∑ρ οπ π∑ 76% αφ δεν λαστ, δερ φ∑ρ 
µασκινεν τιλ ατ ϖιππε φρεµαδ:

� βοµµενσ σνκνινγ

� φορλνγελσε αφ τελεσκοπβοµµεν

� λφτ αφ σταβιλισατορερνε

� π∑ηνγσρεδσκαβσ ϖιπνινγ φρεµαδ

� π∑ηνγσρεδσκαβσ ϖιπνινγ βαγυδ

� ηψδραυλικφυνκτιον σιδδερ βαγ βοµηοϖεδετ

Ρεφερενχε Βεσκριϖελσε Φυνκτιον

1 Μιδτερποσιτιον
(σταβιλ ποσιτιον)

� Μασκινενσ βρυγ µεδ νορµαλε 
στψρεµεκανισµερ.

� Φρερεν καν στψρε αλλε µασκινενσ 
φυνκτιονερ φρα φρερσδετ ι 
κρσελσποσιτιονεν ι καβινεν.

Σε εφτερ ατ νγλεν σιδδερ κορρεκτ ι 
κοντακτεν, ινδεν αρβεϕδετ µεδ 
µασκινεν π∑βεγψνδεσ.

2 ∆ρεϕετ µεδ υρετ
(σταβιλ ποσιτιον)

� Μασκινεν καν στψρεσ µεδ 
ραδιοκοντρολ (φ∑σ ικκε π∑ δεννε 
µοδελ).

� Π∑ δεννε µοδελ ερ φυνκτιονεν δεν 
σαµµε σοµ µιδτερποσιτιονεν.

3 ∆ρεϕετ µοδ υρετ
(ικκε σταβιλ ποσιτιον)

� ∆εακτιϖερινγ αφ µεκανισµεν ΑΜΑ.
� ∆εννε ποσιτιον ερ ικκε σταβιλ, 

κοντακτεν ϖενδερ τιλβαγε τιλ 
µιδτερποσιτιονεν, σ∑ σναρτ 
κναππεν σλιππεσ, ογ µεκανισµεν 
ΑΜΑ ακτιϖερεσ ιγεν.

Ανϖενδ κυν ΑΜΑ−µεκανισµενσ 
δεακτιϖερινγσποσιτιον σοµ εν 
µιδλερτιδιγ φορανσταλτνινγ, ν∑ρ δετ 
ερ αβσολυτ π∑κρϖετ.

ςΙΓΤΙΓΤ

Κοντακτεν σκαλ στ∑ π∑ ποσιτιονεν, δερ ερ δρεϕετ µεδ υρετ, 
φορ ατ νγλεν καν στικκεσ ινδ ελλερ ταγεσ υδ.

Σ0305
Α∆ςΑΡΣΕΛ

∆εννε µεκανισµε ηϕλπερ κυν µεδ κρσλεν � δεν
ερ π∑ ινγεν µ∑δε εν ερστατνινγ φορ ατ οϖερϖ∑γε
ινδικατορεν φορ λνγδεσταβιλιτετ ογ δε ηανδλινγερ,
δερ σκαλ φορεταγεσ υδ φρα δε σψνλιγε ινδικατορερ ογ
αλαρµερ.

Ερ βοµµενσ δριφτσηαστιγηεδ φορ ηϕ, καν δετ σκε, ατ
σταβιλιτετεν φορσϖινδερ, ν∑ρ κρνγνινγσσταβιλισατο−
ρεν (ΑΜΑ) ακτιϖερεσ. Ανϖενδ βοµβεϖγελσερ µεδ
εν ηαστιγηεδ, δερ ερ δεν µινδστ µυλιγε, σοµ σκαλ
τιλ φορ ατ υδφρε οπγαϖεν φυλδστνδιγ σικκερτ.
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ΕΚΣΤΡΑΥ∆ΣΤΨΡ

Βακαλαρµ

∆εννε αλαρµ υδλσεσ, ν∑ρ βακγεαρετ ϖλγεσ, µενσ 
τνδινγεν ερ ακτιϖερετ.

Φορρυδεριστ

∆εννε ριστ βεσκψττερ φορρυδεν µοδ φαλδενδε γενστανδε 
ελλερ φορηινδρινγερ.

∆εν ερ φαστγϕορτ µεδ 4 γυµµιπροππερ ογ καν φϕερνεσ βλοτ 
ϖεδ ατ τρκκε ι δεν, υδεν βρυγ αφ ϖρκτϕ.

Φιγυρ 157

Τρανσµισσιονσ φρακοβλινγ µεδ ϖεντιλ

ςεντιλεν ερ µοντερετ ι µοτορρυµµετ. ∆εν γρ, ατ 
τρανσµισσιονεν λετ καν κοβλεσ φρα ϖεδ ατ λυκκε ϖεντιλεν 
[Φιγυρ 158].

