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1 Voorwoord 
U heeft uw keuze laten vallen op de Terex 
laadschop TL80. 

Het door u in ons merk gestelde vertrouwen zal 
zich rechtvaardigen in het economische gebruik 
van de machine. 

Deze handleiding bevat alle informatie en 
instructies, die voor een correcte behandeling van 
de machine noodzakelijk zijn. Lees deze 
handleiding voor de inbedrijfsname van de 
machine aandachtig en houd haar als naslagwerk 
steeds binnen handbereik. 

Voor aanvullende toelichting of bij mogelijke 
onduidelijkheden gelieve u zich omgaand met uw 
leverancier in verbinding te stellen. 

Speciale uitrustingen en aanbouwapparatuur zijn 
niet in deze handleiding opgenomen. 

In het  kader van de technische ontwikkeling 
behouden wij ons het recht voor verbeteringen aan 
de machine aan te brengen, zonder verandering 
van de handleiding. 

 

Voor veranderingen aan Terex 
producten en het daaraan monteren van 
uitrustingen en aanbouwapparatuur die 
niet in ons leveringsprogramma zijn 
opgenomen, moeten door ons schriftelijk 
goedgekeurd worden. Wanneer dit niet 
gebeurt, vervalt onze garantie en ook de 
productaansprakelijkheid 

Het voertuigtype en het chassisnummer moeten bij 
alle aanvragen en ieder schriftverkeer beslist 
worden vermeld. 

 
Het chassisnummer van de machine is 
op het typeplaatje (1/1) ingeslagen. 
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1.1 Garantie en onderhoud 

De garantietijd bedraagt 12 maanden, gerekend 
vanaf de dag van de uitlevering resp. 
inbedrijfsname van de machine. 

Bedrijfsveiligheid en inzetbaarheid zijn 
voorwaarden voor weldoordacht werken. Uw Terex 
laadschop voldoet aan deze eisen bij een correcte 
bediening en optimale verzorging. 

Door de werking van de machine goed te 
observeren en door het gebruik van de 
voorgeschreven bedrijfsstoffen worden storingen 
voorkomen. 

Voor alle herstelwerkzaamheden aan de machine 
die speciale vakkennis verlangen, is geschoold 
vakpersoneel vereist. Inspecties en reparaties 
moeten daarom door de servicedienst van uw 
leverancier uitgevoerd worden. 

Voor de volgens het onderhoud- en 
inspectieschema uit te voeren werkzaamheden 
moeten met het oog op eventuele schadeclaims 
binnen de garantietijd de voorgeschreven 
termijnen beslist aangehouden worden. 

Ook na afloop van de garantietijd moet u 
regelmatig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren 
om een permanente inzetbaarheid en een lange 
levensduur van de machine zeker te stellen. 

Sta erop dat bij alle voorkomende reparaties 
uitsluitend originele Terex onderdelen gebruikt 
worden. Daarmee bereikt u dat uw machine van 
een onveranderd hoge kwaliteit en in originele 
toestand blijft. 

1.2 Auteursrecht 

Deze handleiding is voor het personeel dat zich 
bezig houdt met de bediening, het onderhoud, de 
reparatie en de controle van de machine. 

Deze  handleiding valt onder de wet auteursrecht. 
Zonder onze voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring mag dit drukwerk noch volledig, noch 
bij wijze van uittreksel verveelvoudigd, verspreid of 
t.b.v. concurrentiedoeleinden onbevoegd gebruikt 
worden. 

 

 

1.3 Aanwijzing voor het gebruik van de 
handleiding 

Afbeelding- en positiebenamingen 

De in de tekst voorkomende aanwijzingen op 
positie- en afbeeldingnummers, bijv. (afbeelding 
12/4) of (12/4), betekenen afbeelding 12, positie 4. 

De in deze handleiding opgenomen afbeeldingen 
bevatten voor een deel extra uitrustingen. 

 

Symbool "Gevaar“ 

Dit symbool wijst op een verhoogd risico 
voor letsel van personen. De 
veiligheidsaanwijzingen moeten 
dwingend in acht genomen worden. 

 

Symbool "Waarschuwing“ 

Dit symbool wijst op informatie die indien 
ze genegeerd wordt, tot omvangrijke 
materiële schade kan leiden. De 
veiligheidsaanwijzingen moeten beslist in 
acht genomen worden. 

 

Symbool: "Aanwijzing“ 

Dit symbool staat voor informatie die 
belangrijke instructies betreffende het 
gebruik en/ of handelwijze bevat. Het 
negeren kan resulteren in storingen. 
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1.4 Milieuvoorschriften 

Bij alle werkzaamheden aan en met de machine 
moeten de geldende milieubepalingen 
gerespecteerd worden. 

Bij installatie, reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden moet er met name op 
gelet worden, dat milieuschadelijke stoffen als 

• smeervet en -olie 

• hydrauliekolie 

• brandstof 

• koelmiddel 

• oplosmiddelhoudende reinigingsvloeistoffen 

niet in de grond of het riool belanden. 

Deze stoffen moeten in geschikte vaten 
opgevangen, vervoerd, opgeslagen en 
milieuvriendelijk afgevoerd worden. 

Belanden bovengenoemde vloeistoffen in het 
milieu, dan moet verder wegvloeien direct gestopt 
worden en de vloeistof moet met geschikte bind- 
en absorptiemiddelen gebonden worden. 
Eventueel moet de grond afgegraven worden. 
Bindmiddelen en vervuilde grond moeten 
vakkundig en milieuvriendelijk afgevoerd worden. 
De geldende milieubepalingen moeten in acht 
genomen worden. 

1.5 Pictogrammen 

In de navolgende tabel wordt de betekenis van de 
pictogrammen verklaard, die op de machine 
aangebracht kunnen zijn. 

 

Symbool Beschrijving 

 

Gevaar 

 

In de handleiding: 
Waarschuwing 
Op de machine: 
Voorzichtig 

 
Aanwijzing 

 Accu-laadcontrole 

 
Voorgloeien 

 Motor-oliedruk 

 
Temperatuur van de motorolie 

 Oliepeil van de motor 

Koelmiddeltemperatuur 

 
Peil van het koelmiddel 

 
Luchtfilter 

Hydrauliekolie 
Peil van de hydrauliekolie 

Hydrauliekolie temperatuur 

 
Hydrauliekoliefilter 
vervuilingsindicator 
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Symbool Beschrijving 

 Claxon 

Brandstof 
Brandstofpeil 

 

Ventilator 
Verwarming/ventilatie 

 
Ruitenwisser/-sproeier 

 
Parkeerrem 

 Richtingaanwijzer links/rechts 

 
Werkverlichting 

 
Grootlichtcontrole 

 
Zwaailicht 

V

R  

Rijrichting 
vooruit/achteruit 

 

Rijsnelheid  
snel 

 
Rijsnelheid  
langzaam 

 
Uitschakeling werkhydrauliek 

 
Ontgrendeld 

 
Vergrendeld 

 
Zweefstand 

 

Symbool Beschrijving 

 
Alarmlicht 

Functiecontrole 
Draaiuren 

 
Vastsjorpunt 

 
Aanpikpunt voor verladen per 
kraan 

 
Eerste hulp verbandkist 

 
Brandblusser 

Op de machine: 
Veilige afstand 

Beknellingsgevaar 

 
Gevaar voor letsel 

Aanwijzing in de handleiding in 
acht nemen 

Vetspuit 
Smeerpunt 
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2 Veiligheid en ongevalpreventie 
2.1 Opmerkingen vooraf 

 
Verklaring van overeenstemming 
De machine voldoet aan de 
fundamentele eisen van de 
desbetreffende Europese Richtlijnen. 

De conformiteit is aangetoond. De 
overeenkomstige bescheiden en het 
origineel van de verklaring van 
overeenstemming liggen ter inzage bij de 
fabrikant. 

Een kopie van de verklaring van 
overeenstemming zit bij de 
verkooppapieren. 

 

Voor inbedrijfsname van de grondverzetmachine 
moet de handleiding aandachtig gelezen en 
moeten de volgende aanwijzingen voor een veilig 
gebruik exact opgevolgd worden. 

Bij het werken met grondverzetmachines moeten 
ook de nationale richtlijnen voor de veiligheid, bijv. 
in de Bondsrepubliek Duitsland de 
ongevalpreventievoorschriften 
"Grondverzetmachines" (BGR 500, hoofdstuk 2.12) 
en "Voertuigen" (BGV D29)  in acht genomen 
worden. 

In aanvulling op de handleiding moeten de 
wettelijke verkeersregels en de wettelijke 
voorschriften aangaande ongevalpreventie in acht 
genomen worden. Dergelijke plichten kunnen bijv. 
ook de omgang met gevaarlijke stoffen of  het 
dragen van persoonlijke beschermmiddelen 
betreffen. 

Bovendien moet op speciale plaatsen van inzet 
(tunnels, open steengangen, steengroeven, 
pontons, verontreinigde gebieden enz.) eveneens 
aan de uitgevaardigde veiligheidseisen voldaan 
worden. 

2.2 Doelmatig gebruik 

De grondverzetmachine met normale 
laadschopuitrusting is uitsluitend voor die 
werkzaamheden bestemd, die corresponderen met 
de werking van de machine en de gemonteerde 
werkuitrusting.  

Dergelijke werkzaamheden zijn het losmaken, 
opnemen, verplaatsen en storten van grond, 
gesteente of andere materialen en het verladen 
van deze materialen op vrachtwagen, 
transportbanden of andere transportmiddelen, 
waarbij het transport van het laadgoed 
voornamelijk door verrijden van de 
grondverzetmachine geschiedt. 

Door opbouwen van speciale 
werkgereedschappen als bijv. UNI-bak, zijdelingse 
kipbak, veegunits, vorkhefuitrusting, enz., kan de 
machine op veel manieren worden ingezet. 

Ieder ander of verdergaand gebruik, bijv. het 
vervoer van personen of gebruik van de 
hefuitrusting als werkplatform, enz., geldt als niet 
doelmatig. Voor hieruit resulterende schade stelt 
de leverancier zich niet aansprakelijk. Het risico 
komt geheel voor de gebruiker. 

Het in acht nemen van de bedienings- en 
onderhoudshandleiding en het uitvoeren van de 
onderhoudswerkzaamheden alsook het  zich 
houden aan de onderhoudstermijnen behoren tot 
doelmatig gebruik. 
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2.3 Algemene veiligheidsaanwijzingen 

• Iedere werkwijze die afdoet aan de veiligheid 
moet achterwege worden gelaten. 

• Met de grondverzetmachine mag alleen in 
veilige en functionele toestand gewerkt worden. 

• Voor bediening, onderhoud, reparatie, montage 
en transport  moet de handleiding van de 
fabrikant in acht worden genomen. 

• De gebruiker moet de richtlijnen voor de 
veiligheid, voor zover noodzakelijk, met 
speciale, aan de locale werkomstandigheden 
aangepaste instructies aanvullen. 

• De handleiding en de veiligheidsrelevante 
aanwijzingen moeten op de bestuurdersplaats 
zorgvuldig bewaard worden. 

• De handleiding en de veiligheidsaanwijzingen 
moeten volledig en in leesbare toestand 
aanwezig zijn. 

• Veiligheidsvoorzieningen op 
grondverzetmachines mogen niet buiten bedrijf 
gesteld of verwijderd worden. 

• Tijdens het werk moet beschermende 
werkkleding gedragen worden. Ringen, sjaals, 
openhangende jacks e.d. moeten vermeden 
worden. Voor bepaalde werkzaamheden  
kunnen beschermbril, veiligheidsschoenen,  
helm, beschermhandschoenen, reflecterende 
vesten, gehoorbescherming enz. noodzakelijk 
zijn. 

• Voor aanvang van de werkzaamheden moet 
informatie ingewonnen worden inzake eerste 
hulp en reddingsmogelijkheden (noodarts, 
brandweer, reddingsdiensten). 

• Het aanwezig zijn en de voorgeschreven 
inhoud van de verbandkist moeten 
gecontroleerd worden. 

• De locatie en bediening van brandblussers op 
de grondverzetmachine alsmede de locale 
brandmeldings- en 
brandbestrijdingsmogelijkheden moeten bekend 
zijn. 

• Losse delen, bijv. gereedschap of andere 
toebehoren moeten op de grondverzetmachine 
beveiligd resp. vastgezet zijn. 

• Deuren; vensters; kappen; kleppen enz. 
moeten gesloten resp. in geopende toestand 
tegen ongewild dichtslaan beveiligd zijn. 

2.4 Bediening 

Grondverzetmachines mogen alleen door 
personen zelfstandig bestuurd of onderhouden 
worden, die 

• lichamelijk en geestelijk geschikt zijn, 

• in het besturen of onderhouden van 
grondverzetmachines geschoold zijn en hun 
bekwaamheid hierin tegenover de ondernemer 
bewezen hebben. 

• en van wie verwacht mag worden, dat ze de 
hun opgedragen taken betrouwbaar vervullen. 

De wettelijk voorgeschreven minimum leeftijd moet 
gerespecteerd worden. 

Ze moeten door de ondernemer voor het besturen 
of onderhouden van de grondverzetmachine 
aangesteld zijn. 

Bedieningsorganen mogen alleen vanaf de 
machinistenstoel bediend worden. 

Voor het instappen en betreden van de 
grondverzetmachine moeten de daarvoor 
bestemde opstappen en standplaatsen gebruikt 
worden. 

De bestuurder moet ervoor zorgen dat de 
machinistenplek, opstappen en loopvlakken van de 
grondverzetmachine vrij van vuil, vet, olie, ijs en 
sneeuw zijn. 
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2.5 Gevarenzone 

• In de gevarenzone van grondverzetmachines 
mogen zich geen personen ophouden. 

 
De gevarenzone is de omgeving van de 
grondverzetmachine, waar binnen 
personen door werkbewegingen van de 
grondverzetmachine, haar 
werkuitrustingen of gemonteerde 
gereedschappen of door uitzwaaiend of 
vallend laadgoed bereikt kunnen 
worden. 

• De machinist mag alleen met de 
grondverzetmachine werken, wanneer er zich 
geen personen binnen de gevarenzone 
ophouden. 

• De machinist moet bij gevaar voor personen 
een waarschuwingsteken geven. 

• De machinist moet  het werken met de 
grondverzetmachine staken, wanneer personen 
ondanks waarschuwing de gevarenzone niet 
verlaten. 

• Men moet een voldoende veilige afstand van 
min. 0,5 m bewaren van vaste constructies, 
bijvoorbeeld bouwconstructies, steigers en 
andere machines, om beknellingsgevaar te 
vermijden. 

• Is het niet mogelijk om op een veilige afstand te 
blijven, dan moet het gebied tussen de vaste 
constructies en het werkgebied van de 
grondverzetmachine afgezet worden. 

• Is het zicht van de machinist op de rijbaan en 
het werkgebied door werkomstandigheden 
beperkt, dan moet hij door een seiner 
geassisteerd worden of de rijbaan en het 
werkgebied moeten door een vaste afzetting 
beveiligd worden. 

2.6 Vervoeren van personen 

Er mogen geen personen op de machine vervoerd 
worden. 

 

 

2.7 Stabiliteit 

• De grondverzetmachine moet zo ingezet, 
verreden en bediend worden, dat haar stabiliteit 
resp. veiligheid tegen kantelen gegarandeerd 
is. 

• De machinist moet de rijsnelheid aan de 
plaatselijke omstandigheden aanpassen. 

• De toegestane belasting van de 
grondverzetmachine mag niet overschreden 
worden. 

• De grondverzetmachine moet zo ver van put-  
greppel-, stortplaats- en bermranden verwijderd 
blijven, dat het risico van omlaag storten 
uitgesloten is. 

• In de buurt van bouwputten, schachten, 
groeven, greppel- en bermranden moeten 
grondverzetmachines tegen wegrollen of 
wegglijden beveiligd worden. 
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2.8 Rijden 

Voor de inbedrijfsname van de 
grondverzetmachine moeten de machinistenstoel, 
spiegels en bedieningsorganen zo ingesteld 
worden, dat veilig met de machine gewerkt kan 
worden. 

U moet altijd gebruik maken van de aanwezige 
veiligheidsgordel. 

De ruiten moeten schoon en ijsvrij zijn. 

De rijbanen moeten zo aangelegd zijn, dat een  
wrijvingsloos en veilig vervoer gegarandeerd is. 
D.w.z. ze moeten voldoende breed zijn en met een 
zo min mogelijke helling  en over draagkrachtige 
grond aangelegd worden. 

Bij trajecten met afdalingen moet ervoor gezorgd 
worden, dat de grondverzetmachine veilig 
afgeremd kan worden. 

Voor het berijden van afdalingen moet de aan het 
terrein aangepaste versnelling ingeschakeld 
worden, tijdens het afdalen mag er niet geschakeld 
worden (weg- of terreinversnelling). 

Op steile afdalingen en hellingen moet ter 
verhoging van de stabiliteit de last zo mogelijk aan 
de bergzijde geleid worden. 

Voor het berijden  van bruggen, 
kelderafdekkingen, gewelven e.d. moet hun 
draagkracht in acht genomen worden. 

Voor het  passeren van viaducten, tunnels enz. 
moeten de binnenwerkse afmetingen van de 
bouwconstructies in acht genomen worden. 

De gebruiker moet ervoor zorgen dat de 
grondverzetmachine overeenkomstig de 
bepalingen van de StVZO/StVO uitgerust is, bijv. 
met verbandkist, waarschuwingsdriehoek, 
gekeurde waarschuwingslamp, en dat de 
bestuurder een geldige rijvergunning heeft. 

Buiten het openbaar verkeer, bijv. op 
fabrieksterreinen moeten de verkeersregels 
nauwkeurig nageleefd worden. Deze aanwijzing 
moet daar ook  omwille van de rijvergunning in 
acht genomen worden. 

2.9 Werken met de machine 

Dagelijks voor aanvang van het werk en na ieder 
wisselen van werkgereedschap moet de machinist 
de correcte bevestiging van het werkgereedschap, 
resp. de correcte vergrendeling van het 
snelwisselsysteem controleren. Het 
werkgereedschap moet op kleine hoogte 
voorzichtig bewogen worden. Tijdens deze 
controle mag zich niemand binnen de 
gevarenzone ophouden. 

De machinist mag de werkuitrustingen alleen over 
bemande bestuurder-, bedienings- en 
werkplaatsen van andere machines zwenken, 
wanneer deze door beschermdaken (FOPS) 
beschermd zijn. 

Is de vereiste bescherming van de cabine niet 
aanwezig, dan moet de bestuurder van dit voertuig 
de bestuurdersplaats verlaten wanneer de 
uitrusting over zijn cabine gezwenkt moet worden. 

De voertuigen moeten zo geladen worden, dat ze 
niet overbelast worden en tijdens de rit geen 
materiaal kunnen verliezen. Het voertuig moet 
vanaf een zo gering mogelijke  hoogte geladen 
worden. 

Op stortplaatsen  mag alleen met 
grondverzetmachines gewerkt worden  wanneer 
geschikte  maatregelen getroffen zijn, om 
wegrollen of  omlaag storten te voorkomen. 
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2.10 Seiner 

Seiners moeten goed herkenbaar zijn, bijvoorbeeld 
door waarschuwingskleding. Ze moeten zich 
binnen het gezichtsveld van de machinist 
ophouden. 

De  seiner mag tijdens het seinen niet met andere 
taken, die hem van zijn opdracht af kunnen leiden, 
belast worden. 

 

 

2.11 Inzet bij gevaar voor vallende voorwerpen 

Bij gevaar voor vallende voorwerpen mogen 
grondverzetmachines alleen ingezet worden 
wanneer de bestuurdersplaats een beschermdak 
(FOPS) heeft. Wanneer risico bestaat dat 
materiaal in de cabine kan inslaan, moet een 
voorruitbescherming (frontguard) aangebracht 
worden. 

Naast wanden, bijvoorbeeld van gestapeld 
materiaal, moeten grondverzetmachines indien 
mogelijk zo opgesteld en bediend worden, dat de 
bestuurdersplaats en opstap naar de 
bestuurderplaats niet aan de naar de wand 
toegekeerde zijde van de grondverzetmachine 
liggen. 

Met grondverzetmachines mogen alleen 
breekwerkzaamheden verricht worden wanneer 
personen niet in gevaar gebracht worden, en op 
voorwaarde dat de machine met een 
beschermdak, frontguard aan de cabine en de 
benodigde werkuitrusting uitgerust is. 

