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1.11 Körning på allmän väg 

Vid körning på allmän väg ska följande beaktas: 

Bestämmelserna i vägtrafikförordningen är bindande och måste alltid följas. 

Överskrid inte den högsta hastighet som gäller för motorredskap. Se till att du 

har alla nödvändiga tillstånd vid körning på allmän väg. 

Föraren ska ha giltigt körkort. 

Under följande förutsättningar kan tillstånd utfärdas för körning på allmän 

väg: 

 max. hastighet 18 km/h 

 färdbelysning enligt vägtrafikförordningen 

 eventuellt separat godkännande från behörig teknisk instans 

 på vänster sida ska en tydligt läsbar och oförstörbar skylt finnas med Användarens adress 

. (Förnamn, efternamn, bostadsort, resp. firmans namn och hemort.) 

 Till vänster, höger och baktill ska skyltar med tillåten hastighet finnas. 

 Det är inte tillåtet att koppla till släpvagn (utom 48T18 under vissa förutsättningar)  

automatisk släpvagnskoppling och besiktning av maskinen 

 Transport av personer och last är förbjuden. 

Skarpa kanter och/eller skoptänder ska förses med ett skydd. 

 Vid körning på allmän väg måste användaren förse lastaren med en varningstriangel, förbandslåda, 

varningsväst, varningsljus och LGF-skylt. (Vid en totalvikt över 3,5 t.) 

 Vid en tillåten totalvikt över 4 ton måste dessutom en hjulkil finnas. 

Villkoren för körning på allmän väg kan ändras, följ därför alltid de aktuella 

bestämmelserna. 

Uppgifterna ovan är delvis baserade på tyska bestämmelser. 

Rådfråga därför din importör/återförsäljare/transportstyrelsen för exakta informationer i det 

aktuella fallet. 

Om gällande föreskrifter inte beaktas kan det leda till böter eller t.o.m. 

fängelsestraff. 
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1.12 Identifieringar på maskinen (Chassinummer) 

 Maskinen har en typskylt vid styrkolonnen på höger sida, sett i 

färdriktningen. 

 Maskinens chassinummer är instansat i maskinens framdel på höger sida, sett i 

färdriktningen. 

 Dieselmotorns typskylt finns på vänster sida över insprutningspumpen 

 Alla redskap har en typskylt på bakplanet på höger sida. 

 Alla axlar har en typskylt på sidan. 

 Alla hydraulmotorer är försedda med en typskylt på baksidan. 

 Framdrivningspumpen (axialkolvspump) har en typskylt. 

 Framdrivningsmotorn (axialkolvsmotor) har en typskylt. 

 Säkerhetsrelevanta komponenter har ett kontrollnummer. 

Thaler-fäste 
”gammalt” 

Euro-fäste Thaler-fäste ”nytt” 
Redskap byggda för det ”gamla” Thaler-fästet 

passar även här 
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 I bruksanvisningen hittar du uppgifter om respektive lastförmåga och nyttolast. 

 Redskap och last ska uteslutande föras i närheten av marken, speciellt vid 

körning i nedförsbacke. 

I närheten av marken betyder: lyft lasten bara så mycket att lasten och 

redskapen inte längre berör marken. Lyfts lasten upp t.ex. 30 eller 40 cm över 

marken kan man inte längre betrakta det som i närheten av marken. 

 Redan på denna höjd kan en plötslig gir med maskinen leda till att maskinen inte 

längre kan kontrolleras och välter. 

 Lasten får bara lyftas om: 

 maskinen står på jämnt, plant och belagt underlag när den är helt rak (tipprisk). 

 

 Kör aldrig med upplyft last, styr aldrig för att köra i kurvor eller passera 

sluttningar och backar i tvärriktningen (tipprisk). 

 Kör aldrig över backar och sluttningar i tvärriktningen. (Tipprisk) 

 Hastigheten ska anpassas till terrängens utseende resp. den burna lasten. 

 

 Ju högre vikt som transporteras, desto lägre hastighet ska väljas. 

 Ju ojämnare terrängen är, desto lägre hastighet ska väljas. 

 Sänk alltid hastigheten ”före” sluttningen och aldrig när du redan befinner dig ”i” 

sluttningen. 

 I uppförs- och nedförsbackar måste lasten alltid finnas på bergssidan. 

 När du lämnar maskinen ska denna principiellt säkras så att den inte kan sättas i 

rullning eller användas obehörigt. 

 Sänk ner redskapet resp. tillbehöret mot marken och avlasta hydrauliken. 

 Ansätt handbromsen. 

 Dra ut startnyckeln ur låset. 

 Om terrängen kräver det ska en hjulkil placeras framför ena däcket. 
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2.9 Batterifrånskiljare DPF-maskiner 

Brytare upp till chassinummer Kåpa fr.o.m. chassinummer Brytare fr.o.m. chassinummer 

Upp till chassinummer: 

Batterifrånskiljaren är monterad till höger i färdriktningen under motorhuven. Respektive till höger 

eller vänster i hytten (bara 48T18 och 4275). Brytaren får inte påverkas under last! 

Från och med chassinummer: 

Batterifrånskiljaren är monterad till vänster eller höger (allt efter typ och utförande) under kåpan (se 

fotot i mitten). Denna kåpa är åtkomlig utifrån. 

Denna brytare kan inte nås från förarstolen. För att påverka brytaren måste du lämna förarstolen. Brytaren 

får inte påverkas under last! 

 Inkoppling av batterifrånskiljare: 

Förvissa dig om att startnyckeln står i läget 0 (tändning av). Koppla in 

batterifrånskiljaren (en kvarts vridning åt höger). Vänta 20 sekunder – nu som först 

kan du slå på tändningen resp. starta maskinen. 

 Frånkoppling av batterifrånskiljare: 

Stäng av maskinen. Slå av tändningen (läge 0). Vänta 20 sekunder. Slå från 

batterifrånskiljaren (kvarts varvs vridning åt vänster). 

Tänk absolut på! 

Påverkas batterifrånskiljaren under last kan det leda till allvarliga skador på maskinens 

elektronik. I värsta fall förstörs motorstyrdonet (ECU). 

Skador som har uppstått genom omkoppling under last täcks inte av tillverkargarantin (vare sig 

av Yanmar eller Thaler). 

För sådana skador är uteslutande ägaren/användaren ansvarig. 

 Koppla bort batteriet över natten för att förebygga och förhindra att det laddas ur. 

 Koppla bort batteriet över natten för att förebygga eventuella skador. 

(Kortslutning.) 

 Vrid brytaren åt höger – elsystemet försörjs med ström. 

 Vrid brytaren åt vänster – strömförsörjningen till elsystemet är avstängd. 
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Körspärr 
Maskinerna är försedda med en brytare i bälteslåset och en i sittdynan. Säkerhetskopplingen 
aktiverar drivsystemet endast om brytarna påverkas i rätt ordningsföljd. Du måste först ta plats på 
förarstolen och därefter ta på bältet. 
Om du sätter dig i stolen utan att spänna fast säkerhetsbältet börjar maskinen tuta i intervaller 
efter 30 sekunder. Signalhornet stängs av efter ytterligare 90 sekunder. Drivsystemet fungerar 
fortfarande. 
Signalhornet stängs av så fort föraren har tagit på säkerhetsbältet. 

Obs! Försök inte att kringgå denna uppkoppling eller att manipulera den. En inaktivering av denna 
sekvenskoppling kan leda till att maskinen under vissa omständigheter kör iväg ENSAM UTAN 
FÖRARE. 
 Detta kan leda till allvarliga olyckor med dödlig utgång resp. till omfattande materiella skador. 
Tillverkaren avvisar varje form av ansvar för olyckor eller materiella skador som har 
uppstått att sekvenskopplingen har manipulerats resp. som har uppstått genom en inte 
ändamålsenlig användning av maskinen. 
Ansvaret för sådana skador bärs uteslutande av maskinens ägare/användare. 

Skyddssystemets och stol-sekvenskopplingens enda uppgift är att skydda föraren mot skador och 
att rädda hans liv. 
 Tänk på att inte bara du själv arbetar med denna maskin utan även familjemedlemmar eller 
anställda. Ägaren till denna maskin bär ansvaret för att alla personer som arbetar med 
maskinen ska vara skyddade mot personskador under arbetsdagen. 
Avstå i ditt eget och alla andra personers intresse, som arbetar med maskinen, från att kringgå 
denna säkerhetsanordning. 
Uppmana dig själv och alla andra personer som arbetar med maskinen att regelbundet använda 
maskinens skyddssystem, dvs. att ta på säkerhetsbältet. 

Tänk alltid på: 
De insparade 2 sekunder som det tar att ta på eller lossa säkerhetsbältet, rättfärdigar på 
inget sätt en personskada. 
Att arbeta med denna maskin utan att säkerhetssystemet används, kan leda till att 
försäkringsskyddet förloras. 
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Åtgärder vid avstängning av drivsystemet: Vit box 2 
Maskinens sitskontakt är försedd med en tidsfördröjning som förhindrar att drivsystemet stängs av i 
varje gupp. Har denna fördröjning överskridits (t.ex. på grund av för hög hastighet) stängs 
drivsystemet av. Maskinen stannar. Lampa 14 blinkar och maskinen tutar i intervall. 
Öppna säkerhetsbältet och res dig upp i 2 sekunder för att programvaran ska frige drivsystemet 
på nytt. Räkna under tiden 21 – 22 – 23, sätt dig ner igen och ta på bältet. Maskinen startar på nytt. 
Åtgärder för att förhindra avstängningen: 
Anpassa hastigheten till terrängens beskaffenhet. 
Ställ in förarstolen till din vikt för att undvika att sittdynan avlastas i förtid. 

Om du lämnar förarstolen, men låter omkopplaren stå kvar i läget för Fram eller Back stängs 
drivsystemet av. 
 