Φιγυρ 158

Ροτερενδε αδϖαρσελσλψγτε

∆ερ σιδδερ ετ στικ (∆ΙΝ στανδαρδ 14 620) π∑ καβινεταγετσ 
βαγσιδε, ηϖορ δεν ροτερενδε αδϖαρσελσλψγτε τιλσλυττεσ.

Φιγυρ 159

Βοµµενσ στττεµεκανισµε

∆εννε σικκερηεδσµεκανισµε βεσκψττερ µοδ, ατ βοµµεν 
σνκεσ υτιλσιγτετ. Πλαχρ δεν π∑ βοµχψλινδερστανγεν 
[Φιγυρ 160].

Φιγυρ 160

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Ταγ δεννε ριστ αφ, ν∑ρ µασκινεν σκαλ κρε π∑
οφφεντλιγ ϖεϕ.

93811

Σ0496

93813

Σ0509
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ΕΚΣΤΡΑΥ∆ΣΤΨΡ

Στοπκλοδσ τιλ ηϕυλ

∆εν εκστρα στοπκλοδσ τιλ ηϕυλετ καν φολδεσ ογ σττεσ φαστ π∑ 
µασκινενσ βαγσιδε [Φιγυρ 162]. 
Παρκερεσ µασκινεν π∑ εν σκρ∑νινγ, ερ στοπκλοδσεν εν 
εκστρα σικκερηεδσφορανσταλτνινγ, σ∑ µασκινεν ικκε σττερ 
σιγ ι βεϖγελσε ϖεδ ετ υηελδ. 
Στ στοπκλοδσεν υνδερ ηϕυλετ [Φιγυρ 161].

Φιγυρ 161

Φιγυρ 162

Σ0559

Σ1768
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ΣΠΕΧΙΦΙΚΑΤΙΟΝΕΡ Τ3571

Μ∑λ ογ ϖγτ

Μ∑λ

Μεδ ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β Λιφτ Ριγγερ ΙΙ δκ (στανδαρδ) 
ογ στιϖ παλλελσσερ + γαφλερ.

Φιγυρ 163

Φιγυρ 164

Φιγυρ 165

Φιγυρ 166

Ρκκεϖιδδε

Μακσιµαλ ρκκεϖιδδε φρα λοδρετ πλαν φοραν φορηϕυλενε, 
µασκινε υδστψρετ µεδ στανδαρδ ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β 
Λιφτ Ριγγερ ΙΙ δκ.

Ηϕδε

Ηϕδε αφ λφτ φρα ϕορδεν φοραν, µασκινε υδστψρετ µεδ 
στανδαρδ ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β Λιφτ Ριγγερ ΙΙ δκ.

ςγτε

∆ατα µεδ βοµ ι τρανσπορτποσιτιον, αλλε τανκε φυλδε, υδεν 
φρερ ογ µεδ στανδαρδ ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β Λιφτ Ριγγερ 
ΙΙ δκ.

1
9

6
2

.9

3
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5

2
3

2
2

9
5

1476 2850

6457

5129

803

928

4
8

7

Σ1769

1812

2214

Σ1770

1812

2216

Σ1771

Ρεφερενχε ςρδι

Τελεσκοπ τρυκκετ ηελτ τιλβαγε 1,72 µ

Τελεσκοπ ηελτ υδστρακτ 4,06 µ

Ρεφερενχε ςρδι

Τελεσκοπ τρυκκετ ηελτ τιλβαγε 5,05 µ

Τελεσκοπ ηελτ υδστρακτ 7,12 µ

Μασκινεν ςγτ (κγ)

Τοταλ Π∑ φορακσλεν Π∑ βαγακσλεν

Υδεν 
π∑ηνγσρεδσκαβ

6.910 2.840 4.070

Μεδ παλλελσσερ 
ογ γαφλερ

7.220 3.300 3.920

Μεδ 3500 κγ λαστ 10.720 9.305 1.415

1370

3900

5140 
4000

Σ1772

1.200 µµ
αφστανδ
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ΣΠΕΧΙΦΙΚΑΤΙΟΝΕΡ Τ3571

Βελαστνινγσοϖερσιγτερ

Λσ καπιτλετ �ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ� π∑ σιδε 9 φορ 
δε διαγραµµερ, δερ ϖεδρρερ µασκινερ υδστψρετ µεδ 
στανδαρδδκ ογ ϖαλγφρι δκ.

Μοτορ ογ τρανσµισσιον

Μοτορσ τυρβολαδερ

Ηψδροστατισκ τρανσµισσιον

Ηψδροστατισκ τρανσµισσιον ι ρεϖερσιβελτ λυκκετ κρεδσλβ 
µεδ πυµπε ογ µοτορ µεδ ϖαριαβελ χψλινδερκαπαχιτετ ογ 
ελεκτρονισκ στψρινγ.