Zie het blad "Breekwerkzaamheden“ (ZH 1/614) 
van de mijnbouwbrancheorganisaties. 

2.12 Werkzaamheden binnen het bereik van 
ondergrondse leidingen 

Voor het verrichten van uitgraafwerkzaamheden 
met grondverzetmachines moet vastgesteld 
worden, of binnen het voorziene werkbereik 
ondergrondse leidingen aanwezig zijn, waardoor 
personen in gevaar gebracht kunnen worden. 

Zijn er ondergrondse leidingen dan moet in overleg 
met de eigenaar of gebruiker van de leiding de 
exacte locatie en het verloop van de leiding 
vastgesteld worden, en de noodzakelijk 
voorzorgsmaatregelen vastgelegd en getroffen 
worden. 

Het verloop van leidingen op bouwterreinen moet 
voor aanvang van de graafwerkzaamheden onder 
toezicht eenduidig gemarkeerd worden. Indien de 
locatie van de leidingen niet vastgesteld kan 
worden, moet door graven, eventueel ook met de 
hand, naar deze leidingen gezocht worden. 

Bij onvermoed aantreffen of beschadigen van 
ondergrondse leidingen of hun 
beschermafdekkingen, moet de machinist de 
werkzaamheden onmiddellijk staken en de 
opzichter hierover informeren. 
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2.13 Werkzaamheden in de buurt van 
elektrische bovenleidingen 

Bij werken met grondverzetmachines in de buurt 
van elektrische bovenleidingen en spoorleidingen 
moet tussen deze en de grondverzetmachine en 
haar werkuitrustingen een van de nominale 
spanning van de bovenleiding afhankelijke veilige 
afstand gehouden worden om spanningsoverslag 
te voorkomen. Dit geldt ook voor de afstand tussen 
deze leidingen en werkuitrustingen alsmede 
aangepikte lasten. 

De voorgeschreven veilige  afstanden  moeten in 
acht genomen worden. 

Nominale spanning 
in Volt 

Veilige afstand 
in meter 

- 1000 V 1,0 m 

boven 1 kV - 110 kV 3,0 m 

boven 110 kV - 220 kV 4,0 m 

boven 220 kV - 380 kV 5,0 m 

onbekende nominale 
spanning 

5,0 m 

Daarbij moet ook rekening gehouden worden met 
alle werkbewegingen van grondverzetmachines, 
bijv. de stand van de werkuitrusting en de 
afmetingen van lasten. Ook oneffenheden in de 
bodem, waardoor de grondverzetmachine scheef 
kan komen te staan en daardoor dichter bij de 
bovenleidingen komt, moet  in acht genomen 
worden. 

Bij wind kunnen zowel bovenleidingen alsook 
werkuitrustingen uitzwaaien en daardoor de 
afstand verkleinen. 

Is het niet mogelijk om op voldoende afstand van 
elektrische bovenleidingen en spoorleidingen te 
blijven, dan moet de gebruiker in overleg met de 
eigenaar of de gebruiker van de leidingen andere 
voorzorgsmaatregelen tegen spanningsoverslag 
treffen. Dit kan worden bereikt door bijv. 

• uitschakelen van de stroom, 

• verleggen van de bovenleiding, 

• omleggen van de kabels of 

• begrenzen van het werkbereik van de 
grondverzetmachine. 

2.14 Inzet in gesloten ruimten 

Worden grondverzetmachines in gesloten ruimten 
ingezet dan moeten deze ruimten voldoende 
geventileerd en de speciale voorschriften 
opgevolgd worden. 

 

 

2.15 Werkonderbrekingen 

Voor werkpauzes en na afloop van het werk moet 
de machinist de grondverzetmachine op een 
draagkrachtige en zo vlak mogelijke ondergrond 
parkeren en op betrouwbare manier tegen 
beweging beveiligen. 

Voor werkpauzes en na afloop van het werk moet 
de machinist de werkuitrustingen zo aan de grond 
zetten of beveiligen, dat ze niet in beweging 
kunnen komen. 

Is de werkuitrusting niet aan de grond gezet of 
beveiligd, dan  mag de machinist de 
grondverzetmachine niet verlaten. 

Grondverzetmachines mogen alleen daar 
geparkeerd worden, waar ze geen obstakel voor 
bijv. het openbare verkeer of het verkeer op het 
werkterrein vormen. Eventueel moeten ze door 
waarschuwingssystemen, bijvoorbeeld 
waarschuwingsdriehoeken, signaallinten, knipper- 
of alarmlichten, beveiligd worden. 

Voor het verlaten van de bedieningsplaats moet de 
machinist alle bedieningsorganen op nul zetten, de 
werkhydrauliek uitschakelen en de remmen in 
werking stellen. 

Wanneer de machinist bij de grondverzetmachine 
vandaan gaat, moet hij van tevoren de 
aandrijfmotoren afzetten en tegen onbevoegd in 
werking zetten beveiligen (bijv. de contactsleutel 
uit het slot trekken ). 
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2.16 Ombouwen, onderhoud, reparatie 

Grondverzetmachines mogen alleen onder leiding 
van een door de ondernemer aangewezen, 
geschikt persoon en met in achtneming van de 
handleiding  van de fabrikant omgebouwd,  
onderhouden of gerepareerd worden. 

Na iedere ombouw van werkgereedschappen moet 
de machinist zich overtuigen van de correcte 
bevestiging resp. vergrendeling van het 
snelwisselsysteem. 

Werkzaamheden aan bijv. 

• remsystemen, 

• stuursystemen, 

• hydraulisch systemen en 

• elektrisch systemen 

van de machine mogen alleen door hiervoor 
opgeleide vakkundige personen verricht worden. 

De stabiliteit moet bij alle werkzaamheden aan of 
op de machine te allen tijde gegarandeerd zijn. 

De werkuitrusting moet door aan de grond zetten 
of gelijkwaardige maatregelen, bijv. 
cilindersteunen, steunblokken, tegen beweging 
beveiligd worden. Met een draaiende motor mag 
het onbeveiligde knikbereik van knikgestuurde 
laadschoppen niet betreden worden. 

Voor het opbokken van grondverzetmachines moet 
hefapparatuur zo opgesteld worden, dat een 
wegglijden voorkomen wordt. Scheef staan van de 
hefvoorziening of het scheef aanzetten ervan moet 
vermeden worden. 

Omhoog geheven grondverzetmachines moeten 
door onderbouwen, bijv. met kruislings gestapelde 
balken of stalen steunbokken beveiligd worden. 

Grondverzetmachines die d.m.v. werkuitrustingen 
geheven zijn, moeten onmiddellijk na het heffen 
stabiel onderbouwd worden. Werkzaamheden 
onder de omhoog gestelde machine, die alleen 
door de hydrauliek gehouden wordt, zijn verboden. 

Voor alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden 
moeten de aandrijfmotoren afgezet worden. Van 
deze regel mag alleen afgeweken worden bij 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden die zonder 
aandrijving niet uitgevoerd kunnen worden. 

Bij onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan het 
hydraulisch systeem, moet dit drukloos gemaakt 
worden. Daarvoor moet met een afgezette 
aandrijfmotor de werkuitrusting aan de grond gezet 
en alle hydraulische bedieningshendels zolang 
bediend worden dat het hydraulisch systeem 
drukloos is. 

Voor werkzaamheden aan het elektrisch systeem 
of bij vlambooglassen aan de machine moet de 
aansluiting naar de accu onderbroken worden. 

Bij het afklemmen van de accu moet eerst de 
minpool en dan de pluspool afgeklemd worden. Bij 
het aansluiten moet in omgekeerde volgorde te 
werk worden gegaan. 

Bij reparatiewerkzaamheden binnen het bereik van 
de accu moet deze met isolerend materiaal 
afgedekt worden; gereedschap mag niet op de 
accu gelegd worden. 

Beschermingen voor bewegende machinedelen 
mogen alleen met afgezette en tegen onbevoegd 
in werking zetten beveiligde aandrijving geopend 
of verwijderd worden. Beschermingen zijn 
bijvoorbeeld motorkappen, deuren, afdekroosters, 
beplatingen. 

Na beëindiging van montage-, onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden moeten alle 
beschermingen weer volgens voorschrift 
aangebracht worden. 

Laswerkzaamheden aan dragende delen van 
grondverzetmachines mogen alleen na  
ruggespraak met de fabrikant volgens de 
algemeen erkende regels van de lastechniek 
uitgevoerd worden. 

Men mag niet lassen aan of boren in 
beschermingen als ROPS, FOPS. 
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Voor aanvang van werkzaamheden aan het 
hydraulisch systeem moeten de werk-, stuur- en 
stuwdruk en de druk in de tank tot nul terug 
gebracht worden. 

Veranderingen, bijv. lassen aan het hydraulisch 
systeem, mogen alleen met vrijgave van de 
fabrikant uitgevoerd worden. 

Inslikken van smeermiddelen of lang en herhaald 
huidcontact vormen een risico voor de gezondheid. 
Bij doelmatig gebruik bestaat geen speciaal risico 
voor de gezondheid. De veiligheidsbladen van de 
minerale oliemaatschappijen moeten in acht 
genomen worden. 

Alleen door de fabrikant voorgeschreven slangen 
mogen gebruikt worden. 

Hydrauliekslangen moeten deskundig gelegd en 
gemonteerd worden. 

In de buurt van brandstof of accu's is roken en de 
omgang met open vuur verboden. 

 

 

2.17 Bergen, verladen, transport 

Het bergen van grondverzetmachines  mag alleen 
met voldoende gedimensioneerde 
sleepuitrustingen geschieden. 

De door de fabrikant voorgeschreven 
bevestigingspunten moeten gebruikt worden. 

Bij het verladen en transporteren moeten 
grondverzetmachines en de noodzakelijke 
hulpvoorzieningen tegen onbeoogde bewegingen  
beveiligd worden. 

Het loop- en rijwerk van grondverzetmachines 
moeten zodanig van modder, sneeuw en ijs 
gereinigd worden, dat laadperronnen zonder 
slipgevaar bereden kunnen worden. 

Bij het transport op vrachtwagen, dieplader of per 
spoor, moet de grondverzetmachine op 
betrouwbare manier door keggen en 
bevestigingsmiddelen aan de vastsjorpunten 
vastgezet worden. 

Voor de rit moet het af te leggen traject 
geïnspecteerd worden om vast te stellen of de 
wegen voldoende breed, bruggen en 
doorgangopening voldoende groot en wegen-, 
stratenophanging en bruggen voldoende 
draagkrachtig zijn. 

2.18 Controle, keuring 

De machine moet door een deskundige (bijv. 
werktuigbouwkundig ingenieur of -inspecteur) 
volgens de bestaande richtlijnen van de UVV 
(ongevalpreventievoorschriften) op alle onderdelen 
gekeurd worden: 

• voor de eerste inbedrijfsname en na wezenlijke 
veranderingen voor de hernieuwde 
inbedrijfsname 

• minstens eenmaal per jaar 

• tussentijds naargelang de werkomstandigheden 
en -condities. 

Het keuringsrapport moet op schrift gesteld zijn en 
tot de eerst volgende keuring bewaard worden. 

De machinist moet voor aanvang van iedere dienst 
de grondverzetmachine volgens het controle- en 
onderhoudsschema controleren. 

Hydrauliekslangen moeten vervangen worden 
zodra de volgende schade opgemerkt wordt: 

• beschadigingen aan de buitenlaag tot aan de 
wapening, 

• bros worden van de buitenlaag, 

• vervormingen in drukbelaste of drukloze 
toestand, die niet met de oorspronkelijke vorm 
van de  gemonteerde slang overeenkomen, 

• lekkages, 

• beschadigingen aan de slangappendages of de 
verbinding tussen appendage en slang. 

Het peil van het koelmiddel mag alleen met 
afgekoelde motor gecontroleerd worden, de dop 
moet voorzichtig open gedraaid worden om de 
overdruk af te bouwen. 

Voor gebruik moet de machinist de werking van de 
veiligheidsvoorzieningen controleren. 

De machinist moet vastgestelde gebreken 
onmiddellijk melden aan de opzichter en bij het 
wisselen van de wacht ook aan de aflossing. 

Bij gebreken die de bedrijfsveiligheid van de 
grondverzetmachine in gevaar brengen, moet het 
werk gestaakt worden tot de gebreken verholpen 
zijn. 
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2.19 Brandpreventie 

• Bij het tanken van de bouwmachine moet de 
motor afgezet worden en moet men bijzonder 
voorzichtig te werk gaan wanneer de motor 
heet is. 

• Roken en open vuur zijn tijdens het tanken 
verboden. 

MTK115002  

De brandblusser moet in de cabine 
(werkplek) bewaard worden en met 
het brandblussersymbool aangegeven 
worden. 

 

 

2.20 Nooduitgang 

De rechter cabinedeur is voor nooduitgang 
bestemd. 

 

 

2.21 Aanwijzingen inzake overige gevaren 

Uitval van de hydrauliek 

Valt de hydrauliek uit door afslaan van de 
dieselmotor, door een storing in de 
hydrauliekpomp of door hydrauliekolielekkage, dan 
staan alleen nog de volgende NOOD-functies ter 
beschikking: 

• handmatig sturen (geen servo-ondersteuning) 
en 

• werkuitrusting laten zakken (alleen bij 
ingeschakeld contact) 
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3 Technische specificatie 
3.1 Aanzichten 

• Standaard bak en parallelle kinematiek 

 

 
 
Afbeelding 3 Maattekening - standaard bak en parallelle kinematiek  
Banden 405/70 R18 
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• UNI-bak en parallelle kinematiek 

 

 
 

Afbeelding 4 Maattekening - UNI-bak en parallelle kinematiek  
Banden 405/70 R 18 
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• Vorkhefuitrusting en parallelle kinematiek 

 

 
Afbeelding 5 Maattekening - vorkhefuitrusting en parallelle kinematiek  
Banden  405/70 R 18 
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• Standaard bak en Z-kinematiek 

 

 
Afbeelding 6 Maattekening - standaard bak en Z-kinematiek  
Banden 405/70 R18 
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• UNI-bak en Z-kinematiek 

 

 
Afbeelding 7 Maattekening - UNI-bak en Z-kinematiek  
Banden 405/70 R 18 
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• Vorkhefuitrusting en Z-kinematiek 

 

 
Afbeelding 8 Maattekening - vorkhefuitrusting en Z-kinematiek  
Banden  405/70 R 18 
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• Laag beschermdak met standaard bak 0,8m³ 

 

 

 
Afbeelding 9 Maattekening – laag beschermdak met standaard bak 0,8m³  
Banden  15.5/55 R18 
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• Omklapbare beugel met standaard bak 0,8m³ 

 

 

 
Afbeelding 10 Maattekening – omklapbare beugel met standaard bak 0,8m³  
Banden  15.5/55 R18 
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3.2 Dieselmotor 

Fabrikant, fabrikaat Deutz, F4M 2011 

Type 4-cilinder, dieselmotor, COM II/EPA II 

Werkwijze Viertakt - directe inspuiting 

Slagvolume 3100 cm³ 

Vermogen volgens ISO 9249 bij 2400 
omw/min 

44 kW  (60 pk) 

Koppel max 195 Nm / 1700 omw/min. 

Spec. brandstofverbruik bij nominaal 
toerental 

 
218 g/kWh 

Koeling Motorolie / lucht met externe oliekoeler 

Verwarming Verse lucht met warmtewisselaar op het motoroliecircuit 
aangesloten 

 
 
3.3 Elektrisch systeem 

Bedrijfsspanning 12 V 

Accu 12 V / 80 Ah / 720 A (EN) 

Dynamo 14 V 95A 

Startmotor 2,3 kW 

Koude-start-hulp Gloeibougie 

Verlichting volgens StVZO en Euronorm 
 
 
3.4 Rijaandrijving 

Rijaandrijving Verstelpomp middels flensverbinding direct op de dieselmotor 
aangesloten, tweetraps, onder last schakelbare verstelmotor 
op het reductiedrijfwerk van de achteras  
Bij snelle uitvoering met stilstand-schakeltransmissie op de 
achteras 
Zuig-retourfilter als tank-inbouwfilter. 

Rijsnelheid: Vooruit - achteruit 

 TL80 TL80 S 
  Versnelling I Versnelling II

Snelheidsbereik 
 “werken“ 

0 - 7  km/h 0 - 7,0 km/h 0 - 14  km/h 

Snelheidsbereik 
"rijden over de 
weg“ 

0 - 20 km/h 0 - 18  km/h 0 - 36  km/h 

Krachtoverdracht Hydrostatische rijaandrijving met geperfectioneerde rijautomaat. 
Zelfstandige optimalisatie van trekkracht en snelheid. Traploze 
regeling van de snelheid vooruit en achteruit. Aandrijving op alle 
wielen via cardanassenverbinding. 

Bedrijfsdruk-rijden max. 440 bar 
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3.5 Remmen 

Bedrijfsrem Hydraulisch bediende centrale trommelrem, gecombineerd met 
hydrostatische rem van de rijaandrijving. 
De rem werkt via de 4-WD op alle vier de wielen. 

Parkeerrem Mechanisch  bediende centrale trommelrem op de vooras 

Extra rem De hydrostatische rijaandrijving in gesloten circuit werkt als 
extra, slijtvrije rem 

 

 

3.6 Hydraulisch systeem 

Hydrauliekpomp Tandradpomp op de tussenaandrijving van de verstelpomp 

 Pompopbrengst: max. 64 l/min.  

 Werkdruk drukstuk: 175 bar 

 Werkdruk laden:   250 bar 

Prioriteitsventiel De verzorging van de besturing heeft voorrang dankzij het load-
sensing-systeem, waardoor indien nodig de totale hoeveelheid 
olie ter beschikking staat. Dit maakt ook bij lage 
motortoerentallen snelle stuurbewegingen mogelijk. 

Besturing Volhydraulisch, proportioneel werkende knikbesturing.
Een dubbelwerkende stuurcilinder. 

Totale stuurhoek 80° 

Laaduitrusting Parallelle kinematiek 
Dubbelwerkende werkcilinders een hefcilinder en een 
kantelcilinder. 
Z-kinematiek 
Dubbelwerkende werkcilinders, twee hefcilinders en een 
kantelcilinder. 

 Regelventiel met 3 werkcircuits 

 Elektro-hydraulisch schakelbare zweefstand bij de werkfunctie 
"zakken“. 

 Joystickbediening met geïntegreerde rijrichtingschakelaar, 
zweefstandschakelaar en extra werkcircuitschakelaar. 

Extra werkcircuit Max. opbrengst 64 l/min 
Max. werkdruk 230 bar 

Hydrauliekoliekoeler Thermostatisch geregeld 



 Technische specificatie 3 
 

TL80 25 

3.7 Assen 

Vooras Planetaire aandrijfas met zelfvergrendelend differentieel en 
geïntegreerde centrale trommelrem, star aangestuurd 

Achteras (standaard) Planetaire aandrijfas met zelfvergrendelend differentieel en 
geïntegreerd reductiedrijfwerk, pendelend opgehangen. 

Achteras (snelle uitvoering) Planetaire aandrijfas met zelfvergrendelend differentieel en 
geïntegreerd, tweetraps schakelbaar reductiedrijfwerk, pendelend 
opgehangen. 

 Pendelhoek ± 12° 
 

 

 

3.8 Banden 

Bandenafmeting Bandenspanning 
voor 

Bandenspanning 
achter 

12.5-18 MPT 2,8 1,8 

12.5-20 MPT 2,5 1,8 

14.5-20 MPT 2,0 1,5 

335/80 R20 XM 2,5 1,7 

335/80 R20 EM 2,5 2,5 

405/70 R18 2,5 2,1 
 

 

Speciale banden op aanvraag! 

Het werken met massieve banden of met schuim gevulde banden vereist speciale maatregelen 
en heeft speciale beperkingen. 

 De bandenspanning geldt voor standaard uitvoering. 
Bij vorkhefgebruik moet de bandenspanning in de voorbanden met minstens 0,5 bar verhoogd 
worden. 
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3.9 Bedrijfsstoffen 

3.9.1 Vulhoeveelheden 

De aangegeven waarden zijn richtwaarden. 