Flytta omkopplaren till Neutral för att frige programvaran på nytt. 
Stod omkopplaren i läge Fram – Koppla om till Back och sedan tillbaka till Fram. Stod 
omkopplaren i läge Back – Koppla om till Fram och sedan tillbaka till Back. Programvaran friger 
drivsystemet på nytt. 

Om du försöker att kringgå omkopplingen: säkerhetsbältet sluts och föraren sätter sig på 
bältet. 
 Lampan 14 blinkar och maskinen tutar i intervall. Maskinen kör inte. Öppna 
säkerhetsbältet, sätt dig ner och ta på bältet korrekt  Maskinen kör igen. 
Observera: Skulle kontakten i bälteslåset ”fastna” beter den sig på samma sätt. 

Åtgärder om bälteslåsets kontakt skulle fastna: 
Öppna säkerhetsbältet – avlägsna smuts, vatten eller andra främmande föremål med tryckluft – 
Spruta in ett rostlösande smörjmedel t.ex. WD40 eller liknande i bälteslåset – fördela medlet med 
tryckluft – knacka kraftigt mot bälteslåset för att lossa kontakten – bälteslåset fungerar igen. 
Bälteslåset är inte defekt – endast kontakten har fastnat genom vädrets inverkan. 
Framför allt vid fuktigt/kallt väder på våren och hösten kan bälteslåset även behandlas preventivt 
med WD40. 

Beakta därvid även maskinens felkoder: (Se sidan 32) 
Lampa 14 blinkar långsamt: Ordningsföljden säte-bälte stämmer inte. 
Lampa 12 blinkar långsamt: Varvtalssignal saknas. 
Lampa 12 eller 14 blinkar snabbt: Körvillkoren uppfylls inte (t.ex. förarstolen är inte belastad). 
Lampa 5 och 6 blinkar omväxlande snabbt: Maskinen befinner sig i ”Safe Modus” (säkert läge) för 
regenerering. Detta läge kan man bara lämna genom att tändningen slås av. 
 
Lampa 10 lyser: Drivsystemet är avstängt. 
Observera! Läs mera på sidorna 67 – 68J 
Lampa 10 blinkar långsamt: Avstängningen för överbelastning är inaktiverad (bara 48T18). 

Om maskinen inte startar tros detta – Kontakta din återförsäljare eller tillverkarens service. 
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3.1 Maskinens manöverorgan 

1. Ratt 

4. Tändningslås 

7. Joystick 

10. Handbroms 

2. Instrumentpanel 

5. Gaspedal 

8. Förarstol 

11. Utjämningsbehållare för 

inch-bromssystem 

14. Inställning av styrkolonn 

3. Säkringsboxar 

6. Extra hydraulik 

9. Säkerhetsbälte 

12. Inch-bromspedal 

13. Omkopplarpanel 15 Batterifrånskiljare 
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3.2 Instrument, kontroll- och varningsanordningar 

1. Tankmätare 

3. Kontrollampa körriktningsvisare* 

5. Kontrollampa växelläge "långsam" 

7. Kontrollampa förglödning 

9. Kontrollampa parkeringsljus* 

11. Kontrollampa motortemperatur 

13. Timräknare i display 

15 Kontrollampa tankreserv 

17 Laddningskontrollampa 

2. Kontrollampa helljus* 

4. Varvräknare i display 

6. Kontrollampa växelläge ”snabb” 

8. Motortemperaturmätare 

10. Kontrollampa handbroms 

12. Kontrollampa ”back" 

14. Kontrollampa ”fram” 

16 Kontrollampa motoroljetryck 

18 Kontrollampa hydraulolja (bara 4275) 
19 Kontrollampa dieselmotor – display, indikerar vid motorproblem 

* Tillval: bara i kombination med typgodkänd färdbelysning 

Tänk på: 

Så länge handbromslampan lyser, är kontrollamporna 12 + 14 utan funktion. Det går inte att 

köra maskinen. 

Felindinkeringar / blinkkoder: 

Lampa 14 blinkar långsamt: Ordningsföljden säte-bälte stämmer inte. 

Lampa 12 blinkar långsamt: Varvtalssignal saknas. 

Lampa 12 eller 14 blinkar snabbt: Körvillkoren uppfylls inte (t.ex. förarstolen är inte 

belastad). 

Lampa 5 och 6 blinkar omväxlande snabbt: Maskinen befinner sig i ”Safe Modus” (säkert 

läge) för regenerering. Detta läge kan man bara lämna genom att tändningen slås av. 

Observera! Läs mera på sidorna 67 – 68J 

Lampa 10 blinkar långsamt: Avstängningen för överbelastning är inaktiverad (bara 

48T18). 

För att kunna köra maskinen måste förarstolen vara belastad. Det är möjligt att köra 

maskinen utan att säkerhetsbältet är påtaget. Om säkerhetsbältet inte sluts börjar maskinen 

att tuta i intervall tills bältet tas på. 
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3.4 Brytarpanel och flerfunktionsspak 

Foto 1 

1. Signalhorn (tillval) 2. Parkeringsljus, halvljus 

(vrid hylsan) (tillval) 

4. Halvljus – helljus 

(Spaken uppåt – nedåt) (tillval) 

7. Arbetsstrålkastare 

11. Regenerering DPF 

3. Körriktningsvisare (blinkers) 

(spaken framåt eller bakåt) 

(tillval) 

6. Arbetsstrålkastare 

10. Varningsblinkersknapp (tillval) 

På grund av de många utrustningsvarianterna kan omkopplarnas placering avvika. Eventuellt visas 

här omkopplare som saknas på din maskin. Vid specialutföranden kan det inträffa att din maskin 

är försedd med omkopplare som inte visas här. 

På följande foton visas möjliga utrustningsvarianter. Här visas omkopplare som kan finnas 

beroende på typ och utrustning. Inte alla avbildade omkopplare och funktionen står till 

förfogande på alla maskiner. 

Till exempel: 

Foto 2, omkopplare 4 finns ej på 2438 och 

2838 osv. 

Foto 2 
1. Arbetsstrålkastare fram 

3. Arbetsstrålkastare bak 

5. Hydraulisk låsanordning (enbart teleskop) 

7. Varningsblinkersknapp 

2. Arbetsstrålkastare fram (t.ex. armsystemet) 

4. Torkare fram (bara vid hytt) 

6. Regenerering DPF 

8. Signalhorn (standard) 
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Foto 3 
1. Arbetsstrålkastare fram 

3. Bränslevärmare (tillval) 

5. Torkare (bara vid hytt) 

7. Varningsblinkersknapp 

(tillval) 

2. Arbetsstrålkastare bak 

4. Torkare (bara vid hytt) 

6. Hydraulisk låsanordning (enbart teleskop) 

8. Oberoende hastighetsreglering (tillval) 

Omkopplare 5 på foto 2 visar omkopplaren till tillverkningsår 2020 

Omkopplare 6 på foto 3 visar omkopplaren fr.o.m. tillverkningsår 2020 

Foto 4 
1. Arbetsstrålkastare fram 

3. Taklucka 

5. Torkare (bara vid hytt) 

7. Varningsblinkersknapp 

2. Arbetsstrålkastare bak 

4. Torkare (bara vid hytt) 

6. Lastindikering (enbart 48T18) 

8. Roterande varningsljus (tillval) 

Foto 5 
1. Arbetsstrålkastare fram 

3. Eluttag fram, kan kopplas till/från (tillval) 

5. Torkare (bara vid hytt) 

7. Stolvärmare (tillval) 

2. Arbetsstrålkastare bak 

4. Torkare (bara vid hytt) 

6. Avstängning dämpningssystem (tillval) 
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3.5 Manövrering med joystick och 2-stegsväxling (typberoende) 

Foto 1 Foto 2 

Beroende på maskinens utrustning kan olika kulhandtag användas. 

Knapp 1+2 - Betjäning magnetventil 

Omkopplare 3 - Fram – Neutral – Back 

Knapp 5 – Tryckströmställare 1 – 2 växelsteg 

Magnetventiler (1) (proportionalstyrning) 

Påverkas en av knapparna (1) koppplas styrkretsen lyfta/sänka om till 3:e funktionen. 

(T.ex. håll orange knapp intryckt och för joysticken bakåt – tången öppnas, skjut 

joysticken framåt – tången stängs). 

Knappen måste hela tiden hållas intryckt. Den mekaniska spaken med spärrläge för 3:e 

funktionen bibehålls (t.ex. för sopmaskin eller gräsklippare). 

Magnetventiler (2) 

Magnetventilerna (2) är direktkopplade (t.ex. tryck på orange knapp till höger – 

Teleskoparmen körs ut, tryck på grå knapp till höger eller orange knapp till vänster – 

Teleskoparmen dras in. 

Omkopplare Fram – Neutral – Back (3) 

Körriktningen kan växlas, utan att maskinen först måste stoppas. Men ändra inte 

körriktningen vid fullgas (maskinen reagerar tvärt). 

Ett sådant körsätt leder till onödigt slitage på maskinen i förtid. Dessutom kan det orsaka 

svåra olyckor och personskador. 

Tryckströmställare för de 2 växelstegen (5) 

Från 1:a till 2:a växelsteget kan man växla under körning (acceleration). Växling från 2:a till 

1:a växelsteget ska inte ske vid fullgas och högsta hastighet (maskinen bromsar in tvärt). 

Ett sådant körsätt leder till onödigt slitage på maskinen i förtid. Dessutom kan det orsaka 

svåra olyckor och personskador. 
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3.8 Inställning av förarstol Mt SC 47 

 Förarstolen får endast ställas in när maskinen står stilla. 

Du kan ställa in förarstolen efter individuella önskemål passande till varje kroppsstorlek 

och hållning. Ställ in stolen så, att du bekvämt kan nå spakar och pedaler när ryggen vilar 

mot ryggstödet. Så förebyggs spänningar och trötthet på bästa sätt. 

Följande inställningar kan göras (se bilden): 

1. Längdinställning: 

Längdinställningen sker genom att låsspaken dras ut i sidled (bort från förarstolen). Skjut 

stolen framåt eller bakåt till önskat läge. Släpp spaken och tryck förarstolen försiktigt framåt 

eller bakåt till spaken åter går i ingrepp och stolen inte längre kan flyttas. 