Ρεφερενχε ςρδι

Φαβρικαντ ΠΕΡΚΙΝΣ

Μοδελ 1104Χ−44Τ

Τψπε / χψκλυσ ∆ιεσελ / 4

Τρψκλαδενδε Τυρβολαδερ

Χψλινδερανταλ ογ −λαψουτ 4 π∑ ρκκε

Βορινγ ξ νεδσλαγ / φορσκψδνινγ 105 ξ 127 (µµ ξ µµ) / 
4400 χµ≥

Ηεστεκρφτερ, µακσιµυµ 74,5 ΚΩ ϖεδ 2200 µιν−1 
ιφλγε ΙΣΟ ΤΡ 14396

∆ρεϕνινγσµοµεντ, µακσιµυµ 412 Νµ ϖεδ 1400 µιν−1 
ιφλγε ΙΣΟ ΤΡ 14396

Κλεσψστεµ ςσκε

Βρνδστοφ Γασολιε

Τψπε ινδσπρϕτνινγ ∆ιρεκτε ινδσπρϕτνινγ

Ρεφερενχε Πυµπε Μοτορ

Φαβρικαντ ΣΑΥΕΡ ΣΥΝ∆ΣΤΡΑΝ∆ ΣΑΥΕΡ ΣΥΝ∆ΣΤΡΑΝ∆

Μοδελ 90Ρ075 51∆160

Σλαγϖολυµεν ϖαριαβελ φρα 0 τιλ
75 χµ≥

ϖαριαβελ φρα 160 τιλ
45 χµ≥

Μακσιµαλτ δριφτστρψκ 480 βαρ 480 βαρ

Ηαστιγηεδσοµρ∑δε Π∑ αρβεϕδσστεδετ ςεϕ

Μεδ 20� δκ 7 κµ/τ 25 κµ/τ

Μεδ 24� δκ 8 κµ/τ 30 κµ/τ
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ΣΠΕΧΙΦΙΚΑΤΙΟΝΕΡ Τ3571

Μεκανισκ τρανσµισσιον

Μεκανισκ τρανσµισσιον µεδ 4−ηϕυλστρκ ογ 
οϖερφρσελσγεαρκασσε, 2 ακσλερ ογ δρεϖακσελ µελλεµ 
ακσλερνε.

Στψρινγ

Ηψδροστατισκ σερϖοστψρινγ µεδ γεαρπυµπε (µακσιµαλτ 
δριφτστρψκ = 250 βαρ) ογ πριοριτετσϖεντιλ. ∆ερ ερ 3 µυλιγε 
κρσελστιλστανδε:

� Φορηϕυλστρκ

� 4−ηϕυλστρκ

� Παραλλελτρκ (κραββεστιλ)

Ηψδραυλικσψστεµ

Ηψδραυλικσψστεµετ λεϖερεσ αφ εν 43 χµ≥ γεαρπυµπε 
(µακσιµαλτ δριφτστρψκ = 265 βαρ) ογ εν 4−ελεµεντσ 
φορδελερενηεδ, δερ στψρεσ ηψδραυλισκ ογ ελεκτρισκ ϖια 
ϕοψστιχκ.

Τελεσκοπβοµ

Βεστ∑ρ αφ 2 ελεµεντερ, δερ γλιδερ ινδ ι ηινανδεν ογ δριϖεσ ι 
τακτ µεδ εν δοββελτϖιρκενδε χψλινδερ.

Μοντερετ ϖεδ ενδεν µεδ ετ βεσλαγ, ηϖορτιλ µασκινενσ 
π∑ηνγσρεδσκαβ καν π∑µοντερεσ.

Ελεκτρισκε σψστεµ

Κρεδσλβετσ σπνδινγ ερ 12 ς µεδ ϕορδφορβινδελσε τιλ 
στελλετ.

∆ε ϖιγτιγστε δελε αφ κρεδσλβετ ερ:

� βαττερι 12 ς, 105 Α/τ ογ 720 Α

� αλτερνατορ 14,2 ς ογ 70 Α µεδ ινδβψγγετ ρεγυλατορ

� σταρτερ 12 ς, 2,8 ΚΩ

� κρεδσαφβρψδερ

� χεντραλ σικρινγσ−, ρελ− ογ διοδεβοκσ

� ηψδροστατισκ τρανσµισσιον ελεκτρονισκ κοντρολβοκσ

� ΙΛ ελεκτρονισκ κοντρολβοκσ

Βρεµσερ

Βρεµσεσκιϖερνε σιδδερ ι ολιετανκεν π∑ φορακσλενσ 
µιδτερηυσ ∆ερ ερ ι αλτ 6 σκιϖερ, 3 π∑ ηϖερ σιδε αφ 
διφφερεντιαλετ.

Ηοϖεδβρεµσεν

∆ερ στψρεσ ϖια εν πεδαλ (προπορτιονελ ηψδραυλικστψρινγ), 
σοµ ακτιϖερερ βρεµσεστεµπλερνε, δερ σιδδερ ι ακσλεν.