Vulhoeveelheden  in l Brand- en smeerstoffen 

Brandstoftank ca. 75,0 Dieselbrandstof 

Aandrijfmotor met oliefilter ca. 13,0 Motorolie (hoeveelheid bij 
verversen) 

Hydrauliekolie, tank en systeem ca. 55,0* Hydrauliekolie 

Hydrauliekolietank ca. 46,0 Hydrauliekolie (hoeveelheid bij 
verversen) 

Bedrijfsrem ca. 0,25 ATF-olie 

Vooras-middenhuis ca. 4,0 Transmissieolie 

Achteras-middenhuis en aandrijving 
(standaard) 

ca. 4,5 Transmissieolie 

Achteras-middenhuis en aandrijving (snelle 
uitvoering) 

ca. 5,0 Transmissieolie 

Wielnaven, voor- /achteras ca. 0,3 Transmissieolie 

* De hoeveelheid hydrauliekolie hangt af van de uitrusting van de machine. 

Maatgevend is altijd de inhoudmarkering. 
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3.9.2 Bedrijfmiddelen-specificatie 

Voorgeschreven bedrijfsstoffen voor Midden Europa 
Gebruik Afkorting 

volgens Bi 1) 
Benaming Specificatie, normen, 

kwaliteit 
Opmerking 

Aandrijfmotor -- Dieselbrandstof EN 590 
ASTM D975 1-D/2-D Voor het gebruik van RME-

brandstoffen moet beslist nadere 
informatie bij uw Terex -leveran-
cier opgevraagd worden. 

Aandrijfmotor EO 1540 A Motorolie SAE 15W-40 
API CG-4 of CH-4 
ACEA E3 

zie ook de handleiding van de 
motorfabrikant 

hydraulisch 
systeem 

HYD 1040 Hydrauliekolie of 
multipurpose-
motorolie 

HVLP 46 
of 
SAE 10W-40 

volgende viscositeits-
grenswaarden moeten in acht 
genomen worden (volgens 
ASTM 445) 
bij 100°C min 8 mm 2/s (cSt) 
bij -10°C ca.1500 mm 2/s (cSt) 

 BIO-E-HYD-HEES BIO 
Hydrauliekolie 
op synthetische 
esterbasis 

Vulling volgens 
opgave van de klant. 
Merksticker op de 
machine 

Bio-oliën van 
diverse producenten 
niet mengen. 

Viscositeitswaarden als minerale  
hydrauliekolie 

 Bij het overgaan van 
minerale op biologisch 
afbreekbare hydrauliekolie 
moeten het systeem en de tank 
helemaal afgetapt, gereinigd en 
gespoeld worden. 
Alvorens over te gaan gelieve u 
nadere informatie op te vragen bij 
uw  Terex leverancier. 

Assen GO 90 LS Transmissieolie SAE 85W-90 
API-CF 5 

Aanbevolen alternatieven 
SAE 90 LS 
SAE 80W-90 

Smeerpunten MPG-A Multi-purpose 
vet op lithium-
zeepbasis 

K2K-30 
DIN 51825 

 

Rem ATF Remolie ATF 
Type A Suffix A 
Dexron-IID 

 

1) Ontleend aan de reglementaire smeerstoffen van het hoofdverband van de Deutsche Bauindustrie e.V. 
(Bi). 

 

Aanbevolen alternatief voor andere temperatuurbereiken 

Motorolie 
volgens API CG-4 of CH-4 en  
volgens ACEA  E3 

Hydrauliekolie 
volgens DIN 51524.T3  HVLP 

 

-30 
-22 

-20 
-4 

-10 
14 

0 
32 

10 
50 

20 
68 

30 
86 

°C
°F

Umgebungstemperatur/Ambient temperature/Température ambiante

0W-30 
0W-40 
5W-30 

5W-40
10W-30 
10W-40 

15W-40 
20W-50 Viskode 
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3.10 Toegestane belastingen volgens StVZO 

Toegestaan totaal gewicht zie typeplaatje,  

Toegestane asbelasting voor resp. 

Toegestane asbelasting achter AlgemeneWerkVergunning 
 

 

3.11 Geluidsniveauwaarden, trillingbelasting 

Geluidsniveauwaarden volgens de richtlijnen 2000/14 /EG en  EN 474 

Gegarandeerd geluidssterkteniveau: LWA =   101 dB(A) 

Geluidsdrukniveau (aan het oor van de bestuurder) LPA =     76 dB (A) 

Trillingswaarden volgens richtlijnen 98/37/EEG en EN 474 

De effectieve waarden van de versnelling liggen onder 0,5 m/s2 voor het hele lichaam 

en 2,5 m/s2 voor de bovenste 
ledematen 

 

 

3.12 Afmetingen en gewichten 

Opgaven m.b.t. de standaard bak en banden 405/70 R18 

  Parallelle 
kinematiek 

Z- 
kinematiek

Werkgewicht bij standaard uitrusting ca. kg 4800 4800 

Totale lengte, bak aan de grond mm 4955 4995 

Totale breedte mm 1850 1850 

Totale hoogte boven de cabine mm 2670 2670 

Wielbasis mm 2100 2100 

Spoorbreedte voor en achter mm 1380 1380 

Achterste uitsteekhoek ° 40 40 

Bodemvrijheid onder cardanas mm 435 435 

Draaicirkel buitenkant bak in transportstand mm 4135 4150 

Draaicirkel buitenkant banden mm 3780 3780 

Draaicirkel binnenkant banden mm 1980 1980 
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3.13 Frontale laaduitrusting 

Opgaven m.b.t. de standaard bak en banden 405/70 R18 

 Parallelle 
kinematiek 

Z- 
kinematiek

Breedte van de bak mm 1850 1850 

Inhoud volgens DIN/ISO 7546 (max. dichtheid = 1,8 t/m³) ca. m³ 0,8 0,8 

Nuttige belasting in de laadbak kg 1440 1440 

Storthoogte bij 45° storthoek ca. mm 2550 2550 

Stortbreedte bij max. storthoogte ca. mm 700 710 

Max. hoogte bakdraaipunt ca. mm 3200 3220 

Terugkiphoek ° 50 50 

Uitkiphoek bij max. storthoogte ° 45 45 

Graafdiepte bij horizontale bak ca. mm 100 110 

Hefkracht op de grond ca. N 48000 48400 

Breekkracht aan het bakmes ca. N 45000 47300 

Kiplast, recht (ISO 14397-1) ca. kg 3500 3500 

Kiplast, geknikt (ISO 14397-1) ca. kg 3150 3150 

Werkcyclustijden heffen sec. 4,7 4,9 

Zakken sec. 3,2 3,4 

Kippen in bovenste stand,   in sec. 1,1 1,1 

 uit sec. 1,1 0,8 

*Volgens ISO 8313 

Stabiliteit komt overeen met DIN 24094 

 

 

3.14 Bak 

 Breedte 
mm 

Inhoud 
volgeladen 

m³ 

max. dichtheid 
(γ) 

t/m³ 

Standaard bak 1850 0,8 1,8 

UNI-bak 1850 0,75 1,6 

Grondbak 1850 0,9 1,6 

Lichtgoedbak 1850 1,0 1,2 

Super-lichtgoedbak 1950 1,2 0,8 

Zijkipbak 1850 0,7 1,8 

Hoogkipbak 1850 0,7 1,2 



3 Technische specificatie  

 

30 TL80 

3.15 Vorkhefuitrusting 

Aansluiting vorktanden volgens ISO/FEM  klasse 2  blad B, DIN 15 173, resp. ISO 2328 

Vorkenbord breedte mm 1240 

Vorklengte mm 1120 

Vorkdwarsdoorsnede mm 100x45 

Stapelhoogte max. mm 3020 
 

De nuttige belastingen zijn volgens DIN 24094 resp. ISO 8313 met een stabiliteitsfactor van 1,25 resp. 80% 
van de kantellast op vlak terrein vastgesteld. 

De nuttige belastingen gelden voor banden 405/70 R18 SPT9 en de beschreven configuratie van de 
machine volgens ISO 6016. 

 

Totaal hefbereik   S=2,0 S=1,25 

 kg 1250 2000 

 lbs 2750 4400 

kg
lbs  

kg 1380 2200 

500mm
19,7inch

+0,5bar
+7,3psi + kg

lbs  
kg
lbs  

lbs 3030 4840 

 

Transportstand   S=1,67 S=1,25 

 kg 1720 2300 

 lbs 3790 5060 

kg
lbs  

kg 1870 2500 

500mm
19,7inch

+0,5bar
+7,3psi + kg

lbs  
kg
lbs  

lbs 4120 5500 

 

kg
lbs  

Bij gebruik van opschroefbare achterasgewichten, resp. achterwielen met watervulling. 

 
Bij vorkhefgebruik moet de bandenspanning in de voorbanden met minstens 0,5 bar verhoogd 
worden.  
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3.16 Overige uitrustingen 

• Orthopedische, luchtgeveerde bestuurderstoel 

• Brandblusser 

• Stuurwiel in hoek en hoogte verstelbaar 

• Overdrukcabine 

• Airconditioning 

• Diesel-standverwarming met tijdschakelklok 

• Diverse elektrische uitrustingen als werkverlichting, zwaailamp, radio enz. 

• Beschermdak-versie 

• Omklapbare beschermbeugel 

• FOPS-dakrooster 

• Schuifvenster rechter deur 

• Diesel-uitlaatgasreiniger 

• Katalysator 

• Snelgang-uitvoering 

• Diefstalalarm 

• Achteruitrijwaarschuwing (backalarm) 

• Elektrische tankpomp 

• Snelwisselvoorziening, hydraulisch bediend 

• Sneeuwschuiverblad 

• Veegmachine 

• Lasthaak die op de vorktanden kan worden gestoken 

• Achterasgewichten 

• Aansluiting voor hydraulische handhamer 

• Vulling met BIO-hydrauliekolie (esterbasis BIO-E-HYD-HEES) 

 

Overige extra uitrustingen op aanvraag! 

 
Voor veranderingen aan Terex - producten en het daaraan monteren van uitrustingen en 
aanbouwapparatuur die niet in ons leveringsprogramma zijn opgenomen, moeten door ons 
schriftelijk goedgekeurd worden. Indien dat niet gebeurt, vervalt onze garantie en ook de 
productaansprakelijkheid voor eventueel daardoor veroorzaakte schade. 
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4 Bediening
4.1 Initiële instructie 

 

De machine moet van de in rijrichting 
gezien, linker kant betreden worden. 

De rechter cabinedeur is voor 
nooduitgang bestemd. 

Bij in- of uitstappen via de rechter deur 
kan het tot een onopzettelijk bedienen 
van de joystick komen. 

 
Wanneer u met de bedienings- en meetorganen 
van deze machine nog niet vertrouwd bent, dient u 
dit hoofdstuk grondig door te lezen  voordat u de 
machine bedient.  

In dit hoofdstuk worden alle functies beschreven. 

Voor aanvang van de rit resp.  het werk moet u de 
bedienings- en meetorganen goed in uw geheugen 
geprent hebben. 

Voor iedere inbedrijfsname moet de machine aan 
een intensieve zichtcontrole  onderworpen worden. 
Daarbij moet gelet worden op beschadigingen, 
losse of ontbrekende bouten, olie-ophopingen, 
alsmede olie- of brandstoflekkages. Gebreken 
moeten onmiddellijk verholpen worden. Is de 
bedrijfsveiligheid in gevaar gebracht, dan mag de 
machine pas weer in gebruik genomen worden 
nadat de gebreken verholpen zijn. 

Voor de inbedrijfsname van de machine moeten de 
inspecties conform hoofdstuk 7.8 verricht worden. 
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4.2 Controle- en bedieningsorganen 

De navolgende opstelling bevat optionele uitrustingen! 

 
• Bedieningsorganen 

 

 

Afbeelding 10.1 Bedieningsorganen 
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 Beschrijving bij afbeelding 10.1 - Bedieningsorganen  

1 Licht-, richtingaanwijzer-, claxon-, dimlichtschakelaar (schakelaar aan de 
stuurkolom) 

2 Remmen-inchpedaal 

3 Gaspedaal  

4 Stuurwiel – hoekverstelling (optioneel: hoogteverstelling) 

5 Bediening - extra werkcircuit 

6 Bedieningshendel - laaduitrusting 

7 Voorkeuze van de rijrichting  (zonder functie met uitgeschakelde werkhydrauliek) 

8 Impulsbediening - zweefstand 

9 Parkeerrem 

10 Contactdoos 

11 Zekeringshouder 

12 Omzetter voor aanjager - frisse lucht/luchtcirculatie 

13 Radio 

14 Bedieningsstang voor mech. snelwisselsysteem 

15 Reservoir voor de ruitensproeier 
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• Console controle- en bedieningsorganen 

 

 
Afbeelding 10.2 Console controle- en bedieningsorganen 
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Beschrijving bij afbeelding 10.2 - Console controle- 
en bedieningsorganen  

20 niet gereserveerd 

21 ORANJE - Bewaking voorgloeien 

22 ROOD - laadcontrolelampje 

23 ROOD - parkeerrem 

24 GROEN - rijrichting vooruit 

25 Koelmiddeltemperatuur 

26 Draaiurenteller 

27 Vulstandmeter voor de brandstof 

28 GROEN - rijrichting achteruit 

29 GROEN - richtingaanwijzer 

30 BLAUW - grootlicht 

31 ROOD - motoroliedruk 

32 ROOD - luchtfiltercontrole 

33 Versnellingschakelaar - snel/langzaam 

34 Omschakelaar - snelgang 

 
 
Alleen in stilstand van de 
machine schakelen ! 

35 Multifunctieschakelaar met blokkering 
voor uitschakelen van de werkuitrusting 
en omschakeling van de rijrichting-
voorkeuzeschakelaar van pos. 7 naar 
pos. 36 

 

 

Alleen in stilstand van de 
machine schakelen ! 

36 Voorkeuze van de rijrichting - functie 
alleen actief bij uitgeschakelde 
werkhydrauliek 

37 niet gereserveerd * 

38 niet gereserveerd * 

39 niet gereserveerd * 

40 Ruitensproeierfunctie voor/achter 

41 Ruitenwisser voor 

42 Ruitenwisser achter 

43 -- 

44 Ventilatorschakelaar – verwarming 

45 Schakelaar - airconditioning 

46 niet gereserveerd * 

 

47 Voorkeuzeknop voor bediening - extra 
werkcircuit (pos. 5) 

48 Voorkeuzeknop zweefstand - uit/ 
impuls-/continubedrijf 

49 niet gereserveerd * 

50 Voorgloeien - startschakelaar 

51 Alarmlichtschakelaar 

52 Werkverlichting voor – parkeerlicht 
(afbeelding 10.1, pos. 1) inschakelen 

53 Werkverlichting achter – parkeerlicht 
(afbeelding 10.1, pos. 1) inschakelen 

54 niet gereserveerd * 

55 niet gereserveerd * 

56 niet gereserveerd * 

57 Schuifregelaar – verwarming/ aircon-
ditioning 

58 Monitor-controleweergave transmissie 
schakelstand I 

59 Monitor-controleweergave transmissie 
schakelstand II 

60 Monitor-controleweergave transmissie 
niet bedrijfsklaar 

 Bij weergave van dit symbool 
staat de transmissie in een 
tussenpositie. De machine is 
niet klaar om te rijden! Dit kan 
verholpen worden door korte 
stuurbewegingen zodat de 
transmissie arreteert. 

61 Snelheidsmeter 

 
* Voor speciale uitvoeringen 
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4.3 Motor 

4.3.1 Motor starten 

 
Voor de inbedrijfsname van de machine 
moeten de inspecties conform 
hoofdstuk 7.8 verricht worden. 

 

Voor het starten van de motor zeker 
stellen dat er zich niemand op de 
machine of in de gevarenzone ophoudt.

• Alle schakelhendels op 0 (neutraal). 

• Parkeerrem (11/9) aangetrokken, 
rijrichtingvoorkeuze (11/7;11/36) op stand "0“ 

• Contactsleutel in start-voorgloeischakelaar 
(11/50) steken. 

Bij warme start 

• Contact inschakelen en ca. 5 seconden 
wachten. 

 
Het display geeft aan dat het systeem 
ingeschakeld is, daarbij worden alle 
controlelampjes voor een 
functiecontrole kortstondig geactiveerd. 

• Naar rechts in stand  "1“ draaien, 
controlelampjes (11/22,11/31) lichten op 

• Voorgloeien start, controlelampje (11/21) 
brandt 

• Gaspedaal (11/3) in de stand vol gas (normale 
start), resp. kwart gas (warme start) brengen. 

• Na doven van het -controlelampje (11/21) de 
start-voorgloeischakelaar in positie "Start“ 
draaien. Zodra de motor loopt de contactsleutel 
in stand "1" terugdraaien en gas terug nemen 
tot de motor op de onderste stationairstand 
loopt. De controlelampjes moeten uitgaan. 

• Indien de motor na max. 20 seconden niet start 
de contactsleutel in stand "1" of "0" zetten en 
na tenminste 1 minuut wachten de startpoging 
herhalen. 

 

De motor niet direct op vol gas laten 
draaien. Behouden rijden tot de motor 
op bedrijfstemperatuur is. 
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4.3.2 Controle tijdens het werk 

 

Het weer in bedrijf nemen van de motor 
en de machine zonder  storing te 
verhelpen, kan tot zware schade aan de 
motor leiden! 

• Bij oplichten van laadcontrolelampje (12/22) of 
de motorolie-drukcontrole (12/31) de motor 
direct afzetten en de oorzaak opsporen, 
eventueel een servicemonteur inschakelen. 

• Bij het overschrijden van de toegestane 
temperatuur van de motorolie (12/25), het werk 
onderbreken, de motorkap openen en voor het 
afkoelen de motor stationair door laten draaien. 
 Na afkoeling de motor afzetten en de oorzaak 
opsporen, eventueel een servicemonteur 
inschakelen. 

• Bij het oplichten van de onderhoudsindicator 
"luchtfilter“ (12/32) moet onderhoud aan het 
luchtfilter gepleegd worden. 

 

 

4.3.3 Motor afzetten 

 
De motor niet uit vollast afzetten maar 
nog kortstondig in laagste stand 
stationair onbelast laten draaien. 

• Contactsleutel in positie "0“ draaien. De motor 
slaat automatisch af. 
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4.4 Machinistenstoel / stuurwiel – hoek-
verstelling 

Machinistenstoel 

De comfortabele stoel is een mechanisch 
geveerde stoel met olie-hydraulische 
trillingsdemping en bekkengordel. 

De stoel voldoet aan internationale kwaliteits- en 
veiligheidseisen volgens ISO 7096 en ISO 6683. 
(Afbeelding 13) 

1. Horizontale verstelling 

2. Gewichtsinstelling 

3. Instelling van de rugleuning 

4. Hoogte-instelling 

Verstelling omhoog: 
 Stoel heffen tot hij  hoorbaar arreteert. 

Verstelling omlaag: 
De stoel heffen tot de aanslag, daarna zakt 
hij in onderste positie. 

Stuurwiel-hoekverstelling 

• Arreteerhendel (14/4) omlaag drukken 

• Stuurwielhoek instellen 

• Arreteerhendel loslaten 

Stuurwiel-hoogteverstelling (optioneel) 

• Arreteerhendel (14/4) omhoog trekken 

• Stuurwielhoogte instellen 

• Arreteerhendel loslaten 

 
Afbeelding 13  Machinistenstoel 

4
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4.5 Verwarming / ventilatie 

Verwarming 

• De verwarming is op het motoroliecircuit 
aangesloten. 

• De ventilator wordt met schakelaar (15/44) 
geschakeld, de temperatuur met regelschuif 
(15/57) ingesteld en kan in de stand 'frisse 
lucht' en 'luchtcirculatie' werken. 

• Voor luchtcirculatie de aanzuigopening (15/12) 
openen. 

• De luchtverdeling geschiedt door verstellen 
van de luchtuitstroomopeningen. 

Ventilatie 

• Bij ventilatie blijft het ventiel voor het 
motoroliecircuit gesloten 

• De ventilator wordt met schakelaar (15/44) 
geschakeld. 

• De luchtverdeling geschiedt door verstellen 
van de luchtuitstroomopeningen. 

Airconditioning (optioneel) 

• Met schakelaar (15/43) de airconditioning aan-
/uit zetten en regelen. 

 

 

4.6 Verlichting volgens StVZO 

Door draaien van de schakelaar aan de 
stuurkolom (15/1) wordt de verlichting van de 
laadschop geschakeld. 