2. Inställning av ryggstöd: 

Beroende på förarstolens utförande, finns på ryggstödets högra sida en spak eller en ratt på 

vänster sida (vid ryggstödets vridpunkt) med vilken ryggstödets lutning kan ställas in. 

3. Viktinställning: 

På fjäderpaketets framsida finns en ratt med vilken förarens vikt kan ställas in steglöst. 

Beroende på utförande finns ett inspektionsfönster. 
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3.8 Inställning av förarstolen mekanisk och luftfjädrad (tillval) 

 Förarstolen får endast ställas in när maskinen står stilla. 

Du kan ställa in förarstolen efter individuella önskemål passande till varje kroppsstorlek 

och hållning. Ställ in stolen så, att du bekvämt kan nå spakar och pedaler när ryggen vilar 

mot ryggstödet. Så förebyggs spänningar och trötthet på bästa sätt. 

Följande inställningar kan göras (se bilden): 

1. Viktinställning: 

Ställ in förarstolen (mekanisk) på din kroppsvikt genom att vrida spaken på stolens 

framsida åt vänster eller höger. 

Ställ in förarstolen (luftfjädrad) genom att dra ut eller trycka in knoppen på framsidan. 

2. Inställning av ryggstöd: 

Ställ in ryggstödet med ratten på förarstolens högra sida (baksida) så att lutningen passar 

dig bäst. 

3. Längdinställning: 

Längdinställningen sker genom att låsspaken dras ut i sidled (bort från förarstolen). Skjut 

stolen framåt eller bakåt till önskat läge. Släpp spaken och tryck förarstolen försiktigt 

framåt eller bakåt till spaken åter går i ingrepp och stolen inte längre kan flyttas. 
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Maskinen har flera säkringar, som finns till 

höger på styrkolonnen direkt under 

startlåset. 

Maskinen kan förses med upp till 6 arbetsstrålkastare. Beroende på utrustning är 

maskinen som standard försedd med 3 strålkastare. 1x baktill på FOPS/ROPS skyddstak 

och 2x på maskinens framdel. Om maskinen är utrustad med godkänd färdbelysning 

ersätts dessa av kombistrålkastare. 

Alla omkopplare för strålkastarna finns på styrkolonnen. Beroende på utförande finns 

knapparna i brytarpanelen eller på flerfunktionsspaken. 
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Säkringarnas skyddskretsar Yanmar motor vit box generation 2 

F1 – 20A Halvljus 

F2 – 15A Torkare 1 / Spolarpump 

F3 – 15A Torkare 2 / Spolarpump 

F4 – 15A Signalhorn 

F5 – 25A Stoppmagnet / Tändning ECU 

F6 – 15A Arbetsstrålkastare 

F7 – 15A Arbetsstrålkastare 

F8 – 15A Arbetsstrålkastare 

ECU = Motorstyrdon, bara DPF /Common Rail 

F6, F7, F8, Typ- och/eller utrustningsberoende, kan användas för andra 

funktioner. 

F9 – 15A LCU-försörjning 

F10 – 15A LCU-försörjning 

F11 – 10A Dieselpump / generator F12 – 

15A Startmotor / ECU 

startkommando 

F13 – 10A Instrumentgrupp / omkopplarbelysning / styrström 

F14 – 10A Varningsblinkers 

F15 – 15A Varningsblinkers / hytt 

F16 – 15A Helljus 

LCU = Styrdon för lastare vit box generation 2 

Observera: Beläggningen är typ- och utrustningsberoende 

På grund av de många utrustningsalternativen kan beläggningen avvika. Likaså 

säkringarnas styrka. 
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3.12 Körning av maskinen med gräsklippare eller sopmaskin 

 Håll armsystemet så nära marken som möjligt vid körningen. 

 Anpassa körhastigheten till rådande förhållanden. 

 Kör aldrig tvärs över en sluttning. 

 Ge akt på personer och hinder i farozonen. 

 Rätta körhastigheten efter väderförhållandena – vid snö och is krävs ökad försiktighet och 

hastigheten ska minskas. 

 Minska körhastigheten före en utförsbacke, inte mitt i backen. 

Maskinen är utrustad med en körriktningsomkopplare på 

joysticken (3). 

Om du aktiverar denna omkopplare t.ex. på framåt (lampan 

i instrumentgruppen måste lysa), kan du köra maskinen 

med gaspedalen. 

Ju mer gas du ger desto fortare kör maskinen. 

Tänk på att det bara är möjligt att köra maskinen 

när parkeringsbromsen är lossad. 

 Ändra inte körriktning vid hög hastighet. Maskinen skulle då tvärt ändra körriktning, 

vilket kan leda till svåra personskador resp. till skador på maskinen. 

 Stoppa inte maskinen med körriktningsomkopplaren. Maskinen skulle då stoppa tvärt, 

vilket kan leda till svåra personskador resp. till skador på maskinen. 

När sopmaskin, slagklippare eller rotorklippare används ska motorn köras på max. varvtal. 

Därigenom är det nödvändigt att reglera körhastigheten med inchpedalen (se sidan 48). 

Tekniken kräver då vid körning av längre sträckor eller bearbetning av större ytor att denna 

pedal släpps upp komplett med regelbundna avstånd och hastigheten regleras på nytt. Om du 

håller pedalen nedtryckt över längre sträckor, kommer maskinens hastighet att sjunka eller 

den börjar bromsa självständigt på grund av temperaturförändringen i axlarna. Maskinen kan 

då först köras igen efter en paus på 5-10 minuter. 

Oberoende hastighetsreglering: (se sidan 59) 

Om du använder klippare, sopmaskiner eller liknande aggregat rekommenderar vi att du 

utrustar maskinen med en oberoende hastighetsreglering. 

Därmed är det möjligt att via en vridventil reglera hastigheten oberoende av motorvarvtalet. 

Det är då inte längre nödvändigt att ständigt reglera hastigheten med inchpedalen. Denna 

reglering övertar i stället vridventilen som finns på förarens högra sida direkt bakom 

styrdonet. Öppnas ventilen sjunker maskinens hastighet – om ventilen skruvas igen blir 

maskinen snabbare. 
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3.18 Användning av skopa, pallgaffel och krokodilgrep 

Felaktig eller slarvig hantering av redskap kan leda till svåra olyckor med allvarliga eller 

dödliga personskador. 

 Använd redskapen uteslutande för deras ändamålsenliga användning. 

 Tänk på att maskinen är längre när redskap är monterade och därför behöver mera 

plats vid kurvtagning då svepradien blir större. 

 Ge alltid akt på att inga personer vistas inom maskinens arbets- och farozon. 

 Avbryt omedelbart alla arbeten om en person beträder arbets- eller 

farozonen. 

 Använd endast redskap som är lämpade för denna maskintyp. 

 Olämpliga redskap kan vålla olyckor med allvarliga personskador eller dödsfall. 

Skopa: 

Skopa, jordskopa, storskopa, lättmaterialsskopa, stenskopa och potatisskopa osv. är endast 

avsedda för att skjuta, gräva eller transportera bulkmaterial. Det är till exempel förbjudet att 

använda skopan som arbetsplattform. 

(Transportera enbart i närheten av marken, se sidan 21) 

Pallgaffel: 

Pallgafflarna är uteslutande avsedda att användas för hantering, transport, stapling eller 

lastning av material på pallar samt lådor, gitterboxar osv. 

Det är inte tillåtet att använda pallgafflarna för transport och stapling av storbalar eller 

rundbalar, eftersom pallgaffeln inte förhindrar att lasten välter ner över armsystemet. 

(Transportera enbart i närheten av marken, se sidan 21) 

gödselgrep resp. krokodilgrep 

Gödselgrepen eller krokodilgrepen är endast avsedda att användas för uppsamling, 

transport och lastning av stallgödsel. 

Att använda gödselgrepen eller krokodilgrepen för t.ex. silotömning eller för transport av 

storbalar är förbjudet. 

(Transportera enbart i närheten av marken, se sidan 21) 

 Anpassa körhastigheten till rådande förhållanden och det transporterade materialets 

egenskaper. 

 Anpassa körhastigheten på motsvarande sätt: ju mer maskinen är lastad desto saktare 

ska du köra. 

 Ge alltid akt på att inget gods kan falla ner från redskapen över armsystemet. 

 Undvik onödig slirning på drivhjulen. Detta leder till ökat slitage på däcken och ökad 

bränsleförbrukning trots att maskinens potential inte utnyttjas. 

 Kör uteslutande med nedsänkt last. Framför allt när lastaren är utvinklad består ökad 

tipprisk. Anpassa körhastigheten till de lokala förhållandena och använd inte lastaren i 

starka sluttningar. 
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3.20 Åtgärder vid höga eller låga omgivningstemperaturer 

Höga resp. låga utetemperaturer kan leda till skador på maskinen. Vidta följande åtgärder för 

att undvika skador. 

Vid höga temperaturer: 

 Se till att luftinsugskanalerna till vattenkylaren hålls rena. 

 Håll kylarens kylflänsar rena. 

 Håll motorn ren. Smutsavlagringar på motorn förhindrar att motorn avger värmen på 

rätt sätt. 

 Använd motor- och hydrauloljor med rätt viskositetsklass. 

 Kontrollera luftfiltret regelbundet. 

 Håll hela maskinen fri från olja och damm. Rengör maskinen regelbundet, för att 

minska brandrisken på maskinen vid höga yttertemperaturer. 

Vid låga utetemperaturer: 

Ge akt på väderförhållandena. Snö, slam och blankis kan leda till svåra olyckor. 

Vid mycket låga temperaturer kan eventuellt starthjälp behövas. 

Eventuellt värmare för olja eller bränsle, extra startbatteri osv. Fråga din 

återförsäljare. 