Η∑νδβρεµσε

∆εννε βρεµσε ερ αφ τψπεν µεδ τρψκταβ, δϖσ. σκιϖερνε 
σπνδεσ αφ φϕεδρε ογ λσνεσ ϖια ηψδραυλισκ τρψκ. ∆εν 
στψρεσ αφ εν στανγ ογ δεν ηψδραυλισκε ϖεντιλ, σοµ ακτιϖερετ 
βρεµσεστεµπλερνε ι ακσλεν.

Νδβρεµσε

Παρκερινγσβρεµσεν φυνγερερ ογσ∑ σοµ νδβρεµσε.

∆κ

Μασκινεν ερ υδστψρετ µεδ 4 ηελτ ενσ δκ.

∆ερ ερ 6 ϖαλγµυλιγηεδερ:

Ρεφερενχε ςρδι

Οϖερφρσελσβοκσ

Φαβρικαντ ∆ΑΝΑ

Μοδελ Τψπε 603

Ποσιτιον ινδβψγγετ ι φορακσλεν

Ανταλ γεαρ 1

Ρεφερενχε Φορακσελ Βαγακσελ

Φαβρικαντ ∆ΑΝΑ ∆ΑΝΑ

Μοδελ 603/212 − 65 222 − 51

∆ιφφερεντιαλ µεδ βεγρνσετ γλιδνινγ 
40%

στανδαρδ

Ρεδυκτιονσγεαρ επιχψχλοιδερ επιχψχλοιδερ

Μρκε Μ∑λ
Τρψκ
(βαρ)

ΤΙΤΑΝ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 Τ37 150Β 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

400/80 − 24 Τ37 156Β 4,25 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

405/70 − 20 ΣΠΤ9 5,50 βαρ

ΜΙΧΗΕΛΙΝ
(εκστρα)

440/70 − 24 ΞΜ37 3,50 βαρ

ΒΦΓΟΟ∆ΡΙΧΗ
(εκστρα)

400/70 − 20 4,10 βαρ
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Λψδνιϖεαυ

Λψδτρψκσνιϖεαυ

Ι οϖερενσστεµµελσε µεδ ΕΝ 12053 στανδαρδ, αυγυστ 
2001, ερ δετ ακυστισκε τρψκνιϖεαυ ι καβινεν 82 δΒ(Α).

Ακυστισκ εφφεκτνιϖεαυ

Ι οϖερενσστεµµελσε µεδ διρεκτιϖ 2000/14/ΧΕ, ερ δετ 
γαραντερεδε ακυστισκε εφφεκτνιϖεαυ π∑ µασκινερ, δερ ερ 
σολγτ σιδεν 01/01/2002 π∑ 106 δΒ(Α).

Καπαχιτετερ

Ρεφερενχε ςρδι

ΛπΑ 82 δΒ(Α)

ΛωΑ 106 δΒ(Α)

Ρεφερενχε ςρδι

∆ιεσελµοτορ

Σµρινγσκρεδσλβ 8,5 λιτερ

Κλεµιδδελσ κρεδσλβ 17 λιτερ

Ηψδραυλικσψστεµ

Ηελε κρεδσλβετ 125 λιτερ

Κυν τανκεν 77 λιτερ

Φορακσελ

Μιδτερηυσ 6,6 λιτερ
(φορ ενηεδεν)

Οϖερφρσελσβοκσ 0,8 λιτερ

Ρεδυκτιονσγεαρ 0,8 λιτερ
(φορ 1 ρεδυκτιονσγεαρ)

Βαγακσελ

Μιδτερηυσ 6,5 λιτερ

Ρεδυκτιονσγεαρ 0,8 λιτερ
(φορ 1 ρεδυκτιονσγεαρ)

Βρνδστοφ

Βρνδστοφτανκ 140 λιτερ
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Μ∑λ ογ ϖγτ

Μ∑λ

Μεδ ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β Λιφτ Ριγγερ ΙΙ δκ (στανδαρδ) 
ογ στιϖ παλλελσσερ + γαφλερ.

Φιγυρ 167

Φιγυρ 168

Φιγυρ 169

Φιγυρ 170

Ρκκεϖιδδε

Μακσιµαλ ρκκεϖιδδε φρα λοδρετ πλαν φοραν φορηϕυλενε, 
µασκινε υδστψρετ µεδ στανδαρδ ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β 
Λιφτ Ριγγερ ΙΙ δκ.

Ηϕδε

Ηϕδε αφ λφτ φρα ϕορδεν φοραν, µασκινε υδστψρετ µεδ 
στανδαρδ ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β Λιφτ Ριγγερ ΙΙ δκ.

ςγτε

∆ατα µεδ βοµ ι τρανσπορτποσιτιον, αλλε τανκε φυλδε, υδεν 
φρερ ογ µεδ στανδαρδ ΤΙΤΑΝ 400/70ξ20 150Β Λιφτ Ριγγερ 
ΙΙ δκ.