Schakelstand 0 Licht uit 

Schakelstand 1 Parkeerlicht 

Schakelstand 2 Rijlicht (dimlicht/ grootlicht).
Omschakeling op grootlicht 
door omhoog duwen van de 
schakelaar (15/1) aan de 
stuurkolom. Blauw control-
elampje (15/30) brandt 
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4.7 Watervulling van de banden 

Bij inzet van de laadschop met vorkhefuitrusting, 
kunnen ter verhoging van de nuttige belasting de 
achterwielen met een water-antivriesvulling 
voorzien worden. 

De oplossing moet in een voldoende groot vat 
gemengd worden. Mengsel laten afkoelen en 
omroeren tot er geen klonten meer in zitten. 

 

Magnesiumchloride altijd aan het 
water toevoegen en niet omgekeerd!
 De oplossing niet in de ogen, op de huid 
of op de kleding brengen. 

Gevaar voor brandwonden door zuur! 

 

Aanbeveling voor 75% vulling bij antivries tot 
-30°C 
Opgaven per wiel: 

Bandentype MgCl2 
ca. kg 

H2O 
liter 

Totaal 
kg 

405/70 SPT 55 70 125 

12,5-20 MPT 57 74 131 

335/80 XM 59 73 132 

335/80 SPT 51 66 117 

12,5-18 MPT 45 58 103 

14,5-20 MPT 57 74 131 

MgCl2 = magnesium chloride 

H2O   = water 
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4.8 Rijden, sturen en remmen 

4.8.1 Rijden 

 
Bij ritten over openbare verkeerswegen 
valt de laadschop als zelfrijdende 
werkmachine onder de wettelijke 
verkeersregels. In de Bondsrepubliek 
Duitsland de StVZO en StVO. 

 

Het voertuig beschikt over twee 
rijrichting-voorkeuzeschakelaars die naar 
keuze actief zijn. 

De omschakeling geschiedt met de 
multifunctieschakelaar (16/35). Eén 
rijrichtingvoorkeuzeschakelaar (16/36) zit 
op het dashboard en nog één op joystick 
(16/7) voor de werkhydrauliek 

De multifunctieschakelaar (16/35) mag 
alleen in stilstand van het voertuig en 
wanneer beide 
rijrichtingvoorkeuzeschakelaar in 
neutrale-middelste stand staan, bediend 
worden. Wanneer beide 
rijrichtingschakelaars in 
tegenovergestelde richting staan, blijft de 
machine stil staan 

Bij rijden over de weg moet de joystick 
(16/7) voor de werkuitrusting met de 
multifunctieschakelaar (16/35) 
uitgeschakeld worden. 

Daardoor is ook de 
rijrichtingvoorkeuzeschakelaar in de 
joystick (16/7) buiten functie.
De voorkeuze van de rijrichting geschiedt 
met schakelaar (16/36) op de 
armaturenconsole. 

Voor werken met de machine moet de 
joystick (16/7) voor de werkuitrusting met 
de multifunctieschakelaar (16/35) 
ingeschakeld worden. 

Daardoor is schakelaar (16/36) op de 
armaturenconsole buiten functie. 

De voorkeuze van de rijrichting geschiedt 
met de rijrichtingvoorkeuzeschakelaar in 
de joystick (16/7). 
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Optrekken 

• Tuimelschakelaar voor voorkeuze van de 
rijrichting in de joystick (17/7) en op het 
dashboard (17/36) op "0“ (neutrale stand) 

• Controlelampjes (17/24 en 17/28) mogen niet 
branden. 

• Motor starten. 

• Hefframe tot de hoogte-kleurmarkering "rijden“ 
(18/1) heffen. 

• Versnelling "snel" of "langzaam" (17/33) naar 
behoefte voorkiezen. 

• Optie snelle uitvoering – versnelling I of II 
kiezen. 
 Controlelampje (17/58-60) in de gaten houden! 

• Parkeerrem (17/9) ontkoppelen. 

• Gewenste rijrichting met rijrichtingvoorkeuze 
(17/7) resp. (17/36) instellen. 

• Controlelampje (17/24 of 17/28) brandt. 

• Gaspedaal (17/3) bedienen. De rijautomaat 
zorgt ervoor dat de machine pas bij een 
bepaald motortoerental optrekt. 

• De rijsnelheid wordt met het gaspedaal 
geregeld. De rijsnelheid is direct afhankelijk 
van het motortoerental. 

• Een snel wisselen van rijrichting door omzetten 
van de voorkeuzeschakelaar (17/7 resp. 17/36) 
is mogelijk. 

Stoppen 

• Door vrijgeven van het gaspedaal wordt de 
rijsnelheid gereduceerd. De hydrostatische 
rijaandrijving werkt daarbij als slijtvrije extra 
rem. 

• Het rem-inchpedaal (17/2) naargelang 
behoefte bedienen. 

Zie ook hoofdstuk 4.8.3 "Remmen". 
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4.8.2 Sturen 

• De laadschop is met een volhydraulische, 
proportioneel werkende knikbesturing 
uitgerust. 

• De besturing wordt met voorrang verzorgd 
dankzij een load-sensing-systeem 

 

Bij functiestoringen in de besturing 
onmiddellijk de oorzaak opsporen  (zie 
storingstabel) en evt. een servicemonteur 
inschakelen. 

 

 

4.8.3 Remmen 

Bedrijfs- en extra rem 

• Voor het stoppen van de machine, gaspedaal 
(19/3) vrijgeven. De hydrostatische aandrijving 
werkt dan als extra rem. 

• Het rem-inchpedaal (19/2) naargelang 
behoefte bedienen. 

Parkeerrem 

• De parkeerrem (19/9) alleen met stilstaande 
machine in werking stellen. 

 
Bij het in werking stellen van de 
parkeerrem (19/9) wordt de rijaandrijving 
uitgeschakeld. 

Rem - inchsysteem 

• De machine is met een rem-inchsysteem 
uitgerust, dat de afhankelijkheid van de 
rijsnelheid t.o.v. het motortoerental verandert. 

• Door bediening van de rem-inchpedaal (19/2) 
wordt de rijsnelheid, ongeacht het 
motortoerental, tot in stilstand teruggebracht. 
Daardoor wordt een fijngevoelig rijden bij 
maximaal motortoerental, bijv. bij beladen van 
vrachtwagens waar een korte werkcyclus nodig 
is, mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3

9

L824-019  
Afbeelding 19 Bediening 



4 Bediening 
 

46 TL80 

4.8.4 Rijden over de weg 

Voor aanvang van een rit over openbare wegen 
moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

 

De laadschop moet met een StVZO-
pakket uitgerust zijn. 

• Bak legen en helemaal intrekken. 

• De bescherming op de voorste bakkant 
aanbrengen 

• Zij-kipbak met arreteerpennen beveiligen. 

• Hoogkipbak helemaal inschuiven. 

• Klapbare vorktanden van de vorkhefuitrusting 
omhoog klappen, vergrendelen en tegen 
zijdelings verschuiven arreteren 

 

Starre vorktanden moet u voor ritten 
over openbare wegen demonteren! 

• Hefframe tot aan de kleurmarkering (18/1) 
heffen zodat voldoende bodemvrijheid bestaat. 

• Tuimelschakelaar voor voorkeuze van de 
rijrichting in de joystick (20/7) en op het 
dashboard (20/36) op "0“ (neutrale stand) 

• Werkhydrauliek uitschakelen (20/35) 

 
Alleen in stilstand schakelen! 

• Functie van richtingaanwijzers, alarmlicht, 
claxon, dimlicht en grootlicht controleren 

• Cabinedeuren sluiten. 

L824-018

1
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4.8 5 Machine parkeren 

• Tuimelschakelaars voor voorkeuze van de 
rijrichting (21/7 en 21/36) op "0“. 

• De werkuitrusting aan de grond zetten. 

• Werkhydrauliek uitschakelen (21/35) 

• Parkeerrem (21/9) in werking stellen. 

• Motor afzetten en de contactsleutel uit het slot 
trekken. 

• Na afloop van het werk de cabine afsluiten 
zodat onbevoegden geen toegang hebben. 

 
Naar behoefte de machine met keggen 
tegen wegrollen beveiligen. 7

3536
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5 Werken met de machine
5.1 Algemeen 

 

Dagelijks voor aanvang van het werk en 
na ieder wisselen van werkgereedschap 
moet de correcte bevestiging van het 
werkgereedschap, resp. de correcte 
vergrendeling van het snelwisselsysteem 
gecontroleerd worden. 

De bak moet op kleine hoogte voorzichtig 
bewogen worden. 

• Voor aanvang van het laden, de 
hendelbediening goed inprenten. 

• Bij laadwerkzaamheden moeten de rij- en 
werkbewegingen vloeiend in elkaar overgaan. 

• Om in te werken met een lage rijsnelheid 
beginnen. 
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5.2 Bediening - laadschop 

• Werkuitrusting (22/35) inschakelen 

Bediening - laadbak 

• Bediening met joystick (22/6) 

Bediening - extra werkcircuit 

• Door eenmalig drukken van de voorkeuzeknop 
"extra werkcircuit“ (22/47) naar links, resp. op 
het symbool, wordt de functie "extra impuls“ 
geactiveerd en kan via de knopschakelaar 
(22/5) (bijv. UNI-bak openen/sluiten) op de 
joystick bediend worden. 

• Door drukken van de voorkeuzeknop "extra 
werkcircuit“ (22/47) naar rechts of uitschakelen 
van de start-voorgloeischakelaar (22/50) wordt 
het extra werkcircuit gedeactiveerd. 

 
Het extra werkcircuit moet altijd 
uitgeschakeld worden, wanneer er 
geen bediening van het extra 
gereedschap volgt. 

Continubedrijf – extra werkcircuit 

• Door tweemaal drukken van de voorkeuzeknop 
"extra werkcircuit“ (22/47) naar links, resp. op 
het symbool, wordt de functie "continubedrijf" 
voorgekozen. 

• Met de knopschakelaar (22/5) op de joystick 
kan de richting van het continubedrijf gekozen 
en geactiveerd resp. gedeactiveerd worden. 

• Door eenmalig drukken van de voorkeuzeknop 
"extra werkcircuit“ (22/47) naar rechts of 
uitschakelen van de start-voorgloeischakelaar 
(22/50) wordt de functie 
"continubedrijf"gedeactiveerd. 

 

Let op de werkrichting van de 
aanbouwapparatuur. (Bijv. draairichting 
van de veegrol) 

 
Het extra werkcircuit moet altijd 
uitgeschakeld worden, wanneer er 
geen bediening van het extra 
gereedschap volgt. 

 

 

 

 

 

 

5
6

35

L824-022

0
I

47

 
Afbeelding 22 Bediening 



 Werken met de machine 5 
 

TL80 51 

Bediening – zweefstand 

 
De zweefstand moet altijd uitgeschakeld 
worden wanneer er geen bediening volgt. 
Schakelaar (23/48) op stand "0“. 

Impulsbedrijf 

• De bak aan de grond zetten. 

• Door eenmalig drukken van de voorkeuzeknop 
(23/48) voor zweefstand naar links, resp. op het 
symbool, wordt de functie "impuls zweven“ 
geactiveerd en kan met de zweefblokkering 
(23/8) op de joystick bediend worden. 

• Door drukken van de voorkeuzeknop (23/48) 
voor zweefstand naar rechts of uitschakelen 
van de start-voorgloeischakelaar (23/50) wordt 
de zweefstand gedeactiveerd. 

Continubedrijf 

• De bak aan de grond zetten. 

• Door tweemaal drukken van de voorkeuzeknop 
(23/48) voor zweefstand naar links, resp. op het 
symbool; wordt het "continu zweven“ 
geactiveerd. 

• Door eenmalig drukken van de voorkeuzeknop 
(23/48) voor zweefstand naar rechts of 
uitschakelen van de start-voorgloeischakelaar 
(23/50) wordt de "zweefstand" gedeactiveerd. 

 
Afbeelding 23 Bediening 
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5.3 Wisselen van werkgereedschappen 

5.3.1 Algemeen 

Voor een optimaal gebruik van de machine bij het 
werk, staan er verschillende werkgereedschappen 
en aanbouwapparatuur ter beschikking. 

De machine is met een snelwisselvoorziening 
uitgerust om de tijd die nodig is voor het wisselen, 
te verkorten. 

Bij aansluiting van een UNI-bak, frontale 
veegmachine enz., moet een extra werkcircuit 
aanwezig zijn. 

 
Bij onze machines bestaat de 
mogelijkheid onder bepaalde 
voorwaarden, ook de werk-
gereedschappen van voorgaande 
modellen te gebruiken. Er kunnen echter 
aanpassingen noodzakelijk zijn en/of 
gebruiksbeperkingen bestaan. De 
montage van werkgereedschappen die 
niet in ons leveringsprogramma 
begrepen zijn, moeten door ons 
schriftelijk goedgekeurd worden. U 
gelieve beslist informatie in te winnen 
bij uw leverancier voor montage van 
dergelijke werkgereedschappen. 

 

 

Na de demontage moeten de 
werkgereedschappen tegen kantelen 
beveiligd worden om mogelijk letsel te 
voorkomen. 
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5.3.2 Montage van werkgereedschappen 

 
De bevestigingspunten aan het hefframe, 
werkgereedschap en snelwisselsysteem 
moeten vrij van vuil zijn. 

Voor het loshalen van hydraulische 
aansluitingen moet het systeem eerst 
ontspannen worden. 

Wisselen van direct gemonteerde 
werkgereedschappen 

 
Bij hydraulisch bediend gereedschap 
moet eerst de hydraulische aansluiting 
losgehaald worden (het systeem moet 
drukloos zijn). 

• Werkgereedschap kantelveilig wegzetten. 

• Pen voor het drukstuk en pen voor het hefframe 
verwijderen. 

• Hefframe uit het werkgereedschap heffen en 
nieuw gereedschap monteren. 

Wisselen met mechanische snelwissel-
voorziening 

 
Bij hydraulisch bediende aanbou-
wapparatuur moet eerst de hydraulische 
aansluiting losgehaald worden. (Systeem 
moet drukloos zijn). 

• Werkgereedschap kantelveilig wegzetten. 

• Borgpen (24/2) optillen en snelwisselsysteem 
met bedieningsstang (24/1) openen tot de 
vergrendelingspennen helemaal ingeschoven 
zijn. 

• Functie van de snelwisselvergrendeling 
controleren en naar behoefte pennen 
invetten. 

• Ander werkgereedschap opnemen en het 
snelwisselsysteem sluiten tot de 
vergrendelingspennen volledig uitgeschoven 
zijn en de borging arreteert. 

• Controleren of het werkgereedschap en de 
borging naar behoren gemonteerd zijn. 

• De bedieningsstang wordt in de opbergkist 
links in de cabine bewaard. 
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Wisselen met hydraulische snelwissel-
voorziening 

• Werkgereedschap kantelveilig wegzetten. 

• De dieselmotor afzetten. 

• Bedieningsknoppen (25/5) t.b.v. drukontlasting 
bedienen. 

• Bij hydraulisch bediend gereedschap  de 
hydraulische aansluitingen aan beide 
verdelerblokken loshalen. 

• Kogelkraan (26/1) in de stand 
"snelwisselsysteem ontgrendelen“. 

• Dieselmotor starten. 

• Door eenmalig drukken van knop (25/47) 
worden de bedieningsknoppen (25/5) 
geactiveerd. 

• Snelwisselsysteem ontgrendelen (25/5) en uit 
het werkgereedschap trekken. 

• Nieuw werkgereedschap opnemen en met 
bedieningsknop (25/5) vergrendelen. 

 

Door optische controle controleren, 
of het snelwisselsysteem correct 
vergrendeld heeft. 

• De dieselmotor afzetten. 

• Bedieningsknoppen (25/5) t.b.v. drukontlasting 
bedienen. 

• Kogelkraan (26/1) in de stand 
"snelwisselsysteem vergrendelen“. 

• Hydraulisch bediend werkgereedschap op 
extra werkcircuit aansluiten. 

 

Wanneer er geen hydraulisch 
bediend werkgereedschap 
aangesloten wordt, moet het extra 
werkcircuit (25/47) uitgeschakeld 
zijn. 

5
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5.4 Werkaanwijzingen 

5.4.1 Laden 

De bak moet op de transportbaan principieel, of 
gevuld of leeg, zo dicht mogelijk boven de grond 
gehouden worden. 

Zo mogelijk lange transportritten vermijden! 

 
Voor het laden de bak laten zakken en 
het bakmes parallel aan de grond zetten. 
De rijsnelheid door inchen naar behoefte 
verlagen. 

De bak in het laadgoed schuiven.  

Wanneer de bak zich vult, het hefframe 
iets heffen en de bak intrekken.  

Voor het legen de bak zover heffen, dat 
hij zich boven het stortpunt bevindt en  
dan leegkippen. 

 

 

5.4.2 Schrapen, planeren 

• Het hefframe laten zakken en het bakmes met 
een vlakke hellingshoek in de ondergrond 
brengen. Er niet te diep insteken voor een zo 
vlak mogelijk resultaat. 

• Tijdens het schrapen kan de diepte slechts 
door kantelen van de bak genivelleerd worden. 

 

 

5.4.3 Uitgraven 

• Voor het uitgraven van een bouwput de grond 
in zo gelijkmatig mogelijke lagen afgraven. 

• De uitgraafwerkzaamheden zo plannen, dat de 
laadschop met de volle bak vooruit uit de 
bouwput rijdt. 

• De weg uit de bouwput zo vlak mogelijk 
houden. 
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6 Bergen en transport van de machine
6.1 Bergen van de machine 

Het bergen van de laadschop moet tot het 
vrijmaken van een kruispunt of straat beperkt 
worden, om schade aan de hydrostatische 
rijaandrijving te voorkomen. 

Indien mogelijk de dieselmotor tijdens het slepen 
stationair laten draaien. 

Bevestigingspunten 

• voor    rechts en links aan de asplaten 

• achter  rechts en links onder aan de zijplaten 
van de achterwagen 

 
Max. lastopname van de 
bevestigingspunten ca. 5300 kg 

• Bij het wegslepen van de laadschop om wat 
voor redenen dan ook, moet het oliecircuit 
"rijden“ geopend worden, zodat de 
hydrostatische transmissie niet meer als 
hulprem werkt. 

• Aan de beide hogedruk-begrenzingsventielen 
(27/1) met bypass, in de aansluitplaat van de 
hydropomp, moer (28/1) losdraaien en bout 
(28/2) erin schroeven tot hij op gelijke hoogte is 
van de moer. 

• Moer (28/1) vastdraaien.  

• Na het wegslepen bout (28/2) tot de aanslag 
terug draaien. 

• Moer (28/1) weer vastdraaien. 
Aanhaalmoment: 30 Nm 

 
Zorg voor absolute reinheid bij het 
werken aan het hydraulisch systeem. Bij 
alle onderhoud- en 
reparatiewerkzaamheden principieel de 
machine door keggen beveiligen en het 
hydraulisch systeem ontlasten. 

1

L824-027

1
 

Afbeelding 27 Hydropomp 

 

 
Afbeelding 28 HD-begrenzingsventiel 



6 Bergen en transport 
 

58 TL80 

6.2 Verladen van de machine met kraan 

 

Maak gebruik van kraangereedschap en 
een kraan met voldoende hijscapaciteit! 

 

Voor het verladen van de machine met kraan zijn 
volgende voorbereidingen noodzakelijk: 

• Bak legen en naar achteren kantelen. 

• Hefframe in rijstand brengen 

• Pennen van de knikvergrendeling (29/1) erin 
steken. 

• Aandrijfmotor afzetten 

• Machine verlaten en deuren sluiten 

• Machine met hijsmiddelen aan de 
voorgeschreven, gemarkeerde punten 
(afbeelding 29) vakkundig aanpikken. 

 

 

6.3 Transport van de machine 

Voor het transport op dieplader, per spoor, etc. 
moeten de volgende werkzaamheden worden 
verricht: 

• Bak legen en helemaal intrekken. 

• Machine op het transportmiddel rijden, resp. 
naar behoefte met een kraan hijsen. 

• Knikvergrendeling (30/1) erin steken. 

• De werkuitrusting aan de grond zetten. 

• Aandrijfmotor afzetten 

• Machine verlaten en deuren sluiten 

• Machine aan de gemarkeerde punten 
(afbeelding 30) vakkundig vastsjorren. 