Blanda aldrig någonsin in bensin i dieselbränslet och använd inte heller startspray 

(startpilot). Extra startbatterier får inte seriekopplas (24V). 

 Använd motorolja med rätt viskositet. 

 Använd normal vinterdiesel. 

 Se till att startbatteriet är fulladdat. 

 Tanka bränsletanken full efter varje arbetsdag. 

 Se till att maskinen om möjligt förvaras i ett slutet utrymme eller åtminstone under en 

vindskyddad carport eller liknande. 

 När motorn startat, varmkör den på tomgångsvarv utan belastning. 

Ju lägre utetemperatur, desto längre varmkörningstid (fr.o.m. 0 °C). 

 En omedelbar varvtalshöjning vid låga utetemperaturer kan leda till skador på 

maskinens hydraulik och även på dieselmotorn. 

 Vid temperaturer på -5 °C kan temperaturen i dieseltanken sjunka ner till -20 °C 

beroende på fartvind eller luftdrag. Därigenom kan det uppstå problem med vinterdiesel 

även vid måttliga minustemperaturer. För att förhindra problem med dieselbränslet bör 

du före varje tankning hälla i ungefär 0,002 liter flytförbättrare i tanken. 

 Därigenom kan du med ringa arbete och kostnader förhindra problem med din maskin. 

Traktorer, lastbilar eller personbilar som tankas ur samma tank har i regel inga problem, 

då dessa har ett grövre filter eller är utrustade med en elektrisk bränslevärmare. 
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3.21 Drift vid minustemperaturer och elektrisk bränslevärmare 

Diesel och biobränslen drabbas av vaxutfällning vid minustemperaturer. Bränslet tjocknar 

och blir trögflytande och klibbar igen den mikroporösa filterytan. Det medför störningar i 

dieselkretsen och till effektförlust på dieselmotorn. Inte ens vinterdiesel är fri från dessa 

problem. Under laboratorieförhållanden är vinterdiesel säker ner till -20 °C. 

Beroende på väderförhållandena kan temperaturen i maskinens dieseltank sjunka ner 

till -20 °C vid en utetemperatur på t.ex. -7 °C (t.ex. genom vindavkylningsfaktorn, 

fartvind osv.). 

Under vissa omständigheter kan därför problem med maskinens driftsäkerhet uppstå redan 

fr.o.m. -7 °C utetemperatur. 

Driftsäkerheten kan ökas genom inblandnig av flytförbättrare när maskinen tankas. Se upp 

med att medlet är godkänt för användning med DPF. 

 Det är förbjudet att blanda in bensin eller fotogen. Det leder till att 

dieselpartikelfiltret förstörs. 

Likaså förbättras driftsäkerheten om en elektrisk bränslevärmare (tillval) används. Det är då 

inte längre nödvändigt att blanda in flytförbättrare. Värmaren bör kopplas in vid 

utetemperaturer lägre än ca +5 °C. Värmaren förbrukar mycket ström när den är i drift. 

Koppla därför bara in värmaren när dieselmotorn redan är igång eller strax innan motorn 

startas. Är batteriet dåligt laddat förhindrar maskinens elektronik att värmaren kopplas in. 

Omkopplare (3) för dieselvärmaren (se foto). Dieselvärmaren kan bara slås till och från. 

Den kan inte regleras. När den är i drift regleras anläggningen automatiskt via en termostat, 

resp. stängs den av genom maskinens elektronik. 

Säkerhetsanvisningar: 

Bensin får aldrig fyllas i tanken. 

Töm inte bränslesystemet fullständigt (köra tanken torr). 

Berör inte bränslevärmarens delar under drift (inbyggd i maskinens framdel) (risk för 

brännskador). 

Koppla bara in värmaren när dieselmotorn är igång eller strax innan motorn startas. 
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3.22 Bogsering och transport (anläggning från Bondioli & Pavesi) 

Det går inte att bogsera maskinen. För att kunna bogsera maskinen måste drivsystemet 

vid axialkolvspumpen kortslutas. 

Öppna motorhuven 

Lossa skruvarna vid position 1 (nyckelvidd 14 mm) ca 2-3 varv. Stäng 

motorhuven. 

 Nu kan du bogsera maskinen i långsamt tempo (max. 5 km/h). 

 Bogsera bara maskinen så långt som det nödvändigt för att bärga den ut ur farozonen 

(max. 500 m). 

 Använd ett transportfordon för längre sträckor eller reparera maskinen på plats. 

 Bogsera maskinen uteslutande med en bogserstång. 

 Tänk på att styrning och bromsar bara är betingat funktionsdugliga. 

 Felaktig bogsering kan leda till allvarliga skador eller t.o.m. totalt haveri av 

körhydrauliken. Skador som uppstått på detta sätt ersätts inte av tillverkarens 

garanti utan användaren/ägaren bär ensam hela ansvaret. 

 Efter bogseringen ska skruven dras fast, annars kan fordonet inte köras. 

Transport: 

 Rengör maskinen från grov smuts före transporten. 

 Se till att transportfordonet har tillräcklig bärförmåga. 

 Rengör påkörningsrampen och maskinens hjul från olja och smuts för att förhindra att den 

glider av. 

 Var försiktig vid snö eller blankis (risk att maskinen halkar av vid lastningen). 

 Lasta om möjligt maskinen baklänges (risk för tippning om maskinen körs framåt). 

 Använd bara en påkörningsramp som klarar maskinens vikt och som är oskadad. 

 Innan maskinen surras fast, sätt i transportsspärren enligt beskrivningen i kapitlet 

"transportspärr". 

 

 Surra fast maskinen i de avsedda punkterna med spännband som klarar maskinens vikt. 

 Använd stoppklossar för att säkra maskinen. 
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3.22 Bogsering och transport (Bosch Rexroth-system) 

Det går inte att bogsera maskinen. För att kunna bogsera maskinen måste drivsystemet 

vid axialkolvspumpen kortslutas. 

Öppna motorhuven 

Lossa de båda kontramuttrarna vid 1 och vrid pinnskruven tills denna ligger jäms med 

muttern (skruva inte in den ännu längre, då annars delar i axialkolvpumpen förstörs). 

Stäng motorhuven. 

 Nu kan du bogsera maskinen i långsamt tempo (max. 5 km/h). 

 Bogsera bara maskinen så långt som det nödvändigt för att bärga den ut ur farozonen 

(max. 500 m). 

 Använd ett transportfordon för längre sträckor eller reparera maskinen på plats. 

 Bogsera maskinen uteslutande med en bogserstång. 

 Tänk på att styrning och bromsar bara är betingat funktionsdugliga. 

 Felaktig bogsering kan leda till allvarliga skador eller t.o.m. totalt haveri av 

körhydrauliken. Skador som uppstått på detta sätt ersätts inte av tillverkarens 

garanti utan användaren/ägaren bär ensam hela ansvaret. 

 Efter bogseringen ska pinnskruvarna försiktigt skruvas ut till anslag och sedan 

låsas, annars kan fordonet inte köras. 

Transport: 

 Rengör maskinen från grov smuts före transporten. 

 Se till att transportfordonet har tillräcklig bärförmåga. 

 Rengör påkörningsrampen och maskinens hjul från olja och smuts för att förhindra att den 

glider av. 

 Var försiktig vid snö eller blankis (risk att maskinen halkar av vid lastningen). 

 Lasta om möjligt maskinen baklänges (risk för tippning om maskinen körs framåt). 

 Använd bara en påkörningsramp som klarar maskinens vikt och som är oskadad. 

 Innan maskinen surras fast, sätt i transportsspärren enligt beskrivningen i kapitlet 

"transportspärr". 

 

 Surra fast maskinen i de avsedda punkterna med spännband som klarar maskinens vikt. 

 Använd stoppklossar för att säkra maskinen. 
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3.23 Mekanisk eller hydraulisk låsning av redskap 

Redskapsfästet kan levereras i flera olika utföranden. Thalers standardfäste, Eurofäste, 

Bobcat- eller Komatsufäste, Schäffer- eller Weidemannfäste med flera. Möjligheterna att 

välja fäste är mycket omfångsrika. Dessutom finns även alternativen mekanisk eller 

hydraulisk låsning. 

I denna handbok beskriver vi uteslutande Thalers standardfäste, i mekaniskt och hydrauliskt 

utförande. 

Den mekaniska låsningen dras åt för hand som visas på 

bilden, blockerad i öppet läge. Om ett redskap kopplas och 

redskapsfästet dras in, låser det redskapet självständigt 

(gäller endast redskap från Thaler). 

 Kontrollera att redskapet verkligen är korrekt låst innan arbetet påbörjas. 

 Om maskinen parkeras utan redskap, ska denna bult låsas försiktigt för hand. Om bulten 

har blockerats i olåst läge, kan det leda till svåra personskador, om den sluter på 

grund av vårdslöshet. Bulten sluts tvärt av en kraftig tryckfjäder när den trycks ut 

från viloläget. Underhållspersonal, utomstående personer som inte känner till 

riskerna och framför allt lekande barn är här utsatta för risker. 

För att skydda dessa persongrupper ska därför bulten generellt alltid låsas 

ordentligt, när maskinen ställs upp utan redskap. Risk för skelettskador och 

svåra klämskador. 

För den hydrauliska låsningen måste två knappar påverkas. 

Tryck först in knappen (5 resp. 6) och håll den i intryckt läge. Tryck nu på joystickens 

knapp (4) (tillsatshydraulik) (sidan 35) för att öppna eller stänga den hydrauliska 

låsningen. Släpp sedan knappen (5 resp. 6). 

 (Strömställare 5 till tillverkningsår 2020. Strömställare 6 fr.o.m. tillverkningsår 2020.) 

 Kontrollera att redskapet verkligen är korrekt låst innan arbetet påbörjas. 

-56- 

 

 

 



3.24 Dämpningssystem för armsystemet (tillval) 

1. Tryckackumulatorna HP (High Power) och LP (Low Power); ge akt på 

markeringarna i aluminiumblocket. 