1
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1476 2850

6457

5129

803

928

4
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Σ1773

1812

2214

Σ1770

1812

2216

Σ1771

Ρεφερενχε ςρδι

Τελεσκοπ τρυκκετ ηελτ τιλβαγε 1,72 µ

Τελεσκοπ ηελτ υδστρακτ 4,06 µ

Ρεφερενχε ςρδι

Τελεσκοπ τρυκκετ ηελτ τιλβαγε 5,05 µ

Τελεσκοπ ηελτ υδστρακτ 7,12 µ

Μασκινεν ςγτ (κγ)

Τοταλ Π∑ φορακσλεν Π∑ βαγακσλεν

Υδεν 
π∑ηνγσρεδσκαβ

6.940 2.870 4.070

Μεδ παλλελσσερ 
ογ γαφλερ

7.250 3.330 3.920

Μεδ 3500 κγ λαστ 10.750 9.305 1.415

1370

3900

5140 
4000

Σ1772

1.200 µµ
αφστανδ
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Βελαστνινγσοϖερσιγτερ

Λσ καπιτλετ �ΒΕΛΑΣΤΝΙΝΓΣΟςΕΡΣΙΓΤΕΡ� π∑ σιδε 9 φορ 
δε διαγραµµερ, δερ ϖεδρρερ µασκινερ υδστψρετ µεδ 
στανδαρδδκ ογ ϖαλγφρι δκ.

Σψστεµ τιλ νιϖελλερινγ αφ ραµµε

Τ3571Λ ερ υδστψρετ µεδ ετ σψστεµ τιλ νιϖελλερινγ αφ 
ραµµεν, σοµ µυλιγγρ σιδελνσ ηλδνινγσκορριγερινγ 
µελλεµ 6 γραδερ µοδ ηϕρε ογ 6 γραδερ µοδ ϖενστρε. Μεδ 
δεττε σψστεµ καν βοµµεν πλαχερεσ λοδρετ, µενσ 
µασκινεν βεφινδερ σιγ ι υϕϖντ τερρν.

∆ερ ερ σργετ φορ ραµµενιϖελλερινγ µεδ 2 ηαστιγηεδερ, σ∑ 
ραµµεν νιϖελλερινγ ερ σικκερ µεδ ενηϖερ τψπε βοµ. Ν∑ρ 
βοµµενσ ϖινκελ ερ οϖερ 25 γραδερ, ακτιϖερεσ δεν 
λανγσοµµε νιϖελλερινγσηαστιγηεδ αυτοµατισκ, ηϖιλκετ γρ 
δετ σικκερτ ατ πλαχερε λαστεν.

Φιγυρ 171

Σψστεµετ τιλ ραµµενιϖελλερινγ στψρεσ αφ Χ∆Λ, σοµ ερ εν 
στψρεµεκανισµε τιλ ατ κορριγερε οϖερηϕδε. Λσ 
�Στψρεµεκανισµεν (Χ∆Λ) τιλ κορριγερινγ αφ οϖερηϕδε (κυν 
Τ3571Λ)� π∑ σιδε 29 φορ ατ φ∑ φλερε οπλψσνινγερ.

Φιγυρ 172

SLOW

2nd speed

FAST

1st speed

25°

Σ1228

Σ1229
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Μοτορ ογ τρανσµισσιον

Μοτορσ τυρβολαδερ

Ηψδροστατισκ τρανσµισσιον

Ηψδροστατισκ τρανσµισσιον ι ρεϖερσιβελτ λυκκετ κρεδσλβ 
µεδ πυµπε ογ µοτορ µεδ ϖαριαβελ χψλινδερκαπαχιτετ ογ 
ελεκτρονισκ στψρινγ.

Μεκανισκ τρανσµισσιον

Μεκανισκ τρανσµισσιον µεδ 4−ηϕυλστρκ ογ 
οϖερφρσελσγεαρκασσε, 2 ακσλερ ογ δρεϖακσελ µελλεµ 
ακσλερνε.

Στψρινγ

Ηψδροστατισκ σερϖοστψρινγ µεδ γεαρπυµπε (µακσιµαλτ 
δριφτστρψκ = 250 βαρ) ογ πριοριτετσϖεντιλ. ∆ερ ερ 3 µυλιγε 
κρσελστιλστανδε:

� Φορηϕυλστρκ

� 4−ηϕυλστρκ

� Παραλλελτρκ (κραββεστιλ)

Ηψδραυλικσψστεµ

Ηψδραυλικσψστεµετ λεϖερεσ αφ εν 43 χµ≥ γεαρπυµπε 
(µακσιµαλτ δριφτστρψκ = 265 βαρ) ογ εν 4−ελεµεντσ 
φορδελερενηεδ, δερ στψρεσ ηψδραυλισκ ογ ελεκτρισκ ϖια 
ϕοψστιχκ.

Τελεσκοπβοµ

Βεστ∑ρ αφ 2 ελεµεντερ, δερ γλιδερ ινδ ι ηινανδεν ογ δριϖεσ ι 
τακτ µεδ εν δοββελτϖιρκενδε χψλινδερ.