 

De totale transporthoogte moet in de 
gaten gehouden worden. 

Gevaar voor ongevallen bij tunnels, 
viaducten etc.! 

L824-029
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Afbeelding 29 Verladen met een kraan 
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7 Onderhoud en verzorging
7.1 Algemeen 

De inzetbaarheid en levensduur van machines 
worden in hoge mate door onderhoud en 
verzorging beïnvloed. 

Daarom is het verrichten van de voorgeschreven 
onderhoudswerkzaamheden en het respecteren 
van de onderhoudstermijnen in het belang van 
iedere machinebezitter. Op de periodieke 
onderhoud-, controle- en smeerwerkzaamheden 
wordt in dit hoofdstuk uitvoerig gewezen. 

In het type-specifieke onderhoud- en 
inspectieschema worden alle werkzaamheden 
opgesomd, die in regelmatige termijnen aan de 
machine uitgevoerd moeten worden. De 
onderhoud- en inspectieschema's zitten in iedere 
handleiding. 

De aanwijzingen in hoofdstuk 2 "Veiligheid en 
ongevalpreventie“ moeten beslist in acht 
genomen worden. 

 

 

 

 

7.2 Termijnen 

Eerste inspectie Eenmalig voor de eerste inbedrijfsname Hoofdstuk 7.8.1 

Dagelijkse werkzaamheden Om de 10 draaiuren of iedere werkdienst 1) Hoofdstuk 7.8.2 

Wekelijkse werkzaamheden Wekelijks of om de 50 draaiuren 1) Hoofdstuk 7.8.2 

100 draaiuren Eenmalig na de eerste inbedrijfsname 2) Hoofdstuk 7.8.4 

Om de 500 draaiuren Steeds om de 500 draaiuren of 6 maanden Hoofdstuk 7.8.4 

Om de 1000 draaiuren Steeds om de 1000 draaiuren of 12 maanden Hoofdstuk 7.8.4 

Om de 2000 draaiuren Steeds om de 2000 draaiuren of 2 maanden Hoofdstuk 7.8.4 
1) De termijn die het eerst komt geldt hier 
2) Ook bij de inbedrijfsname van nieuwe of gereviseerde dieselmotoren 
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7.3 Regelmatige olieanalyses 

Olieanalyses mogen de vastgelegde termijnen 
voor olie verversen niet in twijfel trekken, maar 
naast het mogelijk verlagen van de 
onderhoudskosten, ook bijdragen aan een 
vroegtijdig herkennen van dreigende schade en 
aan een gestegen milieubewustzijn. 

Voordelen van de olieanalyse 

• Verlenging van de termijn voor olie verversen 
bij normale resp. lichte 
arbeidsomstandigheden. 

• Minimale slijtage van hoogwaardige 
componenten bij optimaal gebruik van 
bedrijfsstoffen. 

• Periodieke labanalyses stellen u in staat 
dreigende schade vroegtijdig te  herkennen. 

• Een vroegtijdige reparatie voorkomt grotere, 
onvoorziene schade. 

• Gevolgschade wordt voorkomen. 

Hoe vaak moet de olie onderzocht worden? 

Regelmatige olieanalyses tonen de 
trendontwikkelingen van olie- en machinetoestand 
aan. De oliën moeten op volgende termijnen 
onderzocht worden: 

• Hydrauliekolie: 1000 draaiuren 

• Transmissieolie:   500 draaiuren 

• Motorolie:   100 draaiuren 

Op basis van de eerste resultaten adviseert het lab 
wanneer een volgend oliemonster onderzocht 
moet worden. 

Een brochure met informatie over omvang en 
werkwijze van de olieanalyse ontvangt u van uw 
Terex-leverancier. 

7.4 Garantie 

Binnen de garantietijd zijn grondige verplichte 
inspecties voorzien, die door geschoold personeel 
van uw leverancier verricht moeten worden. 

 
De verplichte inspecties zijn dwingend 
voorgeschreven en kostenplichtig. 

Het volgens voorschrift verrichten van 
de verplichte inspecties moet op de 
inspectiekaarten in de garantie- en 
overgaveoorkonde bevestigd worden. 

Bij verzuimen moet met beperking van 
de garantie rekeningen gehouden 
worden. 
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7.5 Inspectiedelen en -middelen 

Onderhoudsonderdelen Onderdeelnummer 

Hydrauliekolie - filterpatroon zuigfilter 5 003 659 218 

Beluchtingsfilter met zeefelement 5 003 650 362 

Aandrijfmotor - oliefilter 5 411 642 211 

Brandstoffilter met dichting 5 411 656 301 

Luchtfilter - hoofdpatroon 5 501 660 912 

Luchtfilter - veiligheidspatroon 5 501 660 914 

V-snaar 10x1275 5 411 657 050 

Dichting cilinderkopkap 5 411 656 457 

Filter cabineventilatie 5 388 665 486 

Servicepaketten  

Servicepakket 100 h inspectie MPS080001C 

Servicepakket om de 500 h inspectie MPS080002C 

Servicepakket om de 1000 h inspectie MPS080003C 

Servicepakket om de 1000 h inspectie (beschermdak) MPS080004C 

Diversen  

Terex - hydrauliekolie, mineraal 4 312 005 050 

Terex - hydrauliekolie, biologisch afbreekbaar Nadere informatie vindt u bij uw Terex -
leverancier! 

Transmissieolie 4 314 005 775 

Motorolie 4 312 905 759 
 

 
Onderhoudsonderdelen voor de inspecties moeten tijdig op voorraad genomen worden! 
Raadpleeg onze aanbieding voor servicepakketten voor de inspecties. 
Vraag het uw leverancier! 

 

Smeermiddelen 

• Levensduur en inzetbaarheid van de machine hangen in hoge mate van het gebruik van de 
voorgeschreven smeermiddelen en het aanhouden van de onderhoudstermijnen af. 

• Worden smeermiddelen gebruikt, die niet aan onze richtlijnen voldoen, dan kan gevolgschade optreden, 
waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. 

• Smeermiddelen – specificatie, zie hoofdstuk 3.9. 
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7.6 Verzorging en reiniging 

 
De machine moet op een geschikte 
plaats met olie-afscheider gereinigd 
worden. 

• In de eerste twee maanden na de 
inbedrijfsname of na opbrengen van een 
nieuwe laklaag, mag de machine niet met een 
stoomcleaner of hogedrukreiniger gereinigd 
worden, zodat de lak kan uitharden. 

• Gebruik voor het reinigen van de machine 
geen agressieve reinigingsmiddelen. Wij raden 
het gebruik van de in de handel verkrijgbare 
reinigingsmiddelen voor personenauto's aan. 

• Bij het reinigen met een stoomcleaner mag de 
heetwaterstraal een temperatuur van 80° C en 
een spuitdruk van 70 bar niet overschrijden. 

• Vulmateriaal (isolatiemateriaal enz.) niet met 
een directe water-, stoom- of hogedrukstraal 
reinigen. 

• Bij het reinigen met water- of stoomstraal mag 
niet in de openingen van uitlaat en luchtfilter 
gespoten worden. 

• Bij het reinigen van de motor met water- of 
stoomstraal mag de straal niet direct op 
gevoelige motoronderdelen als de dynamo, 
bedradingen en oliedrukschakelaar enz. 
gericht worden. 

• Na iedere natte reiniging moet de machine 
volgens het smeerschema doorgesmeerd en 
moeten alle werkcycli, stuur- en rijfuncties 
uitgevoerd worden. 

7.7 Aanwijzingen voor werken in de winter 

Navolgende punten en aanwijzingen in de 
handleiding van de motorfabrikant zijn bij het 
werken in de winter van belang. 

Hydrauliekolie 

• Na langere stilstand bij temperaturen om en 
onder het vriespunt moet de machine met 
gemiddeld toerental  warmdraaien (ca. 3 à 5 
min.). 

Motorolie 

• Voor de keuze van de viscositeitklasse (SAE-
klasse) is de temperatuur van de omgeving op 
de plaats van inzet van de machine 
maatgevend. 

Toestand van de accu 

• Voor een goede koude start  is een goed 
geladen accu beslist noodzakelijk. Door 
verwarmen van de accu tot ca. +20° C (accu 
uitbouwen na het afzetten van de motor en  
accu in een warme ruimte opslaan kunnen de 
start-grenstemperaturen met 4 - 5° C 
gereduceerd worden. 

• Bij montage van de accu op een goed contact 
van de klemaansluitingen letten. 

• Klembouten slechts "handvast“ aanhalen om 
vervorming van de  klemconen te voorkomen! 
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Brandstof 

• Gebruik alleen in de handel verkrijgbare merk-
dieselbrandstof waarvan het zwavelgehalte 
onder de 0,5% ligt. 

• Gebruik in de winter alleen winter-diesel-
brandstof om verstopping van de leidingen 
door paraffineafzettingen te voorkomen. Bij 
zeer lage temperaturen moet ook bij winter-
dieselbrandstof met storende afscheidingen 
rekening gehouden worden.  

• Wanneer alleen zomer-dieselbrandstof ter 
beschikking staat of winter-dieselbrandstof bij 
zeer lage temperatuur gebruikt moet worden, 
raden wij aan wat petroleum (afbeelding 36) of 
vloeiverbeteraar toe te voegen. 
Deze additieven zijn slechts kortstondig 
toegestaan, in geen geval voor 
continubedrijf. 

 

 
Meng alleen in de tank! 

Eerst de noodzakelijke hoeveelheid 
petroleum in de tank gieten en dan 
dieselbrandstof bijvullen. 

 Vloeiverbeteraars moeten op aanwijzing 
van uw brandstofleverancier 
geselecteerd worden. 

 
Het toevoegen van benzine is niet 
toegestaan. 
Gevaar voor explosie! 
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Afbeelding 36 Mengtabel 

 

A = Zomer dieselbrandstof 

B = Winter dieselbrandstof 

C = Toevoegaandeel petroleum 

D = Buitentemperaturen 
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7.8 Controle-, onderhoud- en inspectieschema's 

7.8.1 Eerst inspectie (inspectie bij aflevering) 

 

 

 

 
 

Afbeelding 31 Eerste inspectie 
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Door geschoold servicepersoneel van uw leverancier uit te voeren werkzaamheden. 

 Hfdst. 

1 Controleren of de bijbehorende handleiding in de machine aanwezig is. -- 

2 Motoroliepeil controleren 7.9.1 

3 Peil van de hydrauliekolie 7.9.9 

4 Brandstofpeil controleren 7.9.4 

5 Oliepeilcontrole differentieel en asnaven 7.9.13 

6 Bandenspanning en vastzitten van de wielmoeren controleren 7.9.14 

7 Remolie-peil controleren 7.9.8 

8 Accu vloeistofpeil en laadtoestand controleren 7.9.17 

9 Ruitensproeiertank bijvullen 7.9.19 

10 Machine doorsmeren (alle smeerpunten) 7.8.3 

11 Testgang, hydraulische functiecontrole en testwerkzaamheden -- 

12 Zichtcontrole op lekkage van alle leidingen, slangen, cilinders, enz. -- 

13 Elektrische controle- en waarschuwingsorganen, alsmede verlichting op werking 
controleren 

-- 

14 Afleveringsbon aftekenen en aan de fabrikant terugsturen -- 
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7.8.2 Dagelijkse en wekelijkse werkzaamheden 

Door het bedienend personeel uit te voeren controle- en onderhoudswerkzaamheden: 

 

 

 
 

Afbeelding 32 Controle- en onderhoudsschema 
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dagelijks Hfdst. 

1 Peil van de hydrauliekolie controleren 7.9.9 

2 Motoroliepeil controleren 7.9.1 

3 Brandstofpeil controleren (tankmeter op de armaturenconsole) 7.9.4 

4 Vloeistofpeil in het ruitensproeierreservoir controleren 7.9.19 

5 Optische controle (algemeen) bijv. op materiaalscheuren, externe schade, 
compleetheid, enz. 

-- 

6 Controle op lekkage: 
Leidingen, slangen, bedieningseenheid, hydraulische pompen, cilinders, enz. 

-- 

 
 

Bij het aanhalen van slang- of leidingaansluitingen moeten de 
inschroefkoppelingen tegen losraken geborgd worden. 

 

7 Elektrische controle- en waarschuwingsorganen en de verlichting controleren -- 

8 Controleren of bedieningsorganen naar behoren functioneren. -- 
 

 

Wekelijks Hfdst. 

11 Koelribben van de hydrauliekoliekoeler reinigen 7.9.10 

 
 

Reinigingstermijnen verkorten bij verhoogde stofontwikkeling.  

12 Koelribben van de motoroliekoeler reinigen 7.9.3 

 
 

Reinigingstermijnen verkorten bij verhoogde stofontwikkeling.  

13 Controleren of de vastzetter van de deur probleemloos functioneert. -- 

14 Bandenspanning en vastzitten van de wielmoeren controleren 7.9.14 

15 Bevestiging van de assen en de cardanas controleren -- 

16 Lagerbussen en pennen van de werkuitrusting controleren -- 

17 Pennen, bussen en aansturing van de knikbesturing controleren -- 

18 Gasveren van de motorkap op probleemloze werking controleren -- 

19 Brandstoffilter water aftappen 7.9.4 

20 Remolie-peil controleren 7.9.8 

21 Werking van de remmen controleren -- 

22 Stoffilter voor cabinebeluchting op vervuiling controleren en indien nodig reinigen 7.9.18 

 
 

Controle- en reinigingstermijnen verkorten bij verhoogde stofontwikkeling.  

23 Veiligheidsvoorzieningen op werking, toestand en volledigheid controleren -- 

24 De machine volgens het overzicht van de smeerpunten doorsmeren 7.8.3 
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7.8.3 Smeerpuntenoverzicht 

 

Beschadigde smeernippels onmiddellijk vervangen en de doorstroming van het controleren! 

 

12117

10 8 21 9 63 4 5 15

16 17

L834-033

12 13 14117

10 8 2 1 9 63 4 5 15
P-Kinematik

Z-Kinematik

 
Afbeelding 33 Smeerschema 
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Alle smeerpunten met multi-purpose smeervet doorsmeren 
De aangegeven termijnen gelden voor éénploegendiensten 

 Nr. Smeerpunt Aantal dagelijks Wekelijks Hfdst. 

1 Kipcilinder – tuimelstuk 1  X -- 

2 Hefframe – tuimelstuk 1  X -- 

3 Hefcilinder – hefframe 1 (2)*  X -- 

4 Kipcilinder – voorwagen 1  X -- 

5 Hefframe – voorwagen 2  X -- 

6 Hefcilinder – voorwagen 1 (2)*  X -- 

7 Hefframe – snelwisselsysteem 2  X -- 

8 Drukstuk – snelwisselvoorziening 1  X -- 

9 Tuimelstuk – drukstuk 1  X -- 

10 Snelwisselsysteem mechanisch  
Snelwisselsysteem hydraulisch 

3 
2 

 X 
X 

-- 

11 Stuurcilinder – voorwagen 1  X -- 

12 Knikscharnier 3  X -- 

13 Stuurcilinder – achterwagen 1  X -- 

14 Achteraslager 1  X -- 

15 Deurscharnieren 4  X -- 

16 UNI-bak 2  X -- 

17 Cilinder UNI-bak 4  X -- 

* ( ) Z-kinematiek 

 
Onder speciale werkomstandigheden, bijv. bij zanderige ondergrond, moeten de termijnen voor 
doorsmeren verkort worden om een zelfreiniging van de aansluitpunten te bereiken. 
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7.8.4 Inspectieschema 

Door geschoold servicepersoneel van uw leverancier uit te voeren werkzaamheden. 

O  =  Controle, onderhoud 
X  =  vervangen/verversen 

Draaiuren  
min 
2x 

 
min 
1x 

 

Werkzaamheden met een bedrijfswarme machine 
uitvoeren 

na 
100 

om 
de 
500 

om 
de 
1000 

om 
de 
2000 

jaarlij
ks 

jaarlij
ks 

Hfdst. 

1 Controleren of de bijbehorende handleiding in de 
machine aanwezig is. 

O O     -- 

2 Motorolie verversen   X   X 7.9.1 
3 Motoroliefilter vervangen   X   X 7.9.2 
4 Brandstoftank water aftappen O O   O  7.9.4 
5 Brandstoffilter vervangen   X   X 7.9.4 
6 Brandstofopvoerpomp, zeeffilter reinigen   O    7.9.4 
7 Luchtaanzuiging controleren O O     7.9.5 
8 Luchtfilter – hoofdpatroon vervangen volgens indicator  X 7.9.5 
9 Luchtfilter – veiligheidspatroon vervangen indien nodig1)   7.9.5 
10 Koelribben van de hydrauliekoliekoeler reinigen O O   O  7.9.10 
 

  
Bij verhoogde stofontwikkeling moeten de 
reinigingstermijnen verkort worden 

       

11 Koelribben van de motoroliekoeler reinigen O O   O  7.9.3 
 

  
Bij verhoogde stofontwikkeling moeten de 
reinigingstermijnen verkort worden 

       

12 V-snaarspanning controleren O  O    7.9.6 
13 Motorophanging en pompbevestiging controleren O O     -- 
14 Motortoerentalbediening, bovenste en onderste 

stationair toerental controleren 
O O     -- 

15 Kleppenspeling van de motor controleren en indien 
nodig instellen 

  O    7.9.7 

16 Verstuivers controleren    O   7.9.15 
17 Brandstof-lekolieleiding controleren resp. vervangen   O X1)   7.9.4 
18 Tandriemen vervangen  3)       7.9.16 
19 Ontluchting van de krukkast in het kleppendeksel 

controleren 
   O   -- 

20 Peil van het accuzuur en aansluitingen van de accu 
controleren 

O O     7.9.17 

21 Toestand van de banden, bandenspanning en 
bevestiging van de wielmoeren controleren 

O O     7.9.14 

22 Bevestiging van de assen en de cardanas 
controleren 

O O     -- 

23 Lagerbussen en pennen van de werkuitrusting 
controleren en evt. vervangen 

O O     -- 

24 Pennen en bussen van het knikscharnier en de 
knikbesturing controleren en evt. vervangen 

O O     -- 

25 Deurvastzetter op probleemloze werking controleren 
en indien nodig vervangen  

O O     -- 

26 Stoffilter voor cabinebeluchting reinigen resp. 
vervangen. 

O  X   X 7.9.18 
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O  =  Controle, onderhoud 
X  =  vervangen/verversen 

 
Draaiuren 

 
min 
2x 

 
min 
1x 

 

Werkzaamheden met een bedrijfswarme machine 
uitvoeren 

na 
100 

om 
de 
500 

om 
de 
1000 

om 
de 
2000 

jaarlij
ks 

jaarlij
ks 

Hfdst. 

27 Elektrische controle- en waarschuwingsorganen en 
de verlichting controleren 

O O     -- 

28 Bedieningsorganen op soepele werking controleren 
en indien nodig instellen 

O O     -- 

29 Controle op lekkage van alle leidingen, slangen, 
bedieningsventielen, hydraulische pompen, 
cilinders, enz. 

O O     -- 

 

  

Bij het aanhalen van slang- en 
leidingsaansluitingen moeten de 
inschroefkoppelingen tegen losraken 
geborgd worden. 

       

30 Hydrauliekolie - controle resp. verversen O O X 2)   X 7.9.9 
31 Hydrauliekolie - retour-zuigfilterpatroon vervangen X X   X  7.9.11 
32 Beluchtingsfilter vervangen   X   X 7.9.12 
33 Werking van de remmen controleren, remolie 

verversen 
O O  X  X 7.9.8 

34 Rem ontluchten O O     7.9.8 
35 Differentieel – achteras met aandrijving / optioneel: 

transmissie oliecontrole resp. olie verversen 
X O X   X 7.9.13 

36 Differentieel – vooras oliecontrole resp. olie 
verversen 

X O X   X 7.9.13 

37 Wielnaven van de voor- en achteras oliecontrole 
resp. olie verversen 

X O X   X 7.9.13 

38 De machine volgens het overzicht van de 
smeerpunten doorsmeren 

O O     7.8.3 

39 Veiligheidsvoorzieningen op werking, toestand en 
volledigheid controleren 

O O     -- 

40 Hydraulische functiecontrole met drukcontrole van 
de functies 

O O     -- 

41 Testgang en testwerkzaamheden O O     -- 
42 Inspectiekaart aftekenen en aan de fabrikant 

terugsturen 
O O 4)     7.4 

1) minstens om de 2 jaar 
2 ) Verlenging van de termijn voor olie verversen aan de hand van de olieanalyse en het labrapport  

     Overige informatie zie hoofdstuk 7.3 
3) Om de 5 jaar resp. 5000 draaiuren 
4 ) binnen de garantietijd 

 
Raadpleeg onze aanbieding voor servicepakketten voor de inspecties.
Vraag het uw leverancier! 
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7.9 Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

7.9.1 Motorolie 

Motoroliepeil controleren 

• Het oliepeil moet met waterpas staande 
machine dagelijks voor de start gecontroleerd 
worden. 