2. Elektromagnetisk avstängning 

3. Mekaniska avspärrningsventiler 

Armsystemets dämpningssystem arbetar automatiskt. Föraren har ingen möjlighet 

att ingripa i processen (standard). 

Dämpningssystemet kan stängas av med omkopplaren (6) (tillval). 

Dämpningssystemet är principiellt aktivt. Om någon funktion på styrdonet trycksätts, stängs 

dämpningssystemet av. Därigenom förhindras att ackumulatorerna står först i tur att fyllas 

medan armsystemet först därefter påverkas. Flyttas joysticken tillbaka till Neutral är 

dämpningssystemet omedelbart aktivt på nytt. 

Observera! När du släpper joysticken sjunker armsystemet ner ungefär 2–5 cm. Alla 

svängningar och slag som nu uppträder tas upp av tryckackumulatorerna. Maskinen är 

stabilare med dämpningssystemet än den vore utan. 

För säker drift måste följande punkter alltid följas: 

 Låt en auktoriserad verkstad regelbundet kontrollera trycket i 

tryckackumulatorerna (HP = 100 bar, LP = 70 bar). 

 Tryckackumulatorerna får endast fyllas med kväve. 

 När arbeten utförs på hydraulsystemet, ska alltid de mekaniska 

avstängningsventilerna stängas. Öppna avstängningsventiler kan orsaka allvarliga 

personskador om ledningarna till lyftcylindern öppnas. 

 När arbetet avslutats, ska avstängningsventilerna öppnas. 

 Felaktigt fyllda eller för lite fyllda tryckackumulatorer kan leda till totalt haveri på 

dämpningssystemet. Skador som beror på felaktigt fyllda tryckackumulatorer täcks 

inte av tillverkarens garanti utan är helt operatörens/ägarens ansvar. 

 Kontrollera var 6:e månad att tryckackumulatorerna är rätt fyllda. 
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3.25 Dieselmotor allmänt 

 Följ principiellt alla anvisningar som anges i dieselmotorns drifts- och 

underhållshandbok. Motorhandboken medföljer lastarens instruktionsbok. Förvara den på 

ett säkert sätt så att den alltid står till förfogande vid behov. 

 Dieselmotorn har 2 års garanti. Detta gäller inte de elektriska komponenterna i 

dieselmotorn, som till exempel oljetrycksgivare, generator, startmotor och 

temperaturgivare. Garantin på dessa detaljer är begränsad till ett år från leveransdagen. 

 Kilremmar är slitdetaljer och ska kontrolleras regelbundet och bytas ut vid behov. 

Filter och kilremmar täcks inte av garantin. 

 Om det finns avvikelser mellan underhållsintervallen i denna bruksanvisning och 

dieselmotorns handbok, är det uppgifterna i denna instruktionsbok som gäller. 

 Varken denna instruktionsbok eller dieselmotorns handbok innehåller detaljerad 

information om reparation och renovering av motorn. Detta ska alltid göras av 

auktoriserad fackpersonal. 

 Använd alltid originaldelar från Thaler respektive Yanmar. 

Dessa är godkända av Yanmar och uppfyller krävda tekniska standarder. Om ”billigt” 

filtermaterial används, kan det eventuellt leda till att garantianspråk kan avvisas. 

 Vid alla arbeten på dieselmotorn ska den stängas av, startnyckeln tas ur och batteriets 

huvudströmbrytare slås ifrån. Säkerställ att inga obehöriga personer kan starta motorn 

medan du arbetar med den. 

 Kontrollera regelbundet (till exempel i samband med varje tankning) att alla slangar från 

motorn till luftfiltret och till kylaren är ordentligt anslutna och fastskruvade. 

 Tvätta aldrig maskinen med dieselmotorn igång. Om motorn suger in vatten kan 

det leda till vätskeslag i motorn. 

 Tvättning med motorn igång kan förstöra kylfläkten. 

 Skador på dieselmotorn, som beror på felaktigt underhåll, inte genomförda 

inspektioner, användning av felaktigt eller mindervärdigt filtermaterial, körning med 

för lite eller för mycket, respektive fel typ av motorolja ersätts inte av tillverkarens 

garanti utan är helt och hållet användarens/ägarens ansvar. 
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3.36 Dieselpartikelfilter, automatisk, stationär och återställande 

regenerering 

Dieselpartikelfilter (DPF) 
DPF består av dieseloxidationskatalysatorn (DOK) sotfiltret (RF) som är inbyggda i ett 

hölje som leder avgaserna till DOK och RF. 

 DPF har till uppgift att förhindra att utsläpp av mycket fina partiklar, genom att DOK 

upplöser avgasernas skadliga beståndsdelar varefter RF fångar upp de mycket fina 

partiklarna. Då de uppfångade partiklarna sätter igen RF och reducerar motoreffekten, 

måste filtret på något sätt ”regenereras”. Vid YANMAR dieselmotorer sker en 

kontinuerlig regenerering. Under drift samlar DPF upp partiklarna och regenereras 

samtidigt. Vid regenereringen förbränns de partiklar som har samlats i RF med den 

NO₂  som bildats i DOK och den O₂  som finns i avgaserna. Dessutom omvandlar 

DOK avgasbeståndsdelar som HC och CO till H₂ O och CO₂ . 

Förutom partiklar samlar RF även upp aska. Denna härstammar huvudsakligen från 

metalliska beståndsdelar i smörjoljans tillsatser. En del av smörjoljan förbränns vid hög 

temperatur i motorns förbränningsrum och leds bort med avgaserna. I detta fall fångas de 

metalliska beståndsdelarna upp i RF tillsammans med partiklarna. Då andelen aska är 

mycket liten jämfört med partikelmängden sätter inte askan igen RF omedelbart. 

 Då aska är ett metalliskt ämne kan den inte i likhet med partiklarna efterbehandlas i 

DPF genom förbränning. Aska samlas därför i RF under en lång tidsperiod. 

Ansamlingen ökar tryckfallet och har en negativ inverkan på motorn. I detta fall 

krävs ett underhållsarbete och demontering av RF för att avlägsna den uppsamlade 

askan ur DPF. YANMAR rekommenderar att detta underhåll görs var 6000:e 

driftstimme. 

Avgörande för att DPF kan utföra sin funktion på normalt sätt, är att föreskrivet bränsle 

och rätt smörjolja används. Förskrivet bränsle är (ultra-svavelfattigt) dieselbränsle med 

en svavelhalt av 15 ppm eller mindre. Används ett annat bränsle än det föreskrivna 

kommer den högre svavelhalten att snabbt försämra katalysatorns verkan i DOK. 

Därigenom avtar DPF:s förmåga till regenerering och partikelavsättningen gynnas. Som 

en följd därav sjunker motoreffekten och DPF kopplar ofta om till regenereringsläget 

vilket i sin tur gör sig märkbart genom en högre bränsleförbrukning och en allmänt 

sämre reaktion hos motorn. 

Som motorolja måste en olja med låg askhalt användas. Vid användning av motoroljor av 

icke föreskriven kvalitet frigörs stora askmängder i avgassystemet och DPF sätts igen på 

kort tid. Detta försämrar inte bara motoreffekten och ökar bränslekostnaderna utan förkortar 

även underhållsintervallen för RF. 

 Översikt över styrningen av dieselpartikelfiltrets (DPF) regenerering  
DPF är utrustat med elektriska komponenter som DPF-differenstrycksgivare, 

temperaturgivare och inloppsspjäll. Om DPF inte kan genomföra en ständig (passiv) 

regenerering på grund av låg motorbelastning, utnyttjar ECU-enheten dessa elektriska 

komponenter automatiskt för att starta en ”understödd (aktiv) DPF-regenerering”, för att inte 

partikelbelastningen ska bli för hög. 
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 Självregenerering 
(passiv) 
Regenerering utan att de understödjande anordningarna aktiveras (normal). 

Under drift med högt varvtal eller hög belastning är avgastemperaturen hög, och partiklarna 

förbränns och avlägsnas fortlöpande. 

 Understödd (aktiv) 
regenerering 
Regenerering med hjälp av de understödjande anordningarna (t.ex. inloppsspjäll). När 

tryckdifferensen över RF stiger i DPF, identifierar differenstryckgivaren i DPF detta 

tillstånd. ECU öppnar inloppsspjället motsvarande den registrerade tryckdifferensen och 

släpper in en större luftmängd i motorn. ECU-enheten styr dessutom regenereringen genom 

att den friger en efterinsprutning*l för att höja avgastemperaturen. Vid denna tidpunkt är 

AGR-ventilen stängd. 

 Återställande regenerering 

Regenerering genom kombinerad användning av understödd regenerering och slutinsprutning. 

50 timmar efter idrifttagningen och därefter var 100:e drifttimme utförs en automatisk 

understödd regenerering med slutinsprutning*l, där avgastemperaturen höjs för att bränna bort 

och avlägsna partiklarna. 

 
Dessa automatiska regenereringar kan utföras under pågående användning. Inget särskilt 
ingrepp krävs av operatören. De tillstånd som beskrivs nedan kan uppträda på grund av 
DPF-systemets egenskaper och är inga störningar. 

 Motorljudet kan förändras på grund av att inloppsspjället och AGR-ventilen förändrar sina 
resp. positioner vid början och slutet av DPF-regenereringen. 

 Omedelbart efter start av kall motor eller vid acceleration kan vit rök komma ut ur 
avgassystemet. 

Den vita röken uppstår genom vattenånga. 

Så fort avgastemperaturen har stigit upphör vitröken. Utför alltid DPF-regenereringen på 
en väl ventilerad och säker plats. 

 Avgaserna renas av katalysatorn i DPF, och därför luktar avgaserna annorlunda än 
avgaserna från en konventionell dieselmotor. 

*1: Efterinsprutning och slutinsprutning. I båda fallen sprutas bränsle in med viss 
fördröjning gentemot huvudinsprutningen. Enda skillnaden är att 
slutinsprutningen följer något senare än efterinsprutningen. Den höjer 
avgastemperaturen för att stödja DPF-regenereringen. 