Μοντερετ ϖεδ ενδεν µεδ ετ βεσλαγ, ηϖορτιλ µασκινενσ 
π∑ηνγσρεδσκαβ καν π∑µοντερεσ.

Ρεφερενχε ςρδι

Φαβρικαντ ΠΕΡΚΙΝΣ

Μοδελ 1104Χ−44Τ

Τψπε / χψκλυσ ∆ιεσελ / 4

Τρψκλαδενδε Τυρβολαδερ

Χψλινδερανταλ ογ −λαψουτ 4 π∑ ρκκε

Βορινγ ξ νεδσλαγ / φορσκψδνινγ 105 ξ 127 (µµ ξ µµ) / 
4400 χµ≥

Ηεστεκρφτερ, µακσιµυµ 74,5 ΚΩ ϖεδ 2200 µιν−1 
ιφλγε ΙΣΟ ΤΡ 14396

∆ρεϕνινγσµοµεντ, µακσιµυµ 412 Νµ ϖεδ 1400 µιν−1 
ιφλγε ΙΣΟ ΤΡ 14396

Κλεσψστεµ ςσκε

Βρνδστοφ Γασολιε

Τψπε ινδσπρϕτνινγ ∆ιρεκτε ινδσπρϕτνινγ

Ρεφερενχε Πυµπε Μοτορ

Φαβρικαντ ΣΑΥΕΡ ΣΥΝ∆ΣΤΡΑΝ∆ ΣΑΥΕΡ ΣΥΝ∆ΣΤΡΑΝ∆

Μοδελ 90Ρ075 51∆160

Σλαγϖολυµεν ϖαριαβελ φρα 0 τιλ
75 χµ≥

ϖαριαβελ φρα 160 τιλ
45 χµ≥

Μακσιµαλτ δριφτστρψκ 480 βαρ 480 βαρ

Ηαστιγηεδσοµρ∑δε Π∑ αρβεϕδσστεδετ ςεϕ

Μεδ 20� δκ 7 κµ/τ 25 κµ/τ

Μεδ 24� δκ 8 κµ/τ 30 κµ/τ

Ρεφερενχε ςρδι

Οϖερφρσελσβοκσ

Φαβρικαντ ∆ΑΝΑ

Μοδελ Τψπε 603

Ποσιτιον ινδβψγγετ ι φορακσλεν

Ανταλ γεαρ 1

Ρεφερενχε Φορακσελ Βαγακσελ

Φαβρικαντ ∆ΑΝΑ ∆ΑΝΑ

Μοδελ 603/212 − 65 222 − 51

∆ιφφερεντιαλ µεδ βεγρνσετ γλιδνινγ 
40%

στανδαρδ

Ρεδυκτιονσγεαρ επιχψχλοιδερ επιχψχλοιδερ
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Ελεκτρισκε σψστεµ

Κρεδσλβετσ σπνδινγ ερ 12 ς µεδ ϕορδφορβινδελσε τιλ 
στελλετ.

∆ε ϖιγτιγστε δελε αφ κρεδσλβετ ερ:

� βαττερι 12 ς, 105 Α/τ ογ 720 Α

� αλτερνατορ 14,2 ς ογ 70 Α µεδ ινδβψγγετ ρεγυλατορ

� σταρτερ 12 ς, 2,8 ΚΩ

� κρεδσαφβρψδερ

� χεντραλ σικρινγσ−, ρελ− ογ διοδεβοκσ

� ηψδροστατισκ τρανσµισσιον ελεκτρονισκ κοντρολβοκσ

� ΙΛ ελεκτρονισκ κοντρολβοκσ

Βρεµσερ

Βρεµσεσκιϖερνε σιδδερ ι ολιετανκεν π∑ φορακσλενσ 
µιδτερηυσ ∆ερ ερ ι αλτ 6 σκιϖερ, 3 π∑ ηϖερ σιδε αφ 
διφφερεντιαλετ.

Ηοϖεδβρεµσεν

∆ερ στψρεσ ϖια εν πεδαλ (προπορτιονελ ηψδραυλικστψρινγ), 
σοµ ακτιϖερερ βρεµσεστεµπλερνε, δερ σιδδερ ι ακσλεν.

Η∑νδβρεµσε

∆εννε βρεµσε ερ αφ τψπεν µεδ τρψκταβ, δϖσ. σκιϖερνε 
σπνδεσ αφ φϕεδρε ογ λσνεσ ϖια ηψδραυλισκ τρψκ. ∆εν 
στψρεσ αφ εν στανγ ογ δεν ηψδραυλισκε ϖεντιλ, σοµ ακτιϖερετ 
βρεµσεστεµπλερνε ι ακσλεν.

Νδβρεµσε

Παρκερινγσβρεµσεν φυνγερερ ογσ∑ σοµ νδβρεµσε.

∆κ

Μασκινεν ερ υδστψρετ µεδ 4 ηελτ ενσ δκ.