• De kerven van de peilstok (35/1) geven het 
minimum en maximum oliepeil aan. 

• Indien noodzakelijk motorolie bijvullen. Sluitdop 
(35/2) eraf draaien en schone olie bijvullen. 

Motorolie verversen 

 
De afgewerkte olie opvangen, niet in de 
grond weg laten lopen. 

Volgens voorschrift milieuvriendelijk 
afvoeren! 

• Aandrijfmotor warm draaien, motor-
olietemperatuur ca. 80° C. 

• Voertuig horizontaal zetten 

• Aandrijfmotor afzetten 

• Kap onderaan de achterwagen verwijderen 

• Geschikte opvangbak eronder zetten 

• Olieaftapslang op het ventiel (35/3) voor olie 
verversen schroeven. 

 

Bij het aftappen van hete olie bestaat er 
gevaar voor brandwonden! 

• Aftapplug (35/5) aan de oliekoeler openen. 

• Olie-aftapslang verwijderen en de 
beschermkap op het ventiel schroeven. 

• Aftapplug op de oliekoeler zorgvuldig 
vastdraaien. 

• Onderhoudopening met kap afsluiten 

• Motoroliefilter (35/4) vervangen, zie hoofdstuk 
7.9.2 

• Motorolie via de vulopening (35/2) tot "MAX“-
markering op oliepeilstok (35/1) vullen 

• Aandrijfmotor starten en in laagste stand 
stationair ca. 2 minuten laten draaien. 

• Ontluchtingsventiel (35/6) openen om de 
oliekoeler te ontluchten 

• Aandrijfmotor afzetten 

• Oliepeil controleren en olie bijvullen (de 
afgetapte koeler heeft zich met olie gevuld) 

• Aandrijfmotor starten en in laagste stand 
stationair ca. 2 minuten laten draaien. 

• Aandrijfmotor afzetten 

• Oliepeil controleren evt. olie bijvullen  

 

 

 

2

L824-035
14 3

6

5

 
Afbeelding 35 Motorolie 
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7.9.2 Motoroliefilter 

Iedere keer dat de motorolie ververst wordt, moet 
ook het motoroliefilter vervangen worden. 

• Opvangbak onder het motoroliefilter zetten 

• Motoroliefilter aan de buitenkant reinigen 

• Filterpatroon (36/4) met in de handel 
verkrijgbaar gereedschap loshalen en eraf 
schroeven, controleren of het aansluitstuk vast 
in de filterkop zit. 

• Filterpatroon volgens voorschrift 
milieuvriendelijk afvoeren. 

• Filterkop op toestand controleren en reinigen. 

• Nieuw filter met olie vullen, dichtring met olie 
bevochtigen en met de hand krachtig 
vastdraaien. 

• Na de testgang de motoroliefilterpatroon op 
lekkage controleren. 

 

 

7.9.3 Motoroliekoeler 

 
Reinigingswerkzaamheden alleen met 
een afgezette en afgekoelde motor 
uitvoeren! 

• Koeler voor motorolie (37/1) vanaf de 
afvoerzijde met druklucht uitblazen. 

 
Indien nodig met een koude reiniger of 
stoomcleaner op een geschikte plaats 
met olie-afscheider reinigen. Daarbij de 
dynamo niet met een directe water- of 
stoomstraal afspuiten.
Motor daarna laten warmdraaien om de 
vorming van roest te voorkomen. 

L824-036
4

 
Afbeelding 36 Motoroliefilter 

 

L824-037

1

 
Afbeelding 37 Motoroliekoeler 
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7.9.4 Brandstofsysteem 

Brandstofpeil controleren 

• Brandstofpeil  op meter (38/27) controleren. 

• Om vorming van condens tot aan de volgende 
inbedrijfsname te voorkomen, brandstof na de 
dagelijkse inzet bijvullen. 

Brandstoffilter water aftappen 

• Wateraftappunt op het brandstoffilter (39/2) 
openen tot er pure brandstof uitkomt. 

• Wateraftappunt sluiten. 

Brandstoffilter vervangen 

• Brandstoffilter (39/1) van buiten reinigen 

• Filterpatroon met in de handel verkrijgbaar 
gereedschap loshalen en eraf schroeven, 
controleren of het aansluitstuk vast in de 
filterkop zit. 

 
Brandstof opvangen en volgens 
voorschrift milieuvriendelijk 
afvoeren! 

• Filterpatroon volgens voorschrift 
milieuvriendelijk afvoeren. 

• Filterkop op toestand controleren en reinigen. 

• Dichting op het nieuwe filter met olie resp. 
brandstof bevochtigen en met de hand krachtig 
vastdraaien. 

• Op lekkage controleren. 

 
Een ontluchten van het 
brandstofsysteem is niet 
noodzakelijk. 

Brandstoftank 

• Het water in de brandstoftank via aftapplug 
(40/1) aftappen. 

• Vulzeef (40/2) reinigen en op beschadiging 
controleren. 

27

L824-038  
Afbeelding 38 Bediening 

L824-039
1 2

 
Afbeelding 39 Brandstoffilter 

1

2

L824-040  
Afbeelding 40 Brandstoftank 
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Brandstof-opvoerpomp, zeeffilter reinigen 

• Zeskantbout (41/1) loshalen en eruit 
schroeven. 

• Brandstofzeef (41/2 – deksel en zeef één 
eenheid) eruit halen. 

• Brandstofzeef in brandstof reinigen, indien 
nodig vervangen. 

• Dichtringen (41/3, 41/4) in positie brengen. 

• Deksel-brandstofzeef (41/2) monteren en met 
bout vastdraaien. 

• Op lekkage controleren. 

Brandstof-lekolieleiding vervangen 

• Rubber slangen (42/3) van de verstuivers 
loshalen. 

• Rubber slang (42/1) van de brandstoftank 
loshalen. 

• Rubber slangen (42/4, 42/3, 42/1) van 
verbindingstukken (42/2) loshalen. 

• Rubber slangen (42/4, 42/3, 42/1) 
milieuvriendelijk afvoeren. 

• Nieuwe rubber slangen met verbindingstukken 
verbinden. 

• Rubber slangen (42/3) op de verstuivers 
aansluiten. 

• Rubber slang (42/1) op de brandstoftank 
aansluiten 

• Op lekkage controleren. 

 

 

L824-041

1

2

43
 

Afbeelding 41 Brandstofopvoerpomp 

 

L824-042

4 3

1

2

 
Afbeelding 42 Brandstof-lekolieleidingen 
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7.9.5 Luchtfilter, luchtaanzuiging 

 
Alle onderhoudswerkzaamheden aan het 
luchtaanzuigsysteem alleen in stilstand 
van de motor verrichten. 

De motor met een gedemonteerde 
filterpatroon niet starten. 

 

7.9.5.1 Stofafscheider 

• Stofafscheiders (43/1) zijn vrijwel 
onderhoudsvrij. 

• Eventuele stofafzettingen moeten door 
samendrukken van de stofafscheider 
verwijderd worden. 

 

7.9.5.2 Luchtaanzuiging 

• Bevestiging van het luchtfilter en 
bevestigingsbanden op beschadiging 
controleren. 

• De luchtstroom tussen het luchtfilter en de 
motor op lekkage controleren. 

• Controleer de rubberen delen op beschadiging. 

 
Defecte delen onmiddellijk vervangen! 

 

7.9.5.3 Onderhoudstijdstip van patronen 

Luchtfilter - hoofdpatroon 

• De luchtfilter-hoofdpatroon moet vervangen 
worden wanneer tijdens het werk het 
controlelampje (44/32) voor filteronderhoud op 
de armaturenconsole oplicht. 

• Kortstondig uitstel van het onderhoudstijdstip 
heeft geen afname van de filterwerking ten 
gevolge. 

Luchtfilter - veiligheidspatroon 

De luchtfilter-veiligheidspatroon moet vervangen 
worden: 

• na vijf maal onderhoud van de hoofdpatroon 

• uiterlijk na 2 jaar gebruik 

• wanneer na een succesvol onderhoud van de 
hoofdpatroon de onderhoudsindicator gelijk 
weer inschakelt. 

• in geval van een defecte hoofdpatroon 

• in geval van een defecte veiligheidspatroon. 

 

 

 

 

 

 

 

1
S515-41  

Afbeelding 43 Luchtfilter 

 

32

L824-044  
Afbeelding 44 Bediening 
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7.9.5.4. Patronen ververvangen 

Hoofdpatroon 

• Spansluiting (45/1) ontgrendelen en onderkant 
van het huis (45/4) eraf halen. 

• Filterpatroon (45/2) met lichte draaibewegingen 
eraf trekken. 

• Controleren of de veiligheidspatroon (45/3) 
vervangen moet worden. 

 
Veiligheidspatroon alleen bij 
noodzakelijk onderhoud verwijderen. 
De zegel (45/5) van de 
veiligheidspatroon alleen voor het 
vervangen openen. 

• Onderhoud van de hoofdpatroon op de 
daarvoor bestemde markeervelden van de 
veiligheidspatroon (45/3) aanbrengen. 

• Nieuwe, resp. gereinigde hoofdpatroon met de 
open kant eerst voorzichtig in het filterhuis 
schuiven en controleren of hij naar behoren zit. 

• Onderkant van het huis erop zetten (let op de 
positie van de stofafscheider). 

• Spansluiting in de groef van de flens op het 
filterhuis zetten en spannen. 

Veiligheidspatroon 

• Hoofdpatroon demonteren. 

 

De veiligheidspatroon mag niet 
gereinigd en na de demontage niet 
hergebruikt worden. 

• Zegel (45/5) van de veiligheidspatroon (45/3) 
met geschikt gereedschap (bijv. 
schroevendraaier) van binnen naar buiten 
doorsteken en de beide oren (45/6) omhoog 
trekken. 

• Veiligheidspatroon (45/3) aan de beide oren 
(45/6) vastpakken en met lichte 
draaibewegingen eruit trekken en 
milieuvriendelijk afvoeren. 

• Nieuwe veiligheidspatroon erin schuiven en 
controleren of hij naar behoren zit. 

• Hoofdpatroon monteren. 
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7.9.5.5 Hoofdpatroon reinigen 

 
De hoofdpatroon in geen geval 
uitwassen of uitborstelen. 

Bij het uitblazen moet erop gelet worden 
dat er geen stof aan de binnenkant van 
de hoofdpatroon belandt. 

• De hoofdpatroon kan indien nodig tot vijf maal 
toe gereinigd worden. Hij moet uiterlijk na het 
bereiken van de maximum levensduur van 
twee jaar vervangen worden. Het aantal 
reinigingen moet aangetekend worden. 

• Voor de reiniging (46/1) moet op het 
drukluchtpistool een pijp gezet worden, 
waarvan het uiteinde 90° gebogen is. Hij moet 
zolang zijn, dat hij tot aan de onderkant van de 
patroon reikt. De hoofdpatroon met droge 
druklucht (max. 5 bar) door op en neer 
bewegen van de pijp in de patroon zolang van 
binnen naar buiten uitblazen, tot er geen 
stofontwikkeling meer optreedt. 

• De gereinigde hoofdpatroon moet op 
beschadigingen aan de papierbalg en de 
rubberen dichtingen gecontroleerd worden 
(46/2). Scheuren en gaten in de papierbalg 
kunnen bij het doorlichten met een handlamp 
vastgesteld worden. 

 
Beschadigde hoofdpatronen mogen in 
geen geval hergebruikt worden. In geval 
van twijfel nieuwe hoofdpatroon 
gebruiken. 
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7.9.6 V-snaren 

V-snaren op toestand controleren. 

 

V-snaren alleen in stilstand van de motor 
controleren of spannen. 

Gevaar voor letsel! 

• Algehele zichtcontrole van de V-snaren op 
beschadiging. 

 

Versleten of beschadigde V-snaren 
onmiddellijk vervangen. 

V-snaarspanning controleren 

 
Ter controle van de V-snaar-spanning 
wordt een V-snaar-spanningsmeter 
aangeraden. De controle gaat volgens de 
aanwijzing van de fabrikant van de 
meter. 

Controle zonder spanningsmeter 

• Om de spanning te controleren, moet de V-
snaar in het midden van de grootste vrije 
lengte met de duim ingedrukt en de 
doorbuiging van de V-snaar gemeten worden. 

• Bij een gemiddelde duimdruk van ca. 45 N  
moet de doorbuiging (A) van de V-snaar 10 -15 
mm bedragen. 

V-snaren spannen 

• Bevestigingsbouten (47/1) losdraaien. 

• Dynamo (47/2) draaien tot de correcte 
spanning bereikt is. 

• Bevestigingsbouten vastdraaien. 

• De spanning nogmaals controleren. 

V-snaar vervangen 

• Bevestigingsbouten (47/1) losdraaien. 

• De dynamo tegen de spanrichting in draaien. 

• V-snaar eraf halen en nieuwe snaar erom 
leggen. 

• De dynamo (47/2) in de richting van de pijl 
draaien tot de correcte V-snaarspanning 
bereikt is. 

• Bevestigingsbouten vastdraaien. 

• De spanning nogmaals controleren. 

 
Wanneer nieuwe V-snaren gemonteerd 
worden, moeten deze na de eerste 15 
min. nogmaals op correcte spanning 
gecontroleerd en indien nodig ingesteld 
worden. 

 

L824-047
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7.9.7 Kleppenspeling controleren 

De kleppenspeling (48/1) wordt met een 
voelermaat tussen het bovenste deel van de klep 
(48/3) en de tuimelaararm (48/2) aan de koude 
motor gecontroleerd.  

De correcte kleppenspeling is voor: 

de inlaatklep   =   0,3 mm 

de uitlaatklep   =   0,5 mm 

Instelschema kleppen stellen 

• Cilinderkopkap demonteren. 

Krukas stand 1: 

• Krukas draaien tot op de cilinder 1 de beide 
kleppen elkaar overlappen. (uitlaatklep nog niet 
gesloten, inlaatklep begint te openen). 

• De zwart gemarkeerde kleppen kunnen nu 
ingesteld worden. Ter controle steeds de 
ingestelde klep met krijt markeren. 

Indien nodig de kleppenspeling instellen, hiervoor: 

 Contramoer (48/4) losdraaien. 

 Stelbout met een schroevendraaier (48/5) zo 
regelen, dat na het vastdraaien van de 
contramoer de correcte kleppenspeling (48/1) 
bereikt is. 

Krukas stand 2: 

• Krukas één slag (360°) verder draaien. 

• De zwart gemarkeerde kleppen kunnen nu 
ingesteld worden. 

• Cilinderkopkap met een nieuwe dichting weer 
monteren. 
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7.9.8 Remmen 

Remoliepeil controleren 

• Remoliepeil d.m.v. een zichtcontrole (49/1) 
controleren. 

 
Alleen ATF-olie bijvullen! 

Remolie verversen en rem ontluchten 

 
De afgewerkte olie opvangen, niet in de 
grond weg laten lopen. 

 Volgens voorschrift milieuvriendelijk 
afvoeren! 

 
Het verversen van de remolie en de 
ontluchting moet met een 
ontluchtingstoestel verricht worden. 

• Afdekking op de voorwagen boven de as 
verwijderen. 

• Ontluchtingsbout (50/1) losdraaien, 
ontluchtingsslang aansluiten en in een 
opvangbak steken. 

• Ontluchtingstoestel op het remoliereservoir 
(49/1) aansluiten. 

• Verversen van de remolie en ontluchting 
overeenkomstig de handleiding van het 
ontluchtingstoestel verrichten. 

• Ontluchtingsslang verwijderen en 
ontluchtingsbout vastdraaien. 

• Ontluchtingsbout (50/2) op het inchventiel van 
de hydro-rijpomp losdraaien, ontluchtingsslang 
aansluiten en in een opvangbak steken. 

• Ontluchten. 

• Ontluchtingsslang verwijderen en ont-
luchtingsbout vastdraaien. 

• Ontluchtingstoestel demonteren en 
remoliereservoir met originele dop afsluiten. 

• Afdekking op de voorwagen aanbrengen 

1
L824-049  

Afbeelding 49 Remolie 
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7.9.9 Hydrauliekolietank 

Peil van de hydrauliekolie controleren 

• Het oliepeil met peilstok (51/1) controleren, 
eventueel hydrauliekolie bijvullen. 

Hydrauliekolie verversen 

 

Bij het aftappen van hete olie bestaat er 
gevaar voor brandwonden! 

• Alle hydraulische cilinders inschuiven. 

• Aandrijfmotor afzetten. 

• Oliepeilstok (51/1) eruit schroeven. 

• Aftapplug (51/4) van de hydrauliekolietank 
verwijderen en olie in een schoon vat aftappen. 

 
De afgewerkte olie opvangen, niet in 
de grond weg laten lopen. 

Volgens voorschrift milieu-
vriendelijk afvoeren! 

• Hydrauliekolietank indien nodig spoelen en 
reinigen (daarvoor zuigfilter 51/2 compleet 
demonteren). 

• Aftapplug zorgvuldig vastdraaien. 

• Schone hydrauliekolie via het beluchtingsfilter 
bijvullen, daarvoor filterkop (51/3) verwijderen. 

• Beluchtingsfilterkop erop schroeven. 

• Oliepeilstok erin schroeven. 

L834-051
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7.9.10 Hydrauliekoliekoeler 

 
Vervuilde koelers leiden tot oververhitting 
van de hydrauliekolie. 

Reinigingswerkzaamheden alleen met 
een afgezette en afgekoelde motor 
uitvoeren. 

• Koeler voor hydrauliekolie (52/1) vanaf de 
afvoerzijde met druklucht uitblazen. 

 
Indien nodig met een koude reiniger of 
stoomcleaner op een geschikte plaats 
met olie-afscheider reinigen. Daarbij de 
dynamo niet met een directe water- of 
stoomstraal afspuiten. 

Motor daarna laten warmdraaien om de 
vorming van roest te voorkomen. 

L824-037

1
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7.9.11 Hydrauliekoliefilter 

 
Na een grotere reparatie moet de 
filterpatroon van het hydrauliekoliefilter 
na de testgang eveneens vervangen 
worden. 

Filterpatroon vervangen 

• Oliepeilstok (51/1) eruit schroeven. 

• Filterdeksel (53/1) met hulpgereedschap 
loshalen.  

• Filterelement (53/5) samen met filternek (53/3) 
door trekken en tegelijkertijd draaien eraf halen. 

• Filterelement van de filternek af trekken en 
volgens voorschrift milieuvriendelijk afvoeren. 

• Dichting (53/2) in het deksel en O-ring (53/4) op 
de filternek op onberispelijke toestand 
controleren en beschadigde delen vervangen. 

• Nieuw filterelement op de filternek schuiven en 
tezamen in het filter plaatsen. 

• Filterdeksel  (53/1) erop draaien en met 20Nm 
aanhalen. 

• Oliepeilstok erin schroeven. 

• Filter middels testloop op lekkage controleren. 

L834-051-1

3 1 2

4
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7.9.12 Beluchtingsfilter 

 
Bij vervuiling van het beluchtingsfilter 
bijv. door  hydrauliekolienevel, deze 
eveneens vervangen. 

 

• Oliepeilstok (54/1) eruit schroeven. 

• Beluchtingsfilter (54/2) verwijderen, volgens 
voorschrift milieuvriendelijk afvoeren. 

• Zeef (54/4) reinigen, op beschadiging 
controleren en evt. vervangen. 

• Nieuw beluchtingsfilter (54/2) met O-ring (54/3) 
erin schroeven en handvast aandraaien. 

• Oliepeilstok erin schroeven. 

L834-054
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7.9.13 Assen 

Algemeen 

De asolie moet in bedrijfswarme toestand ververst 
worden. 

 
De afgewerkte olie opvangen, niet in de 
grond weg laten lopen. 