 Vid ”återställande regenerering" sker en slutinsprutning och bränslet förbränns direkt i DPF 
(genom kemisk reaktion i DOK). Värmen utlöser en regenerering i RF, varvid 
avgastemperaturen stiger till ungefär 600 oC genom förbränningen. Håll dig borta från 
avgaserna. Risk finns för brännskador genom de heta avgaserna. Ge akt på att inga personer 
eller brännbart material finns i närheten av avgasutsläppet. 

 Genom slutinsprutningen kan bränsleförbrukningen stiga något. 
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 Detta original YANMAR-regenererings förfarande håller förtunningen av motoroljan 
med bränsle genom slutinsprutningen nere på en minimal nivå. En viss förtunning är 
dock möjlig hos gaffeltruckar och liknande maskiner som arbetar med låg belastning 
(låga avgastemperaturer). Kontrollera oljenivån dagligen. 

 Regenerering i stillastående 
Även om DPF styr regenereringen kan inte partiklarna avlägsnas om maskinen ofta körs 

på tomgångsvarvtal utan belastning eller på låga varvtal med låg belastning. Om ECU 

upptäcker att en regenerering i stillastående krävs tänds lampan ”DPF-regenerering 

krävs”. 

Om lampan ”DPF-regenerering krävs” har tänts ska du omgående utföra en 
regenerering i stillastående enligt beskrivningen nedan. 

Om driften fortsätts trots att lampan ”DPF-regenerering krävs” har tänts, kommer 

filtret att överbelastas. 

 Förbränningen kan inte längre ske normalt och risken finns att en brand bryter ut 
eller att DPF skadas. 

Vid regenerering i stillastående ska följande anvisningar beaktas: 

 Kör inte motorn i slutet utrymme. Genom avgaserna finns risk för förgiftning genom 
kolmonoxid. 

 Vid regenereringen stiger avgastemperaturen. Lättantändligt material får inte finnas 
i närheten av avgasröret. Brandfara består. 

 Berör aldrig avgassystemet. Avgastemperaturen kan vara extremt hög. Stå aldrig i 
närheten av avgasändröret. 

Tillvägagångssätt vid regenerering i stillastående – fr.o.m. 

sidan 68e 

Sök upp en väl ventilerad och säker plats. 

Ställ gasreglaget i lägsta läget och kör motorn på tomgångsvarv. 

1. 

2. 

Ansätt handbromsen, ställ körriktningsomkopplaren på Neutral, håll omkopplaren 8 (foto 
ovan) intryckt i minst 3 sekunder resp. så länge tills de båda symbolerna, hare (6) och 
sköldpadda (5) blinkar omväxlande (foto nedan). 

3. 

När symbolerna blinkar omväxlande kan regenereringen startas. 

Ge noga akt på: 

Regenereringen kan inte startas om inte pilarna blinkar. 

Regenereringen kan inte startas om inte minst 50 drifttimmar har gått sedan den senaste 
regenereringen - automatisk eller i stillastående. 
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För att starta regenereringen i stillastående hålls startknappen för DPF-regenerering intryckt 
i minst 3 sekunder (standard) . (Den tid som krävs för att starta regenerering i stillastående 
kan förändras. I bruksanvisningen beskrivs detta noggrannare.) 

När regenereringen i stillastående börjar, stiger motorvarvtalet gradvis upp till högt 
tomgångsvarvtal. Därefter sker en ”Återställande regenerering”. 
Vid början av regenereringen i stillastående slocknar lampan ”DPF-regenerering krävs”, 
lampan ”DPF-regenerering OK” slutar blinka och fortsätter att lysa normalt, och 
varningslampan för avgastemperatur tänds. 
Regenereringen i stillastående är avslutad efter ca 25-30 minuter. 
För att avbryta regenerering i stillastående går du tillväga på det sätt som beskrivs nedan. 

Ställ låsningsomkopplaren på ”Regenerering inaktiverad”. 
Ställ omkopplaren ”Spärra regenerering” på ”Förhindra regenerering”. Flytta 
gasreglaget uppåt från det nedersta läget. 
Stäng av startlåset. 

4. 

















 Viktiga anvisningar för regenerering i stillastående 

Regenereringen i stillastående tar ungefär 1 timme. 

Kontrollera bränslemängden i tanken så att inte bränslet tar slut under regenereringen. 

(För regenereringen i stillastående måste bränsle för minst 1 drifttimme finnas i tanken). 

Säkerställ att inga andra störningar än för starka avlagringar föreligger. 
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 Recovery Regeneration – fr.o.m. sidan 68h 
Tillvägagångssätt enligt beskrivningen vid punkt 1 till punkt 4. Starta Recovery 

Regeneration i stället för den stationära regenereringen. 

Överskrider partikelavsättningen ett visst värde kan inte DPF längre regenereras genom 

återställande regenerering eller regenerering i stillastående. För ett sådant fall erbjuds 

tillvalsfunktionen ”Recovery Regeneration”. 

 Recovery Regeneration tar längre tid och utförs vid lägre temperaturer är en återställande 

regenerering eller den stationära regenereringen i stillastående. Funktionen är dock beroende 

av den drivna maskinen. 

 Viktiga anvisningar för Recovery Regeneration 

Recovery Regeneration i stillastående tar ungefär 4 timmar). 

Kontrollera bränslemängden i tanken så att inte bränslet tar slut under regenereringen. 

(För Recovery Regeneration måste bränsle för minst 4 drifttimmar finnas i tanken.) 

Säkerställ att inga andra störningar än för starka avlagringar föreligger. 

 Översikt över dieselpartikelfiltret (DPF) 
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 Underhåll av dieselpartikelfiltret (DPF) 

DOK: Underhållsfria delar. Enbart utbyte var 9000:e driftstimme. 

RF: Delar som kräver underhåll. Är motorn utrustad med en DPF rengöringsvarning, 

ska DPF rengöras när varningslampan tänds. 
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Yanmar garanterar att partikelfiltret är underhållsfritt i 6000 

driftstimmar. 

Denna garanti gäller bara: 

 Om alla underhållsintervall har följts. 

 Om uteslutande föreskrivet dieselbränsle används (DIN EN 590). 

 Om uteslutande motoroljor av föreskriven kvalitet och 

klassifikation används. 
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3.37 Elektronisk övervakning av dieselmotor och partikelfilter 

Meny - Navigation 
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Aktiva indikeringar visade individuellt 

Aktiva indikeringar visade parvis 
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Olika indikeringar 

Huvudmeny 

Huvudmeny översikt 
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Huvudmeny 

Aktiva felkoder 
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Återställa underhållstimer 

Meny – Regenerering 

Regeneration Inhibit (Förhindra): Med denna funktion kan den automatiska regenereringen under drift 

förhindras. Det är meningsfullt när maskinen körs i en omgivning där brandrisken är stor. Till exempel i en lada 

där hö eller halmbalar lagras. 

Regeneration Allow (Tillåt): Regenerering är tillåten under drift. 

För att starta en manuell regenerering måste maskinen försättas i Slave Modus med omkopplaren 6 (sidan 67b). 
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Återställa normala driftindikeringar för regenerering 

Återställa regenerering - Standby på grund av spärrad omkopplare 
Omkopplaren står på Inhibit (förhindra) 
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Återställa regenerering - Standby på grund av låg temperatur 

Indikeringar vid manuell regenerering 
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Stationär regenerering 
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Återhämtning Regeneration 
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Menyinställningar 
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Information om programvaruversion 
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4.5 Smörjschema 

Smörj alla smörjställen dagligen med vattenbeständigt universalfett. (Klass NLGI 2) 

Alla andra rörliga delar som handbromsspak, fotpedaler, bowdenkablar osv. ska 

smörjas med en oljekanna. 

1: Tryckarm 

3: Lyftcylinder 

5: Armsystem 

7: Pendelaxel 

9: Gångjärn motorhuv 

11: Redskapsfäste 

13: Lyftcylinder 

15: Styrcylinder (kolvstångsände) 

17: Motorhuvslås 

19: Kardanaxel (beroende på typ) 

21: Kardanaxel (beroende på typ) 

23: Teleskopcylinder 

25: Smörjning teleskoprör 

27: Kinematikcylinder 

2: Redskapscylinder 

4: Gångjärn hytt/förarplats 

6: Redskapscylinder 

8: Styrcylinder (beroende på tillverkningsår) 

10: Tryckarm 

12: Vinkelhävarm 

14: Kardanaxel (beroende på typ) 

16: Huvudlager 

18: Gångjärn hyttdörrar 

20: Pedaler 

22: Gångjärn bakruta 

24: Kinematikcylinder 

26: Teleskopcylinder 

Spraya bälteslåset regelbundet med en universalolja. 
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4.7 50 timmars service 

Din maskin är fabriksny och befinner sig i inkörningsfasen. 

Därför ska du utföra följande arbeten efter de första 50 driftstimmarna. 

 Byt motorolja och filter. 

 Byt olja i axlarna 

 Byt hydraul oljefilter. 

 Vid synlig nedsmutsning ska hydrauloljan bytas ut 

 Byt bränslefilter. 

 Rengör luftfiltret. 

 Kontrollera elektrolytnivån i batteriet och efterfyll vid behov. 

 Efterdra alla skruvar. 

 Efterdra alla hjulskruvar. 

 Kontrollera och efterdra alla rörledningar och slangar. 

 Kontrollera alla elektriska anordningar på maskinen. 

 Kontrollera alla hydrauliska funktioner. 

 Utför en utförlig visuell kontroll av hela maskinen. 

Denna service efter de första 50 drifttimmarna är bland den viktigaste service 

som du genomför. Med denna service avlägsnas den smuts som har samlats i 

oljorna under inkörningen av de enskilda komponenterna. 

Att ”spara in” och avstå från denna service kan dra med sig mycket dyra och framför 

allt helt onödiga reparationer. 
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4.10 Underhållsintervall, påfyllningsvolymer och specifikation 

Utför arbetena, allt efter det intervall som uppnås först. Underhållsarbeten som ska 

utföras dagligen och varje vecka hittar du i respektive kapitel. 