∆ερ ερ 6 ϖαλγµυλιγηεδερ:

Λψδνιϖεαυ

Λψδτρψκσνιϖεαυ

Ι οϖερενσστεµµελσε µεδ ΕΝ 12053 στανδαρδ, αυγυστ 
2001, ερ δετ ακυστισκε τρψκνιϖεαυ ι καβινεν 82 δΒ(Α).

Ακυστισκ εφφεκτνιϖεαυ

Ι οϖερενσστεµµελσε µεδ διρεκτιϖ 2000/14/ΧΕ, ερ δετ 
γαραντερεδε ακυστισκε εφφεκτνιϖεαυ π∑ µασκινερ, δερ ερ 
σολγτ σιδεν 01/01/2002 π∑ 106 δΒ(Α).

Καπαχιτετερ

Μρκε Μ∑λ
Τρψκ
(βαρ)

ΤΙΤΑΝ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(στανδαρδ)

400/70 − 20 Τ37 150Β 4,00 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

400/80 − 24 Τ37 156Β 4,25 βαρ

∆ΥΝΛΟΠ
(εκστρα)

405/70 − 20 ΣΠΤ9 5,50 βαρ

ΜΙΧΗΕΛΙΝ
(εκστρα)

440/70 − 24 ΞΜ37 3,50 βαρ

ΒΦΓΟΟ∆ΡΙΧΗ
(εκστρα)

400/70 − 20 4,10 βαρ

Ρεφερενχε ςρδι

ΛπΑ 82 δΒ(Α)

ΛπΑ 106 δΒ(Α)

Ρεφερενχε ςρδι

∆ιεσελµοτορ

Σµρινγσκρεδσλβ 8,5 λιτερ

Κλεµιδδελσ κρεδσλβ 17 λιτερ

Ηψδραυλικσψστεµ

Ηελε κρεδσλβετ 125 λιτερ

Κυν τανκεν 77 λιτερ

Φορακσελ

Μιδτερηυσ 6,6 λιτερ
(φορ ενηεδεν)

Οϖερφρσελσβοκσ 0,8 λιτερ

Ρεδυκτιονσγεαρ 0,8 λιτερ
(φορ 1 ρεδυκτιονσγεαρ)

Βαγακσελ

Μιδτερηυσ 6,5 λιτερ

Ρεδυκτιονσγεαρ 0,8 λιτερ
(φορ 1 ρεδυκτιονσγεαρ)

Βρνδστοφ

Βρνδστοφτανκ 140 λιτερ



GARANTI
TELESKOPLÆSSER

INGERSOLL RAND INTERNATIONAL (IRI) GARANTERER OVER FOR DEN AUTORISEREDE FORHANDLER, SOM IGEN

GARANTERER OVER FOR SLUTBRUGEREN (EJEREN), AT HVER NY BOBCAT-TELESKOPLÆSSER ER FRI FOR BEVISELIGE FEJL

I MATERIALE OG HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE I TOLV (12) MÅNEDER FRA LEVERINGSDATOEN ELLER 1200 TIMERS BRUG

AF MASKINEN, HVAD DER END KOMMER FØRST.

I GARANTIPERIODEN SKAL DEN AUTORISEREDE FORHANDLER, SOM HAR SOLGT BOBCAT'EN, REPARERE ELLER UDSKIFTE,

SOM HAN FINDER DET MEST HENSIGTSMÆSSIGT, UDEN BEREGNING FOR RESERVEDELE, ARBEJDSLØN OG TRANSPORTTID

FOR MEKANIKERE, EN HVILKEN SOM HELST DEL AF BOBCAT-PRODUKTET, SOM SVIGTER PÅ GRUND AF FEJL I MATERIALE

ELLER HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE. SLUTBRUGEREN / EJEREN SKAL GIVE DEN AUTORISEREDE BOBCAT-FORHANDLER

OMGÅENDE SKRIFTLIG MEDDELELSE OM FEJLEN OG GIVE FORHANDLEREN RIMELIG TID TIL UDSKIFTNING ELLER

REPARATION. INGERSOLL RAND INTERNATIONAL (IRI) KAN, HVIS DET ØNSKER DET, KRÆVE, AT DEFEKTE DELE RETURNERES

TIL FABRIKKEN. TRANSPORT AF BOBCAT-PRODUKTET TIL DEN AUTORISEREDE BOBCAT-FORHANDLER MED HENBLIK PÅ

GARANTIARBEJDE ER SLUTBRUGERENS/EJERENS ANSVAR. DE BEFØJELSER, DER GIVES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI, ER

EKSKLUSIVE.