Volgens voorschrift milieuvriendelijk 
afvoeren! 

 

Na het vullen van de assen met olie, de 
machine ca. 5 minuten bewegen, om de 
verdeling van de olie zeker te stellen.
Het oliepeil nogmaals controleren, 
eventueel navullen. 

 

 

7.9.13.1 Differentieel van de vooras 

Oliepeil in de as controleren 

• Controleplug (55/1) verwijderen, controleren en 
indien nodig olie bijvullen. 

Asolie verversen 

• Machine horizontaal waterpas zetten. 

• Controle- en vulplug (55/1) opendraaien. 

• Aftapplug (55/2) op het differentieel openen en 
olie aftappen. 

• Indien nodig de as spoelen. 

• Aftapplug zorgvuldig vastdraaien. 

• Olie via de controle-/vulopening bijvullen tot er 
olie uitkomt. 

• Controle-/vulplug zorgvuldig vastdraaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L824-055

1

X

X

2
 

Afbeelding 55  Vooras 



 Onderhoud en verzorging 7 
 

TL80 87 

7.9.13.2 Differentieel van de achteras met 
aandrijving 

Oliepeil in de as controleren 

• Controleplug (56/1) verwijderen, controleren en 
indien nodig olie bijvullen. 

Asolie verversen 

 
Het differentieel van de achteras en de 
aandrijving hebben een 
gemeenschappelijke olievulling. 

• Machine horizontaal waterpas zetten. 

• Controle- en vulplug (56/1) opendraaien. 

• Aftappluggen op het differentieel (56/2) en op 
de aandrijving (56/3) openen en olie aftappen. 

• Indien nodig de as spoelen.  

• Beide aftappluggen zorgvuldig vastdraaien. 

• Olie via de controle-/vulopening (56/1) bijvullen 
tot er olie uitkomt. 

• Controle- en vulplug zorgvuldig vastdraaien. 

L834-056
1
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7.9.13.3 Wielnaaf 

Oliepeil in de as controleren 

• Controleplug (57/1) verwijderen, controleren en 
indien nodig olie bijvullen. 

Asolie verversen 

 
De wielnaaf heeft een 
gemeenschappelijke controle-, vul- en 
aftapplug! 

• Wiel draaien tot de afsluitplug (57/1) aan de 
naaf onder staat. 

• Afsluitplug openen en olie opvangen. 

• Indien nodig spoelen. 

• Wiel in vul- en controlestand draaien, de 
controlemarkering moet horizontaal staan. 

• Olie tot de onderkant van de opening bijvullen. 

• Sluitplug zorgvuldig vastdraaien. 

 

 

7.9.14 Wielen 

Bandenspanning controleren 

• Bandenspanning overeenkomstig de tabel uit 
hoofdstuk 3.8 controleren. 

 Vast zitten van de wielmoeren 

• Wielmoeren (M 20x1,5) tijdens de eerste 
50 draaiuren dagelijks en daarna wekelijks op 
het correcte aanhaalmoment controleren, evt. 
aanhalen. 

 
Aanhaalmoment:  460 Nm 

• Bij de wielmontage moeten de wielmoeren 
kruislings in meerdere fases tot het correcte 
aanhaalmoment vastgedraaid worden. 

 

 

 

Ölstand
Level

1

L834-057Ablaßstellung/Drain  
Afbeelding 57  Wielnaaf 
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7.9.15 Verstuivers 

De verstuivers moeten door de servicemonteur 
gecontroleerd worden. 

 

7.9.16 Distributieriem voor aandrijfmotor 

De tandriem moet door de servicemonteur 
vervangen worden. 

 

7.9.17 Elektrisch systeem 

Accu 

 
Voor de eerste inbedrijfsname van de 
accu moet  het voorschrift van de 
accufabrikant geraadpleegd worden. 

• Het peil van het accuzuur moet ongeveer 10 
mm boven de accuplaten staan. Indien nodig 
schoon, gedestilleerd water bijvullen. 

• De accu alleen met afgezette aandrijfmotor 
controleren. 

 
Bij onderhoudsvrije accu's vervalt de 
controle. 

Demontage van de accu 

• Eerst de minkabel en dan de pluskabel eraf 
halen. 

• Klem (59/1) losdraaien. 

• Accu eruit tillen. 

Montage van de accu 

• Accu in de machine plaatsen en met klem 
bevestigen. 

• Pluskabel (+) vastklemmen, minkabel (-) 
vastklemmen 

 

Er moet op gelet worden dat de 
minklem op de minpool (-) en de 
plusklem op de pluspool (+) 
geklemd wordt. 

Met name in de winter dient u ervoor te zorgen dat 
de accu goed geladen is. 

Licht- en waarschuwingsystemen 

• Verlichtingen op werking controleren.  

• Controlelampjes op werking controleren.  

• Waarschuwingsystemen op werking 
controleren. 
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7.9.18 Stoffilter - cabinebeluchting 

• De luchtaanzuiging voor verwarming en frisse 
lucht van de cabine is met een stoffilter, naar 
keuze een koolstof-/pollenfilter uitgerust. 

Demontage 

• Ventilatierooster (60/1) eraf halen. 

• Klemhoek (60/2) verwijderen. 

• Stoffilter (60/3) wegnemen. 

• Filter reinigen, resp. vervangen. 

Stoffilter reinigen 

 
Filter niet uitwassen of uitborstelen! 

• Filter meermaals met de aanzuigzijde (met 
elastisch rooster afgedekte kant) tegen een 
vlak en hard oppervlak kloppen. 

• Met droge druklucht (max. 5 bar) tegen de 
doorstroomrichting in uitblazen. 

• Filter op beschadiging aan de papierbalg en de 
dichting controleren. 

 
Beschadigde stoffilters niet hergebruiken!

Montage 

• Nieuw of gereinigd stoffilter tot de aanslag erin 
steken. 

 
Let op de montagepositie!  

De luchtstroompijl wijst naar de cabine. 

• Stoffilter met klemhoek vastzetten. 

• Ventilatierooster aanbrengen. 

 

 

7.9.19 Ruitensproeier 

• Indien nodig het reservoir voor de 
ruitensproeier (61/1) bijvullen.  

• Bij temperaturen om of onder het vriespunt 
moet een antivriesmiddel toegevoegd worden. 
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7.10 Stillegging  

7.10.1 Conservering bij tijdelijke stillegging 

Om opslagschade (bijv. corrosieschade enz.) bij 
stilstand langer dan drie maanden te voorkomen, 
moeten bepaalde conserveringsmaatregelen 
getroffen worden. 

• Wij raden aan de machine tijdens de opslag in 
een droge en stofvrije ruimte te parkeren. 

• De machine van binnen en buiten, inclusief de 
aandrijfmotor, grondig reinigen. 

• De machine volgens het smeerschema 
doorsmeren. 

• Het oliepeil in alle aggregaten als assen, 
transmissie enz. controleren en eventueel 
navullen. 

• Het peil van de hydrauliekolie controleren en 
eventueel navullen. 

• Lakschade herstellen. 

• De dieseltank helemaal vol tanken om corrosie 
van de binnenwand van de tank te voorkomen. 

• Het aandeel antivries in het koelwater 
controleren, indien nodig aanpassen. 

• Alle conserveringsmaatregelen conform de 
handleiding van de dieselmotor treffen. 

• Bandenspanning op de voorgeschreven 
waarde controleren en banden tegen direct 
zonlicht beschermen. 

• Blanke zuigerstangen met een in de handel 
verkrijgbaar anti-corrosiemiddel behandelen. 

• Accu's demonteren en volgens voorschrift in 
een droge, vorstvrije ruimte opslaan. De 
aansluitingen met poolvet invetten. 

• Luchtaanzuigopening van het 
luchtfiltersysteem en de uitlaatgas-opening aan 
de uitlaatpijp afsluiten. 

7.10.2 Tijdens de stillegging 

Bij stilgelegde machines moet men na een half jaar 
alle aggregaten ca. 15 minuten laten warmdraaien. 

• De zuigerstangen moeten van tevoren van het 
anticorrosiemiddel ontdaan worden en de 
luchtaanzuigopening van het luchtfilter en de 
uitlaatgasopening moeten vrij gemaakt worden.  

• Na de bewegingen moeten de verschillende 
delen opnieuw van een conserveringslaag 
voorzien worden. 

 

 

7.10.3 Na de stillegging 

Voor het opnieuw in bedrijf nemen van de machine 
moeten de volgende maatregelen getroffen 
worden: 

• Zuigerstangen van het  anticorrosiemiddel 
ontdoen.  

• Luchtaanzuigopening van het luchtfilter en de 
uitlaatgasopening vrijmaken. 

• Luchtfilterpatroon demonteren, op toestand 
controleren en indien nodig vervangen. 

• De machine met een neutraal reinigingsmiddel 
reinigen. 

• Accu controleren, evt. opladen en monteren. 

• Alle maatregelen treffen voor het opnieuw in 
bedrijf nemen van de dieselmotor volgens de 
motor-handleiding. 

• Bij een stilstand van meer dan een  half jaar 
moet de olie in de aggregaten als assen, 
transmissie enz. ververst worden. 

• Uiterlijk na een stilstand van een half jaar 
moeten de hydrauliekoliefilters (zuig-, retour- 
en beluchtingsfilter, voor zover aanwezig) 
vervangen worden. 

• De machine moet volgens het smeerschema 
doorgesmeerd worden. 
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8 Storingen tijdens het werk
8.1 Algemeen 

Storingen tijdens het werk zijn vaak het gevolg van 
een foutieve behandeling van de machine, het 
gebruik van ongeschikte bedrijfsstoffen of 
onregelmatig onderhoud. 

De volgende opstelling wijst bij wijze van 
trefwoorden op een reeks van storingen en hun  
waarschijnlijke oorzaak. 

Kan de opgetreden storing alleen door een 
reparatie verholpen worden, dan moet het 
bevoegde Service-station ingeschakeld worden. 

8.2 Aandrijfmotor 

Alle aan de dieselmotor optredende gebreken en 
storingen moeten aan de hand van de separate 
motorhandleiding gecontroleerd worden. 

Het verhelpen van de storing moet binnen de 
garantieperiode door het bevoegde servicestation, 
resp. door de vakkundige werkplaats geschieden. 

 

 

 

 

 

 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
8.3 Geen stuurbeweging 

1 Olietoevoer naar de pomp onderbroken Zuigleiding controleren en repareren 

2 Hydrauliekpomp defect Repareren of vervangen 

3 Prioriteitsventiel defect Schade verhelpen (servicemonteur inschakelen) 

4 Stuurinrichting defect Schade verhelpen (servicemonteur inschakelen) 

5 Stuurcilinder defect Repareren 

6 Mechanische storing Repareren 

8.4 Bedrijfsrem - onvoldoende remvermogen 

1 Slijtage van de trommelremmen Instellen, resp. repareren (servicemonteur 
inschakelen) 

2 Hoofdremcilinder defect Repareren resp. vervangen (servicemonteur 
inschakelen) 

3. Mechanische storing Repareren (servicemonteur inschakelen) 

8.5 Parkeerrem - onvoldoende remvermogen 

1 Slijtage van de trommelremmen Instellen resp. repareren 

2 Mechanische storing in de rembediening Repareren en/of opnieuw instellen 

8.6 Hydrostatische rijaandrijving heeft geen nulstand 

1 Rijrichtingschakelaar defect Vervangen resp. repareren 

2 Magneet van het schakelventiel defect Vervangen resp. repareren 

3 Nulpositie versteld Controleren, justeren (servicemonteur 
inschakelen) 

4 Interne schade aan de rijpomp Rijpomp vervangen 

5 Te hoog stationair toerental Instellen 
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Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
8.7 Hydrauliekolie overschrijdt de max. toegestane temperatuur 

1 Thermoschakelaar defect Vervangen 

2 Oliepeil te laag Olie tot de markering op het peilglas navullen 

3 Oliekoeler vervuild of beschadigd Reinigen, controleren, evt. vervangen 

4 Zuigfilter verstopt Vervangen 

5 Hogedrukventielen spreken niet continu 
resp. te vroeg aan 

Hogedrukventielen controleren, evtl. opnieuw 
instellen resp. vervangen 

6 Spoelcirculatie functioneert niet Spoel- en vulpompdruk controleren, evtl. 
verstopping in het koelcircuit, druk in het huis 
controleren 

7 Rijpomp of rijmotor heeft schade (slijtage) Vervangen 

8 Werkpomp versleten Vervangen 

9 Hoofdoverdrukventiel defect Vervangen 

8.8 Trage versnelling en vertraging, te weinig trekkracht 

1 Motorvermogen ontoereikend Dieselmotor controleren 

2 Rem blijft hangen Controleren, schade verhelpen 

3 Geen tankvoorspanning Be- en ontluchtingsfilter controleren, vervangen 

4 Zuigfilter verstopt Filter vervangen 

5 Snelle/langzame - versnelling schakelt 
elektrisch of mechanisch niet 

Stroomtoevoer en magneetventiel controleren, 
repareren, evt. vervangen 
Rijmotor controleren 

6 Storing in de rem/inchbediening Controleren, instellen, vervangen 

7 Vulpomp zuigt lucht aan Controleren, lekkages verhelpen 

8 Rijpomp versteld Rijpomp opnieuw instellen 

9 Vul-, resp. voedingsdruk te laag Druk controleren, instellen 

10 Vulcircuit-drukbegrenzingventiel vervuild 
of defect 

Controleren, instellen, resp. vervangen 

11 Hogedruk te laag Hogedruk controleren, evt. drukafsnijding en HD-
ventielen opnieuw instellen resp. vervangen. 

12 Rijpomp maakt geen volle slag, stuurdruk 
te laag 

Smoring verstopt, controleren, reinigen 

13 Interne schade aan de rijpomp of rijmotor Eenheden vervangen 

14 Rijmotor versteld Rijmotor opnieuw instellen 
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Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
8.9 Transmissie werkt slechts in één richting 

1 Rijrichtingschakelaar defect Repareren evt. vervangen 

2 Magneetventiel blijft hangen of is defect Repareren evt. vervangen 

3 Stroomtoevoer naar de 
rijrichtingschakelaar of het magneetventiel 
onderbroken 

Controleren en repareren (ook massaverbinding) 

4 Stuurdruk eenzijdig te laag Smoring verstopt, controleren, reinigen 

5 Hogedruk-begrenzingsventiel is 
beschadigd of verkeerd ingesteld 

Ventielen tegen elkaar uitwisselen. Rijdt de 
machine nu in de andere richting, dan het ventiel 
onderzoeken, reinigen, evt. vervangen 

8.10 Transmissie werkt in geen richting 

1 Te weinig hydrauliekolie in de tank Olie tot de markering op het peilglas navullen 

2 Mechanische verbinding naar de 
dieselmotor beschadigd 

Controleren, repareren 

3 Vulpomp defect, geen vuldruk Pomp demonteren en onderzoeken, evt. nieuwe 
pomp inbouwen 

4 Rijrichtingschakelaar defect Repareren evt. vervangen 

5 Rijrichtingmagneetventiel defect Repareren evt. vervangen 

6 Zuigfilter verstopt Filter vervangen 

7 Zuigleiding van de tank naar de pomp 
geknikt 

Controleren, knik verhelpen 

8 Stroomtoevoer naar de 
rijrichtingschakelaar en het magneetventiel 
onderbroken 

Onderbreking verhelpen 

9 Interne schade aan de rijpomp of rijmotor Eenheden compleet vervangen 

10 Mechanische verbinding van de rijmotor 
naar de as onderbroken 

Controleren, repareren 

8.11 Laadsysteem werkt niet 

1 Olietoevoer naar de pomp onderbroken Zuigleiding controleren, evt. repareren 

2 Hoofdoverdrukventiel beschadigd Controleren en eventueel vervangen 

3 Hydrauliekpomp defect Controleren, repareren of vervangen 

4 Hydrauliekpompaandrijving mechanisch 
onderbroken 

Controleren en repareren 
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Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
8.12 Machine vertoon vermogensverlies (laaduitrusting) 

1 Motorvermogen onvoldoende Dieselmotor controleren, evt. instellen 

2 Peil van de hydrauliekolie te laag Hydrauliekolie tot de markering op het peilglas 
navullen 

3 Pomp zuigt lucht aan Slangaansluitingen natrekken. O-ring of 
dichtingen vervangen 

4 Werkdruk te laag Hoofdoverdrukventiel opnieuw instellen, evt. 
vervangen 

5 Pomp versleten Pomp vervangen 

6 Verkeerde hydrauliekolie De hydrauliekolie moet aan de kwaliteitseisen 
voldoen. 

8.13 Werkcilinders werken niet tot tevredenheid 

1 Dichtingen in de cilinders versleten Cilinders opnieuw afdichten 

2 Secundaire ventielen beschadigd Secundaire ventielen controleren en evt. cpl. 
vervangen 

8.14 Storingen in het elektrisch systeem 

1 Buiten- en/of binnenverlichting defect Kabels, aansluitingen, lampjes en zekeringen 
controleren 

2 Ruitenwisser functioneert niet Kabels, aansluitingen en zekeringen controleren 
Ruitenwisser op mechanische schade controleren
Ruitenwissers evt. vervangen, 

3 Claxon doet het niet Kabels, aansluitingen en zekeringen controleren 
Claxon evt. vervangen 

4 Controleorganen werken niet nauwkeurig Gebreken, resp. bron van de storing opsporen, 
evt. door een vakman laten verhelpen 

5 Startsysteem werkt niet naar tevredenheid Laadtoestand van de accu controleren 
Werking van de startmotor testen 
Aansluiting en toestand van de stroom- en 
massakabels controleren 
De werking van het contactslot controleren, 
eventueel vervangen 
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9 Aanhangsel 
9.1 Elektrische systeem 

Zekeringskast - toewijzingschema  

L824-E01
02-10-15

5

6

7

8

1

2

3

4

9

10

11

A B

A B

C

D

C

F01F02F03

K2 K1

5

6

7

8

1

2

3

4

9

10

11

 
D = K3 (Knipperrelais) onder het dashboard 

 

A B 
Positie Ampère gereserveerd voor Positie Ampère gereserveerd voor 
F 1 15 Aanjager van de verwarming F 1 15 Werkverlichting voor 

F 2 15 Ruitensproeier/wisser voor F 2 15 Werkverlichting achter 

F 3 15 Ruitensproeier/wisser achter F 3 10 Richtingaanwijzer 

F 4 10 Zwaailicht; cabineverlichting F 4 10 Alarmlichtschakelaar 

F 5 15 Rijden vooruit/achteruit F 5 15 Contactdoos; Radio 

F 6 10 Reserve F 6 15 Reserve 

F 7 10 Reserve F 7 10 Claxon 

F 8 10 Ingangen E-module F 8 10 Grootlicht 

F 9 10 Instrumenten F 9 10 Dimlicht 

F 10 10 Radio F 10 10 Contourverlichting links 

F 11 15 Reserve F 11 10 Contourverlichting  rechts 

C / D 
F 01 50 Hoofdzekering K 1  Startrelais 

F 02 80 Startsysteem K 2  Voorgloeirelais 

F 03 30 Stroomvoorziening 
aanstuurmodule 

K 3  Knipperrelais 

 

Kleuren van de zekeringen 
10 A rood 15 A blauw 30 A roze 50 A  rood 80 A wit 

 

Kabel- en stekkerkleuren 
bg beige dgr donkergrijs hbr lichtbruin rt rood 
bl blauw ge geel hgr lichtgrijs sw zwart 
br bruin gn groen hr lichtrood vi paars 
dbl donkerblauw gr grijs nt natuurkleuren ws wit 
dbr donkerbruin hbl lichtblauw or oranje   
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9.2 Optionele uitrustingen 

Deiningdemping (LSD) 

Bij het verrijden van een laadschop treden er 
steeds naargelang werkgewicht, gesteldheid van 
de rijbaan en snelheid kniktrillingen op. 

Door de deiningdemping worden optredende 
kniktrillingen verminderd. Dat heeft de volgende 
voordelen: 

• hogere transportsnelheid 

• hoger overslagvermogen 

• stabieler stuurgedrag 

• kortere remweg 

• hoger rijcomfort 

 

Lasthoudventielen (optioneel) zijn bij 
geactiveerde LSD zonder functie! 

Bediening 

20 km/h – uitvoering 

• Deiningdemping-tuimelschakelaar (80/11) 
bedienen. 
Het groene controlelampje brandt. 