De arbeten som ska utföras efter de första 5 resp. 50 timmarna hittar du i respektive kapitel. 

Alla arbeten som ska utföras hittar du i de föregående kapitlen. 

Tänk på: TPG5 är en specialtillverkning som inte kan köpas i allmänna handeln. 

TPG5 erhåller du hos våra återförsäljare eller direkt hos oss. Under inga 

omständigheter får Dot3/4/5 eller en annan bromsvätska fyllas på i bromssystemet. 

Det skulle förstöra den hydrostatiska drivningen och bromssystemet. 

Allt material du behöver för underhållet kan du beställa hos din återförsäljare eller direkt 

hos oss. 
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Motorolja Ca 9,0 l Syntetisk SAE 10W 40 (sidan 85a) 

Hydraulolja Ca 36 l Syntetisk SAE 5W 40 (sidan 85) 

Bränsletank Ca 36 l Dieselbränsle (DIN EN 590) 

Framaxel Ca 4,0 l SAE 20W 40 Special UTTO (sidan 86) 

Bakaxel Ca 4,7 l SAE 20W 40 Special UTTO (sidan 86) 

Hydrauliskt inch-

/bromssystem 

Ca 0,5 l TPG 5 (sidan 87) 

beakta viskositeten 

(viktigt) 

Arbeten Var 50:e 

h

Var 250:e h Var 500:e 

h

Var 1000:e 

h

Eller årligen 

Rengör luftfiltret X   X 

Byt ut 

säkerhetspatronen 

  X X 

Byt motorolja och 

filter 

 X   X 

Byt 

bränslefilter 

 X   X 

Töm och rengör 

vattenavskiljaren 

X    X 

Byt 

hydrauloljefilter 

X X 

Byt olja i axlarna X X 

Byt 

hydraulolja 

(bara tank 

innehållet) 

X X 

Kontrollera 

bränslesystemet 

X X 

Stor inspektion X X 

Justera ventilspelet X 

Kontrollera resp. 

spänn fläktremmen 

X X 

     

     

       

  



Serviceinformation 
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Produktegenskaper: 
Användning: 
 

Den märkbart förbättrade motoroljekvaliteten hos Synt 5W-40 är 
framför allt en följd av det ytterligare förbättrade slitageskyddet 
samt en högre renhet i motorn, även vid förlängda 
oljebytesintervaller (enligt tillverkarens föreskrifter!). 
Synt 5W-40 lämpar sig som högpresterande lågfriktionsolja för 
anspråksfulla motorer. Den rekommenderas till bensin- och 
dieselmotorer i personbilar, inklusive turbomotorer  och till 
direktinsprutade motorer vid alla driftsförhållanden (utan PD, 
WIV, DPF). 

Kan användas till: 

Använd enbart för hydrauliken, inte till dieselmotorn



Serviceinformation 
Använd enbart för dieselmotorn, inte till hydrauliken. 

Ge noga akt på: Motoroljan måste motsvara klass ACEA E6 eller högre. 
E3 / E4 / E5 är inte lämplig. 
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Serviceinformation 
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Rekommenderas speciellt för användning i fordon för entreprenad och materialtransport. 

Produktegenskaper: 
Användning: 
 

Denna speciella UTTO används i ZF-axlar med självspärrrande 
differential och axlar som är utsatta för hög termisk belastning.  
Den ger ett bättre skydd mot slitage och sänker även ljudet från 
våta bromsar. 
Föreskrifterna från respektive maskintillverkare vid en omställning 
till Gear HN 20W-40 måste undantagslöst följas! 
En hopblandning med normala oljor för spärrdifferentialer (LS-
oljor) måste undvikas, dvs. en spolning med Gear HN 20W-40 vore 
här fördelaktig. 
 

Kan användas till: 
 

Tekniska data: 
 

Egenskaper 
 

Enhet 
 

Testmetod  
 

Densitet vid 15 °C 
 
 Viskositet vid 40 °C 
 
 Viskositet vid 100 °C 
 
 
Flampunkt COC 
 
 



Serviceinformation 
Bromsolja TPG 5 

Maskinernas bromssystem är fr.o.m. tillverkningsår 2012 fyllt med en speciell bromsolja.  
Denna specialolja produceras exklusivt för Thaler Maschinenbau GmbH, och kan bara köpas 

över reservdelsorganisationen hos Thaler. 

Undvik experiment med oljor som inte är godkända för maskinen. Felaktig olja kan vintertid 

leda till totalhaveri på inch-/bromssystemet. 

Observera: Normal bromsvätska får under inga omst ändigheter fy ll a s på i maskin en. 

 Det sku lle förstör a tät ningarna. 

Till och med tillverkningsår 2012 användes hydraulolja HVLP 10 i bromssystemet. Denna 
olja kan utan problem användas i maskiner t.o.m. årsmodell 2010 (se typlistan). 

 I maskiner fr.o.m. tillverkningsår 2011 kan denna olja orsaka problem och ska absolut inte 

användas. 

TPG 5 kan användas till alla maskiner från Thaler. 

334/A, 345/A, 351/A, 351/TA, 451/A och TA, 461/A, AZ och TA, 

3034/A, 3045/A och TA, 3051/A och TA, 

Drivenhet 334 och 351 

I dessa maskiner kan HVLP 10 användas även i fortsättningen. 

Även TPG 5 kan alltid användas i dessa maskiner. Även påfyllning i maskiner som 

är fyllda med HVLP 10 kan alltid ske. 

3145/A och TA, 3150/A och TA, 4061/A och TA, 2748/A och TA, 

2848/A och TA, 3248/A och TA, 3348/A och TA, 

48T18, 2838-A och TA-DPF, 3448-A och TA-DPF, 48T18-DPF 

4275/A och TA-DPF 

Smartline, Profiline 

I dessa maskiner kan endast TPG 5 användas. 
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4.11 Underhåll axlar, däcktryckstabell 

Drivlinan består av en bakaxel med fördelningsväxellåda, planetväxel och lamellbromsar i 

oljebad. Framaxeln är försedd med en planetväxel och en trumbroms. Trumbromsen fungerar 

även som handbroms. 

Axlarna kan vara utrustade med en självlåsande differentialspärr. Oljan 

ska tappas av när den är varm: 

 På framaxeln: det finns 3 avtappningsställen (huvudväxel och 2 planetväxlar) där oljan ska 

tappas av. 

 På bakaxeln: tappa av olja på 4 ställen (fördelningsväxellådan tillkommer). 

 Framaxeln kan fyllas på genom avluftningsskruven i mitten. 

 Bakaxeln fylls på genom differentialhuset. 

 Observera: Fördelningsväxeln måste fyllas separat genom 

nivåpluggen. Ingen förbindelse finns med huvudaxeln. 

 Fyll på axlarna upp till nivåpluggen. 

 Vänta 30 minuter. 

 Kontrollera oljenivån i planetväxlarna. 

 Om det inte finns olja, måste de fyllas separat. 

 Kontrollera oljenivån i alla planetväxlar, huvudväxeln och fördelningsväxellådan 

innan maskinen tas i drift.

Observera: Det är inte tillåtet att montera tvillinghjul. 

Om tvillinghjul trots det monteras, leder det till att garantin för axlarna upphör att 

gälla. 

Skador på axeln som beror på att tvillinghjul har använts, täcks inte av 

tillverkarens garanti. 

Användaren/ägaren står för hela risken. 
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Däckdimension Däcktryck 

31x15.50-15 4,0 

400/50-15 3,0 



4.12 Byte av motorolja, rengöring av luftfilter 

 Tappa av motoroljan ur oljetråget genom avtappningspluggen och samla upp den i 

en lämplig behållare (se motorns handbok). 

 Ta hand om motoroljan på ett miljöriktigt sätt. 

 Skruva bort oljefiltret (9) och ta hand om det på ett miljöriktigt sätt. 

 Pensla olja på det nya oljefiltrets tätning och montera det för hand. 

 Ta bort påfyllningsskruven (5) och fyll på motorolja långsamt. 

 Kontrollera nivån med oljestickan (8) och fyll på till strax under Max-markeringen. 

 Montera påfyllningsskruven, starta motorn och låt den gå på lågt tomgångsvarvtal. 

Oljetryckslampan ska slockna inom några sekunder. Vänta några minuter, kontrollera 

åter oljenivån och efterfyll vid behov. 

Om oljetryckslampan inte slocknar, stäng omedelbart av motorn och sök felet. 

 Kontrollera att motorn är tät. 

 Öppna luftfilterhuset (3) försiktigt. Var noga med att ingen av de tre klämmorna tappas 

bort. 

 Ta ut luftfiltret och blås ur det försiktigt inifrån och ut (max. 2,1 bar). 

 Kontrollera att luftfiltret inte är skadat (lameller och tätning). 

 Sätt i ett oskadat luftfilter och montera locket. Se till att alla tre klämmorna sitter fast 

ordentligt. 

 Säkerhetspatronen ska bytas ut vid varje stor inspektion eller 1x årligen. 
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4.13 Rengöring av vattenkylare, byte av hydrauloljefilter 

 Kontrollera regelbundet att kylaren har rätt vätskenivå (4) och att systemet inte är 

igensatt. 

 Öppna motorhuven när kylaren ska rengöras. 

 Blås ur kylaren inifrån (fläktsidan) och utåt med tryckluft. 

 Skada inte kylarlamellerna. 

 Stäng motorhuven när rengöringen är klar. 

 Rengör inte kylaren när motorn är igång. Risk för personskador! 

 Öppna hydraul filter husets lock (1). 

 Dra ut oljefördelaren. 

 Ta ut filterelementet och byt ut mot ett nytt filter av samma typ. 

 Använd endast original filter. 

 Återmontera oljefördelaren. 

 Montera sedan locket för hand och dra åt det försiktigt med en nyckel. 