DENNE GARANTI GÆLDER IKKE FOR DÆK ELLER ANDRE LØSE DELE, SOM FÅS I HANDLEN OG IKKE ER FREMSTILLET AF

INGERSOLL RAND. EJEREN MÅ UDELUKKENDE HENHOLDE SIG TIL EN EVENTUEL GARANTI FRA DE RESPEKTIVE

PRODUCENTER AF DELENE. DENNE GARANTI DÆKKER IKKE UDSKIFTNING AF SERVICEDELE, DER SKAL UDSKIFTES I

FORBINDELSE MED ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE, F.EKS. OLIE, FILTRE, TUNING-DELE OG ANDRE DELE, DER HURTIGT

SLIDES. DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF FORKERT BRUG ELLER MISBRUG, ULYKKER,

ÆNDRINGSARBEJDE, BRUG AF BOBCAT-PRODUKTET MED TILBEHØR ELLER UDSTYR, DER IKKE ER GODKENDT AF

INGERSOLL RAND, BLOKAGER AF LUFTSTRØMME ELLER UNDLADELSE AF VEDLIGEHOLDELSE ELLER BRUG AF BOBCAT-

PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED DEN VEJLEDNING, DER ER GÆLDENDE FOR DETTE.

IRI UDELUKKER ANDRE BETINGELSER, GARANTIER ELLER OPLYSNINGER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER

STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE (UNDTAGEN ADKOMSTGARANTIER), INKLUSIVE ALLE STILTIENDE

GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT

FORMÅL.

UDBEDRINGER FORETAGET AF IRI AF MANGLENDE OVERENSSTEMMELSER, HVADENTEN ÅBENBARE ELLER SKJULTE, PÅ DEN

MÅDE OG INDEN FOR DET TIDSRUM, DER ER ANGIVET OVENFOR, SKAL VÆRE OPFYLDELSE AF ALLE FORPLIGTELSER, DER

PÅHVILER IRI, I FORBINDELSE MED SÅDANNE MANGLENDE OVERENSSTEMMELSER, HVADENTEN BASERET PÅ KONTRAKT,

GARANTIERKLÆRING, SKADEVOLDENDE HANDLING, UAGTSOMHED, SKADESERSTATNING, NØJE ERSTATNNGSANSVAR

ELLER PÅ ANDEN MÅDE MED HENSYN TIL ELLER OPSTÅET UD FRA ET SÅDANT PRODUKT.

SLUTBRUGERENS / EJERENS BEFØJELSER I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DEN OVENFOR BESKREVNE GARANTIERKLÆRING ER

EKSKLUSIVE, OG DET FULDE ANSVAR FOR IRI, INKLUSIVE ETHVERT HOLDINGSELSKAB, DATTERSELSKAB, ASSOCIERET

ELLER TILKNYTTET SEKSLAB ELLER DISTRIBUTØR, MED HENSYN TIL DETTE SALG ELLER PRODUKTET OG DEN SERVICE, DER

LEVERES HERUNDER, I FORBINDELSE MED UDFØRELSE ELLER BRUD DERPÅ, ELLER FRA LEVERING, INSTALLATION,

REPARATION ELLER TEKNISK VEJLEDNING, DER DÆKKES AF ELLER YDES I HENHOLD TIL DETTE SALG, HVADENTEN BASERET

PÅ KONTRAKT, GARANTIERKLÆRING, SKADEVOLDENDE HANDLING, UAGTSOMHED, SKADESERSTATNING, NØJE

ERSTATNNGSANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SKAL IKKE OVERSTIGE KØBSPRISEN FOR PRODUKTET, PÅ HVILKET ET

SÅDANT ANSVAR ER BASERET.

IRI, INKLUSIVE ETHVERT HOLDINGSELSKAB, DATTERSELSKAB, ASSOCIERET ELLER TILKNYTTET SEKSLAB ELLER

DISTRIBUTØR SKAL I INGEN SITUATION VÆRE ANSVARLIG OVER FOR SLUTBRUGEREN / EJEREN, NOGEN EFTERFØLGER, DER

OVERTAGER INTERESSEN, ELLER NOGEN BERETTIGET ELLER MODTAGER AF OVERDRAGELSE I FORBINDELSE MED DETTE

SALG FOR NOGEN FØLGGESKADER, HÆNDELIGE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, DER OPSTÅR

SOM FØLGE AF DETTE SALG ELLER ETHVERT BRUD DERPÅ, ELLER FOR NOGEN DEFELT ELLER MANGEL ELLER

FEJLFUNKTION VED PRODUKTET I HENHOLD TIL DETTE SALG, HVADENTEN DET ER BASERET PÅ TAB AF ANVENDELIGHED,

TAB AF OVERSKUD ELLER INDTÆGT, INTERESSE, MISTET GOODWILL, ARBEJDSSTOP, SVÆKKELSE AF ANDRE VARER, TAB

SOM FØLGE AF LUKNING ELLER MANGLENDE DRIFT, ØGEDE DRIFTSUDGIFTER ELLER KRAV FRA BRUGEREN ELLER

BRUGERENS KUNDER GRUNDET AFBRYDELSE AF SERVICE, UANSET OM SÅDANNE TAB ELLER SKADE ER BASERET PÅ

KONTRAKT, GARANTI, SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELSE, SKADESERSTATNING, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR

ELLER PÅ ANDEN MÅDE.
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