Snelle uitvoering 

• De deiningdemping wordt automatisch vanaf 
een rijsnelheid boven de 6 km/h geactiveerd. 

 
De kantelcilinder van de bak mag niet tot 
de aanslag staan ( de bak niet helemaal 
ingetrokken), omdat anders een vrij 
deinen niet mogelijk is. 

Reparatie 

 

Voor werkzaamheden aan de 
laadhydrauliek moet de accumulatordruk 
van de deiningdemping afgebouwd 
worden. Daarvoor 
• de machine volgens voorschrift 

parkeren 
• deiningdemping (80/11) uitschakelen 
• is het stuurblok voor de 

deiningdemping in de achterwagen 
gemonteerd 

• contramoer en stelbout (81/1) 
losdraaien, accumulatordruk wordt 
afgebouwd. 

 

 

 

11

L873SP080TK  
Afbeelding 80 Bediening 

 

 

 

 
Afbeelding 81 Contramoer losdraaien 
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9.3 Startblokkering digitaal IS 900 Safety-Stop 

 

De inbouw van de startblokkering mag 
uitsluitend door de fabrikant van de 
machine of een gekwalificeerde 
werkplaats ondernomen worden. 

Voor overleggen aan de 
verzekeringsmaatschappij moet door de 
fabrikant of de werkplaats de verklaring 
dat de voorziening volgens voorschrift 
geïnstalleerd is, ingevuld worden. 

 

U hebt een automatisch op scherp zettende 
elektronische startblokkering IS 900 Safety-Stop 
geïnstalleerd; deze werkt als volgt: 

• Na het uitschakelen van het contact schakelt 
het systeem na ca. 9 minuten automatisch over 
op blokkeren. De groene LED dooft en de rode 
LED begint voor de duur van het geactiveerde 
systeem te knipperen.  

• Wanneer u het voertuig wilt starten, moet u van 
tevoren uw persoonlijke 4-cijferige code op het 
toetsenveld invoeren. Bij de juiste code dooft de 
rode LED en de groene LED licht op om aan te 
geven dat gestart kan worden. Het invoeren 
van de code mag alleen met uitgeschakeld 
contact plaats vinden; het onberispelijke 
toetscontact wordt door de groene LED 
bevestigd. 

• Na een foute code-invoer ca. 5 seconden 
wachten tot u de code opnieuw invoert. 

• Na de 3de foutieve invoer wordt het systeem 
voor 8 minuten geblokkeerd. 

• Wanneer de machine naar de garage moet, 
moet u een 6-cijferige code invoeren en deze 
bij de overgave van de sleutel doorgeven. Deze 
code blijft in tact tot u weer uw persoonlijke 
code invoert. Daardoor wordt de garage-code 
automatisch opgeheven. 

• Informeer uw garage dat het op scherp stellen 
in garage-code pas na 30 minuten plaats vindt. 

Werkwijze voor de codering: 

De in uw voertuig geïnstalleerde startblokkering 
heeft af fabriek de volgende code: 0001 

Invoeren resp. veranderen van de persoonlijke 
code 

(Het onberispelijke toetscontact wordt door de 
groene LED bevestigd). 

Er worden maximaal drie dezelfde cijfers 
geaccepteerd! 

1. Druk de fabrieksmatige code "0-0-0-1" resp. uw 
persoonlijke code tot de groene LED brandt. 

2. Druk terstond de "1“ zolang in tot de groene 
LED 4 keer knippert en uitgaat. 

3. Nu terstond een nieuwe code invoeren, bijv. "6-
7-8-9" doordat u de door u gekozen cijfers in de 
juiste volgorde drukt. 

4. Druk terstond de "1“ zolang in tot de groene 
LED 4 keer knippert en uitgaat. 

5. Druk opnieuw terstond uw persoonlijke code. 

6. Druk terstond de "1" zolang tot de groene LED 
brandt. 

7. De nieuwe code is nu vast geprogrammeerd. 



9 Aanhangsel  
 

100 TL80 

Invoer van de garage-code 

 

Als garage-code worden alleen 6 
verschillende cijfers geaccepteerd, bijv. 
"2-3-4-5-6-7". 

1. Druk uw persoonlijke code tot de groene LED 
brandt. 

2. Druk terstond de "1“ zolang in tot de groene 
LED 4 keer knippert en uitgaat. 

3. Druk terstond de "2-3-4-5-6-7" (uw garage-
code). 

4. Druk terstond de "1“ zolang in tot de groene 
LED 4 keer knippert en uitgaat. 

5. Druk opnieuw terstond de "2-3-4-5-6-7" (uw 
garage-code). 

6. Druk terstond de "1" zolang tot de groene LED 
brandt. 

 

Deze garage-code wordt bij de invoer 
van de persoonlijke code automatisch 
weer opgeheven. 

 

 

HR20-101

safty-stop
1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
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9.4 Startblokkering elektronisch voor KAT - 
startschakelaar 

Systeembeschrijving 

• Het systeem bestaat uit een mechanisch 
sluitsysteem en een onafhankelijk 
functionerende, elektronisch gecodeerde 
startblokkering. Het mechanische sluitsysteem 
is een startschakelaar van de Fa. KAT. Deze 
schakelt met een mechanisch gecodeerde 
sleutel de klem15. Bij ingeschakelde klem 15 is 
de sleutel mechanisch gearreteerd en kan er 
niet uitgetrokken worden. 

• De elektronisch gecodeerde startblokkering 
onderbreekt bij activering minstens 3 
bedrijfsrelevante regeleenheden, de startmotor, 
de benzinepomp en de ontsteking. De 
onderbreking geschiedt potentiaalvrij via 
minstens 3 onafhankelijke vermogensrelais. 

• De regelelektronica van de startblokkering is 
gebaseerd op een microcomputer. De 
elektronische sleutel van de startblokkering ist 
een transponder, die vast in de mechanische 
sleutel geïntegreerd is.  

Elektronische sleutel 

• De elektronische sleutel is gebaseerd op 
draadloze transpondertechniek.  

• De transponder heeft een eigen, batterijloze 
verzorging en is in de mechanische sleutel van 
de startschakelaar vast geïntegreerd. 

Activering van de startblokkering 

• De startblokkering is zelfactiverend, d.w.z. 
zonder extra inschakelen of afwijkende 
handelingen. Wanneer de mechanische 
startschakelaar op stand '0' staat (klem15 uit), 
is de startblokkering normaliter geactiveerd. 
Wordt de sleutel van de startschakelaar van de 
ene stand in de '0'-stand gebracht, dan wordt 
de startblokkering na 5 sec automatisch 
geactiveerd. De startblokkering wordt en blijft 
ook geactiveerd wanneer de sleutel in stand '0' 
blijft staan.  

• De activering van de startblokkering geschiedt 
door het onderbreken van minstens 3 
bedrijfsrelevante regeleenheden, bijv. de 
startmotor, de ontsteking en de benzinepomp. 

Deactiveren van de startblokkering 

• Dit deactiveren van de startblokkering 
geschiedt wanneer een geldige mechanische 
sleutel en een geldige elektronische sleutel 
(transponder) aanwezig is. Het lezen van de 
transponder vindt pas plaats wanneer de 
mechanische sleutel in de startschakelaar klem 
15 ingeschakeld heeft. Daardoor bestaat de 
noodzakelijkheid eerst het mechanische 
sluitsysteem te openen, voordat de 
elektronische sleutel gecontroleerd wordt. Een 
manipulatie van de startblokkering bij 
uitgeschakeld contact is daardoor niet mogelijk. 

• De deactivering van de startblokkering 
geschiedt door het aansluiten van minstens 3 
bedrijfsrelevante regeleenheden, bijv. de 
startmotor, de ontsteking en de benzinepomp. 
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Installeren van een nieuwe sleutel 

• Het installeren van een nieuwe sleutel 
geschiedt door een mastersleutel, die door een 
rode sleutelknop gemarkeerd is. De 
mastersleutel moet zorgvuldig opgeborgen 
worden, voor iedere startblokkering is slechts 
één mastersleutel beschikbaar. 

• Deze mastersleutel kan alleen voor het 
installeren van nieuwe sleutels gebruikt worden, 
hij kan niet voor het deactiveren van de 
startblokkering gebruikt worden. Daarmee 
wordt voorkomen dat de mastersleutel 
bedrijfsmatig voor het voertuig gebruikt wordt.  

• De installatieprocedure geschiedt door erin 
steken van de mastersleutel in het contactslot 
en het bedienen van de positie '1' (klem 15 aan) 
voor max. 5 sec. Na terug zetten in de positie 
'0' (klem 15 uit) en eruit trekken van de 
mastersleutel wacht de elektronica van de 
startblokkering in de volgende 15 sec. op de te 
installeren sleutel. Deze moet in het contactslot 
gestoken worden en in de stand '1'  gebracht 
worden, zodat hij als geldige sleutel 
geregistreerd wordt.  

• Wordt binnen de 15 sec. geen te installeren 
sleutel herkend, dan wordt de 
installatieprocedure automatisch beëindigd. 
Voor het installeren van meerdere sleutels 
kunnen de sleutels stuk voor stuk in het 
contactslot gestoken worden. De afzonderlijke 
sleutels moeten daarbij minstens 1 sec. in 
stand '1' blijven staan. 

• Er kunnen tot 10 sleutels geïnstalleerd worden.  

• Door deze techniek is het mogelijk één sleutel 
in meerdere startblokkeringen te installeren, 
bijv. voor een algemene sleutel voor een 
machinepark.  

Opheffen van geïnstalleerde sleutels 

• Het opheffen van geïnstalleerde sleutels is 
noodzakelijk, wanneer een geïnstalleerde 
sleutel verloren gegaan is. Bij het opheffen 
worden alle geïnstalleerde sleutels opgeheven. 
Na het opheffen kunnen alle aanwezige sleutels 
opnieuw geïnstalleerd worden. 

• De ophefprocedure geschiedt door erin steken 
van de mastersleutel in het contactslot en het 
bedienen van de positie '1' (klem 15 aan) voor 
minimaal 20 sec. Daarna zijn alle geïnstalleerde 
sleutels opgeheven en kunnen alle aanwezige 
sleutels opnieuw geïnstalleerd worden. 

• De code van de mastersleutel wordt bij het 
opheffen niet opgeheven. 

Veiligheidsfuncties 

• Wanneer binnen 1 minuut meer dan 5 sleutels 
in het contactslot met verschillende ongeldige 
codes gestoken worden, blijft de startblokkering 
voor 15 minuten geactiveerd en accepteert in 
deze tijd geen geldige sleutel. Daarmee wordt 
het 'proberen' van verschillende sleutels en het 
toevallig vinden van de correcte sleutel 
voorkomen  

• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de 
regeleenheidrelais bovendien op klem 30 
aangesloten is. 

• Wanneer verschillende ongeldige sleutels 
herkend worden, zonder dat het contactslot in 
de positie '0' gebracht is, blijft de startblokkering 
voor 15 minuten geactiveerd en accepteert 
geen geldige sleutel. Het accepteren van 
geldige sleutels geschiedt pas na de 15 
minuten en het herkennen van de positie '0' van 
de startschakelaar. Daarmee wordt voorkomen 
dat de sleutels getest worden zonder het 
mechanische contactslot te bedienen, bijv. 
wanneer het contactslot met geweld in stand '1' 
gebracht is. 
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Beveiliging tegen manipulatie 

• Een onderbreking van de verzorgingsleiding of 
andere leidingen leidt niet tot een deactivering 
van de startblokkering of tot opheffen van data 
(bijv. datacodes). Alle relevante data worden in 
een lang geheugen opgeslagen. 

• Periodieke onderbrekingen van de 
verzorgingsleiding of ander leidingen leiden niet 
tot een deactivering van de startblokkering of 
tot dataverlies. 

• Een daling van de voedingspanning binnen 10 
sec. tot waarden  tot 0 V en aansluitend een 
verhoging tot bedrijfsspanning leidt niet tot 
deactiveren van de startblokkering. 

• Leidingsgevoerde storingsimpulsen volgens 
DIN en ISO leiden niet tot deactiveren van de 
startblokkering. 

• Magnetische velden leiden niet tot deactiveren 
van de startblokkering. 

• Een langdurige deactivering via diagnose- of 
aanstuurleidingen (override) is niet mogelijk. 
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Oorzaak van storingen 

Startblokkering werkt niet 

1 Voedingspanning naar de stekkercontacten controleren 

2 Antennestekkerverbinding controleren 

3 Antennekabel controleren (zie 'Controle antenne') 

4 Sleutel met geïnstalleerde transponder gebruiken 

Geen functie elektronische vermogensuitgangen 

1 Regeleenheid alleen in standaard versie zonder elektronische vermogensuitgangen 

Installeren van de sleutel niet mogelijk 

1 Klem 30 op regeleenheid niet aangesloten 

2 Tevoren geen of verkeerde mastersleutel gebruikt (rode greep) 

3 Tijd voor mastersleutel in contactslot te kort of te lang 

4 Te installeren sleutel is zonder transponder 

5 Antenne defect (zie 'Controle antenne') 

6 Installatietijd voor sleutel in het contactslot te kort 

Opheffen van geïnstalleerde sleutels niet mogelijk 

1 Geen of verkeerde mastersleutel gebruikt (rode greep) 

2 Tijd voor mastersleutel in het contactslot te kort 

3 Antenne defect (zie 'Controle antenne') 
 

  

 



 

 

A f l e v e r i n g  –  i n s t r u c t i e  
Bij de aflevering–instructie van de machine moet als volgt te werk worden 
gegaan: 

1. Handleiding 
De handleiding moet pagina voor pagina doorgelopen worden en met 
praktische oefeningen aan de machine uitvoerig toegelicht worden. 
Speciale aandacht moet worden besteed aan: 
• Ongevalpreventievoorschriften van de brancheorganisaties 
• Technische specificatie 
• Bedieningsorganen, controle- en waarschuwingsystemen 
• Controlewerkzaamheden voor de inbedrijfsname 
• Inloopvoorschriften voor de dieselmotor 
• Dieselmotor starten en afzetten 
• Uitleg van de hydrostatische rijaandrijving 
• Rijden, versnellingen, aanwijzingen voor rijden over de weg 
• Bergen en transport van de machine 
• Bedienen van alle functies 
• Bediening van de snelwisselvoorziening 
• Onderhoudstermijnen en -punten volgens het onderhoud- en 

inspectieschema aan de machine bepalen en toelichten 
• Doorsmeertermijnen en smeerpunten volgens het 

smeerpuntenoverzicht aan de machine bespreken 
• Aflevering van de dieselmotor-handleiding 

2. Onderdelenlijsten 
• Opbouw van de onderdelenlijsten, afbeeldingweergaven en de 

bijbehorende teksten 
• Onderdeelbestellingen steeds onder opgave van het machinetype, het 

chassisnummer, onderdeelbeschrijving, volledig onderdeelnummer, 
aantal, verzendadres, enz. 

3. Garantie 
• Garantiebepalingen toelichten 
• Inzagekaarten met instructie op het onderhoud- en inspectieschema 

toelichten 
• Garantie-afleveringskaart volgens voorschrift invullen en inzenden 
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O n d e r h o u d -  e n  i n s p e c t i e s c h e m a  
 

Een nauwgezette uitvoering van de inspecties biedt de beste 
voorwaarde voor een permanente inzetbaarheid van de machine. 

Wij raden aan de uitgevoerde werkzaamheden in de voorgeschreven 
volgorde met een bedrijfswarme machine te verrichten. 

De inspecties zijn dwingend voorgeschreven. 

Bij verzuimen moet met beperking van de garantie rekeningen 
gehouden worden. 

De machine moet in schone toestand ter inspectie klaar gezet worden. 



 

 

I n s p e c t i e s c h e m a  
Door geschoold personeel van uw leverancier uit te voeren werkzaamheden 

O  =  Controle, onderhoud 
X  =  vervangen/verversen 

 
Draaiuren 

 
min 
2x 

 
min 
1x 

Werkzaamheden met een bedrijfswarme machine 
uitvoeren 

na 
100 

om 
de 
500 

om 
de 
1000 

om 
de 
2000 

jaarlij
ks 

jaarlij
ks 

1 Controleren of de bijbehorende handleiding in de 
machine aanwezig is. 

O O     

2 Motorolie verversen    X   X 
3 Motoroliefilter vervangen   X   X 
4 Brandstoftank water aftappen O O   O  
5 Brandstoffilter vervangen   X   X 
6 Brandstofopvoerpomp, zeeffilter reinigen   O    
7 Luchtaanzuiging controleren O O     
8 Luchtfilter – hoofdpatroon vervangen volgens indicator  X 
9 Luchtfilter – veiligheidspatroon vervangen indien nodig1)   
10 Koelribben van de hydrauliekoliekoeler reinigen O O   O  
 

 
Bij verhoogde stofontwikkeling moeten de 
reinigingstermijnen verkort worden 

      

11 Koelribben van de motoroliekoeler reinigen O O   O  
 

 
Bij verhoogde stofontwikkeling moeten de 
reinigingstermijnen verkort worden 

      

12 V-snaarspanning controleren  O  O    
13 Motorophanging en pompbevestiging controleren O O     
14 Motortoerentalverstelling, bovenste en onderste 

stationair toerental controleren 
O O     

15 Kleppenspeling van de motor controleren en indien 
nodig instellen 

  O    

16 Verstuivers controleren    O   
17 Brandstof-lekolieleidingen controleren resp. 

vervangen 
  O X1)   

18 Tandriemen vervangen  3)       
19 Ontluchting van de krukkast in het kleppendeksel 

controleren 
   O   

20 Peil van het accuzuur en aansluitingen van de accu 
controleren 

O O     

21 Toestand van de banden, bandenspanning en 
bevestiging van de wielmoeren controleren 

O O     

22 Bevestiging van assen en de cardanas controleren O O     
23 Lagerbussen en pennen van de werkuitrusting 

controleren en evt. vervangen 
O O     

24 Pennen en bussen van het knikscharnier en de 
knikbesturing controleren en evt. vervangen 

O O     

25 Deurvastzetter op probleemloze werking controleren 
en indien nodig vervangen  

O O     

 
 
 
O  =  Controle, onderhoud 
X  =  vervangen/verversen 

 
Draaiuren 

 
min 
2x 

 
min 
1x 

Werkzaamheden met een bedrijfswarme machine 
uitvoeren 

na 
100 

om 
de 
500 

om 
de 
1000 

om 
de 
2000 

jaarlij
ks 

jaarlij
ks 

26 Stoffilter voor cabinebeluchting reinigen resp. 
vervangen. 

O  X   X 

27 Elektrische controle- en waarschuwingsorganen en 
de verlichting controleren 

O O     

28 Bedieningsorganen op soepele werking controleren 
en indien nodig instellen 

O O     

29 Controle op lekkage van alle leidingen, slangen, 
bedieningsventielen, hydraulische pompen, 
cilinders, enz. 

O O     

 
 

Bij het aanhalen van slang- en 
leidingaansluitingen moeten de 
inschroefkoppelingen tegen losraken 
geborgd worden. 

      

30 Hydrauliekolie - controle resp. verversen O O X 2)   X 
31 Hydrauliekolie - retour-zuigfilterpatroon vervangen X X   X  
32 Beluchtingsfilter vervangen   X   X 
33 Werking van de remmen controleren, remolie 

verversen 
O O  X  X 

34 Rem ontluchten O O     
35 Differentieel – achteras met aandrijving / optioneel: 

transmissie oliecontrole resp. olie verversen 
X O X   X 

36 Differentieel – vooras oliecontrole resp. olie 
verversen 

X O X   X 

37 Wielnaven van de voor- en achteras oliecontrole 
resp. olie verversen 

X O X   X 

38 De machine volgens het overzicht van de 
smeerpunten doorsmeren 

O O     

39 Veiligheidsvoorzieningen op werking, toestand en 
volledigheid controleren 

O O     

40 Hydraulische functiecontrole met drukcontrole van 
de functies 

O O     

41 Testgang en testwerkzaamheden O O     
42 Inspectiekaart aftekenen en aan de fabrikant 

terugsturen 
O O 4)     

1) minstens om de 2 jaar 
2) Verlenging van de termijn voor olie verversen volgens olieanalyse en labrapport. 
Overige informatie zie handleiding. 
3) Om de 5 jaar resp. 5000 draaiuren 
4) binnen de garantietijd 