 Kontrollera att det är tätt. 

 Utspilld hydraulolja och gamla filtret ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 
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4.14 Rengöring av maskinen, skötsel av plastdelar 

För att maskinen ska förbli i ett säkert och både tekniskt och optiskt felfritt skick, krävs 

att den rengörs dagligen. 

Maskinen får endast rengöras på en lämplig plats (oljeavskiljare). 

 Rengör dagligen fotstegen, handtagen, manöverelementen och fotutrymmet. 

 Rengör maskinen grundligt en gång varje vecka. 

 Om maskinen kommer i kontakt med aggressiva material som flytgödsel, 

stallgödsel eller vägsalt ska maskinen omedelbart rengöras grundligt efter 

arbetet. 

Flytgödsel, stallgödsel, vägsalt och liknande ämnen är mycket aggressiva och angriper 

både lacken och maskinens förzinkade delar. 

Det kan orsaka mycket starka lackskador. 

 Lackskador som beror på otillräcklig rengöring täcks inte av tillverkarens garanti. 

Ansvaret för detta ligger helt och hållet på användaren/ägaren. 

 

 Glöm inte att göra ren undersidan av maskinen. 

 Här får inte smuts eller slam ansamlas. 

 Vid rengöring med vatten, ska luftfiltrets insugningsöppning täckas över. 

 Ge akt på att inget vatten kommer in i avgassystemet. 

 Rengör inte elektriska komponenter med högtryckstvätt. 

 Om du använder högtryckstvätt, ställ in den på högst 120 bar och 80 °C. 

 Rikta inte vattenstrålen direkt mot dekaler eller andra känsliga delar. 

 Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt under de tre första månaderna. 
Lacken är då ännu inte helt genomhärdad, vilket kan medföra att lackskador 

uppstår om du tvättar med högtryckstvätt. 

 Vid utleveransen är lacken ännu inte helt genomhärdad. Kontakt med stallgödsel, 

flytgödsel, vägsalt eller liknande aggressiva material kan leda till svåra lackskador 

(missfärgning eller lossning av ytskikt). 

Undvik om möjligt kontakt med dessa aggressiva material under de 3 första 

månaderna resp. tvätta maskinen omedelbart efter en kontakt med svamp och 

vattenslang (använd inte högtryckstvätt). Använd inte aggressiva rengöringsmedel. 

 Behandla styrkolonnens och förarstolens plastdelar regelbundet med cockpitspray eller 

liknande för att undvika blekning eller porositet hos delarna. 

 Behandla förarstolens konstläderklädsel regelbundet med lämpligt skötselmedel. 

 Alla bälgar i maskinen ska rengöras regelbundet med lämpligt skötselmedel för att 

undvika blekning och slitage i förtid. 
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4.16 Byte av bränslefilter, avluftning av dieselmotor 

Maskinen är försedd med flera bränslefilter som regelbundet ska kontrolleras, rengöras och 

bytas (se underhållsintervall). 

Matarpumpen för bränsle befinner sig i framdelen, direkt bakom dieseltanken. Här är även ett 

bränsleförfilter installerat. 

Observera! Detta filter får inte tas bort ur systemet. Körs maskinen utan detta filter 

leder det till totalhaveri på bränslepumpen. Skador på pumpen som har orsakats av 

att detta filter saknas täcks inte av garantin. Användaren/ägaren står för hela risken. 

Vattenavskiljaren (6) ska tömmas var 50:e drifttimme. 

Bränslefiltret (10) och (6) och bränsleförfiltret i framdelen (visas ej på bilden) ska bytas var 

500:e drifttimme. Dessa filter kan inte rengöras. 

För att avlufta systemet efter ett filterbyte eller tomkörning av tanken, räcker det med att slå 

på tändningen i ca 1 minut. Systemet är självavluftande. 

 Utspillt dieselbränsle ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

-93- 

 

 

 



4.17 Öppna motorhuv och förarplats resp. hytt 

För underhållssyften kan förarplatsen och motorhuven öppnas. 

För att öppna motorhuven trycks knappen på handtaget in varefter huven dras uppåt för att 

öppnas. Huven hålls i öppet läge av en gas fjäder. Stäng huven genom att dra den nedåt 

tills låset griper fast. Huven kan låsas med nyckel för att säkra den mot obehörig öppning. 

För att fälla upp förarplatsen/hytten måste de 4 fästskruvarna på lagren lossas på vänster sida 

sett i körriktningen. Framtill 2 och baktill 2. När dessa skruvar har tagits bort kan 

förarplatsen/hytten fällas upp. Förarplatsen/hytten hålls därvid kvar i uppfällt läge av en gas 

fjäder. När förarplatsen är fullständigt uppfälld säkras gas fjädern mekaniskt. 

För att fälla ner förarplatsen/hytten måste säkringen lossas och förarplatsen/hytten tryckas 

ner. Montera och dra fast de 4 skruvarna. 
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4.19 Urdrifttagning och ny idrifttagning 

Om lastaren ska tas ur drift för en längre tid (t.ex. under vintern) ska följande punkter 

beaktas: 

 Rengör lastaren grundligt. 

 Byt motorolja och filter. 

 Tanka maskinen full. 

 Parkera maskinen på ett jämnt och bärigt underlag. 

 Ge akt på att den förvaras torrt. 

 Blockera midjestyrningen. 

 Sänk ner armsystemet. 

 Säkra maskinen enligt anvisningarna i handboken. 

 Palla upp maskinen så mycket att alla 4 hjulen inte längre har beröring med marken. 

 Sänk däcktrycket till 1 bar. 

 Gör alla hydraulsystem trycklösa. 

 Ladda batteriet fullt och koppla bort det (batterifrånskiljare). 
 Smörj maskinen grundligt och fullständigt. 

 Spraya in motorn, friliggande kolvstänger och blanka metalldelar med ett 

korrosionsskyddsmedel. 

 Förslut dieselmotorns insugnings- och avgasöppningar. 

Ny idrifttagning: 

 Öka däcktrycket till föreskrivet värde. 

 Sänk ner maskinen på marken. 

 Avlägsna korrosionsskyddsmedlet på kolvstängerna. 

 Anslut batteriet (batterifrånskiljare). 

 Ta bort förslutningarna från insugnings- och avgasöppningarna. 

 Avlägsna midjestyrningens säkring. 

 Starta motorn och ta försiktigt maskinen i drift på nytt. 

 Unna maskinen en inkörningsfas efter ett längre stillestånd. 

 Utför alla underhållsarbeten samt en visuell kontroll och säkerhetskontroll 

innan du börjar arbeta med maskinen. 
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5.2 Tekniska data 

Datablad 3448/TA 

Uppgifter utan tilläggsvikt 

Mått vid standarddäck 

Måtten förändras beroende på använt redskap och däck 

samt teknisk vidareutveckling. 

Alla uppgifter givna med förbehåll. Rätten till ändringar 

inom ramen för teknisk vidareutveckling förbehålles!!! 
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  3448/TA  

 Lyftkraft 2500 kg  

 Tipplast skopa   

 Maskinen rak indragen/utkörd 2280/1270 kg  

 Maskinen vinklad (45°) 1680/940 kg  

 Tipplast pallgaffel (50 cm)   

 Maskinen rak indragen/utkörd 2070/1330 kg  

 Maskinen vinklad (45°) 1570/730 kg  

    

A Total längd med skopa 5230 mm  

B Total längd utan skopa 4420 mm  

C Axelmitt till skopans vridpunkt 800 mm  

D Hjulbas 2050 mm  

E Bakre överhäng 1354 mm  

F Höjd över FOPS/ROPS-bågen 2270 mm  

J Total arbetshöjd 4664 mm  

K Max. höjd vid skopans vridpunkt 3292/4056 mm  

L Lasthöjd 3142/3897 mm  

M Max. tömningshöjd 2508/3272 mm  

N Räckvidd vid M indragen 500/870 mm  

O Grävdjup 40 mm  

P Total bredd standard 1386 mm  

Q Spårvidd 1006 mm  

R Bredd över båge 1010 mm  

S Markfrigång 280 mm  

T Max. radie 2574 mm  

U Radie vid ytterkant 2967 mm  

V Innerradie 1257 mm  

W Styrvinkel 55°  

X Rollback-vinkel vid max. lyfthöjd 47°  

Y Max. tömningsvinkel 47°  

Z Rollback-vinkel vid marken 39°  

 Hydraultankens volym 50 l  

 Dieseltankens volym 50 l  

 Vikt på framaxeln 800 kg  

 Vikt på bakaxeln 2000 kg  

 Tomvikt 2800 kg  

 Tjänstevikt 3300 kg  

 

 

 



5.2 Tekniska data 
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 3448/TA   

Motoreffekt 

Slagvolym 

48 hk 

2198 cm³ 

  

Hastighet 
 

0 – 20 km/h 

2-stegs 

  

Hydrauleffekt 3:e styrkrets standard Max. 

51 l/min 

  

Lyftkraft 2500 kg   

Tipplast skopa – lastare rak indragen/utkörd 2280/1270 kg   

Tipplast pallgaffel – lastare rak 2070/1330 kg   

Total längd med skopa 5230 mm   

Total längd utan skopa 4420 mm   

Axelmitt till skopans vridpunkt 800 mm   

Hjulbas 2050 mm   

Bakre överhäng 1354 mm   

Höjd över FOPS/ROPS-bågen 2270 mm   

Max. höjd vid skopans vridpunkt 3292/4056 mm   

Grävdjup 40 mm   

Total bredd standarddäck 1386 mm   

Spårvidd 1006 mm   

Bredd över båge 1010 mm   

Markfrigång 280 mm   

Innerradie 1257 mm   

Styrvinkel 55°   

Rollback-vinkel vid max. lyfthöjd 47°   

Max. tömningsvinkel 47°   

Rollback-vinkel vid marken 39°   

Hydraultankens volym 50 l   

Dieseltankens volym 50 l   

Tomvikt 2800 kg   

Tjänstevikt 3300 kg   
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