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1.1

Inleiding
Aanwijzingen bij de gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is de originele gebruiksaanwijzing. In de volgende teksten wordt
deze alleen als gebruiksaanwijzing aangeduid.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over hoe u uw TREMO CARRIER
veilig, vakkundig en rendabel gebruikt. Zij is derhalve niet alleen bedoeld voor nieuw aan
of in te leren bedieningspersoneel, maar ook als naslagwerk voor „oude rotten“. Zij helpt u
gevaren te voorkomen en reparatiekosten en uitvaltijden te beperken. Verder verhoogt het
de betrouwbaarheid en verlengt het de levensduur van het voertuig. Om deze redenen
moet de gebruiksaanwijzing altijd in het voertuig binnen handbereik zijn.
Uw eigen veiligheid en die van anderen is sterk afhankelijk van de mate waarin u het voertuig beheerst. Lees daarom voordat u voor het eerst met het voertuig gaat rijden deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Door de gebruiksaanwijzing kunt u zich sneller vertrouwd maken met het voertuig en het daardoor veiliger en effectiever inzetten.
Voordat u voor het eerst met het voertuig gaat rijden, moet u ook het hoofdstuk „Veiligheidsinstructies“ doorlezen, zodat u adequaat kunt reageren als er gevaarlijke situaties
ontstaan. Als u dit tijdens het werk doet, is het al te laat. In principe geldt het volgende:
Bedachtzaam en voorzichtig werken is de beste bescherming tegen ongevallen!
De gebruiksveiligheid en inzetbaarheid van het voertuig zijn niet alleen afhankelijk van uw
kunnen, maar ook van het onderhoud van het voertuig. Om die reden is het regelmatig
verrichten van onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Grotere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten altijd door hiertoe opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd. Bij reparaties dient u ervoor te zorgen dat uitsluitend originele
onderdelen worden gebruikt. U kunt er dan zeker van zijn dat de gebruiksveiligheid, inzetbaarheid, voorgeschreven toestand en de waarde van uw voertuig behouden blijven.
Voor verdere vragen over het voertuig of over de gebruiksaanwijzing is uw dealerwerkplaats u altijd van dienst.
Wij adviseren dringend deze gebruiksaanwijzing te lezen en dit hierna te bevestigen
met uw handtekening, voordat u de TREMO CARRIER in gebruik neemt! Als deze
handtekening mocht ontbreken, kunt u bij schade als gevolg van verkeerde bediening geen aanspraak doen gelden bij MULTICAR Zweigwerk van Hako-Werke GmbH
- zie de aansprakelijkheidsuitsluiting op pagina 2-1!
Opmerking!
Voordat u deze gebruiksaanwijzing leest, moet u in de voertuigpapieren en op het
fabrieksplaatje kijken om te achterhalen om welke modeluitvoering het bij uw
TREMO CARRIER gaat. Let in dit verband vooral op de verschillende varianten
wat betreft aandrijving en hydraulisch systeem en op de verschillen in de bediening van deze varianten.
Hierbij bevestig ik deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen te hebben.
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Aanwijzingen bij het gebruik van de positienummers
De identificatie van de bedieningselementen met getallen of met letters, zoals b.v. 40/18
of 40/A, betekent: afbeelding nr. 40/bedieningselement nr. 18 of positie A in
afbeelding nr. 40. De bedieningselementen hebben altijd dezelfde positienummers in alle
hoofdstukken.
Als de afbeelding links naast de tekst staat, wordt alleen het positienummer vermeld.
Voor een betere oriëntatie kunt u de overzichtsbladen uitklappen.
De symbolen in de tekst hebben de volgende betekenis:
• Aanduiding van een opsomming
• Onderverdeling van een opsomming/handeling. De geadviseerde volgorde moet
daarbij worden aangehouden
☞ Aanduiding van een te verrichten handeling
➥ Beschrijving van de gevolgen van een handeling

1.3

Afkortingen/symbolen
Afkorting/symbool

Verklaring
Geeft voor een betere oriëntatie in tekeningen of grafische weergaven de rijrichting aan.

ADR
AWS
BG
Bh
EBD
EOBD
DIN
NW
n. afgeb.
SO

Werktoerentalregeling
Bovenbouwwisselsysteem
Bouwgrootte
Bedrijfsuren
Elektronische remkrachtverdeling
Europese On-Board-Diagnose
Deutsche Industrie-Norm
Nominale wijdte
niet afgebeeld
Speciale optie
De afkorting „SO“ staat bij bedieningselementen of andere voertuiggroepen die als optie (volgens wens van de klant) zijn ingebouwd.
Snelwisselinrichting
Wegenverkeerswet van de Bondsrepubliek Duitsland
Wegenverkeersreglement m.b.t. technische eisen en rijvaardigheidseisen van de Bondsrepubliek Duitsland
Standaard hydraulisch werksysteem bij TREMO CARRIER
Universeel hydraulisch werksysteem bij TREMO CARRIER S
Ongevallenpreventievoorschriften

SWV
StVO
StVZO
SH
UH
UVV

1-2

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b110.fm

Inleiding
1.4

Korte beschrijving
De TREMO CARRIER is ontworpen als multifunctioneel voertuig/apparaatdrager en speciaal transportvoertuig. Hij wordt gebruikt bij gemeenten, tuin- en landschapsbouwbedrijven, in de bouw, door afvalverwerkende bedrijven, door handwerkers en in de industrie.
Dankzij het grote aantal toepassingsmogelijkheden van dit voertuig is gebruik ervan het
hele jaar door mogelijk. Zo kan de TREMO CARRIER worden uitgerust als veeg- en
strooivoertuig of als open laadbak. Andere gebruiksmogelijkheden zijn er door de grote
hoeveelheid aan- en bovenbouwapparatuur.
Hij is uitgerust volgens het Duitse verkeersreglement "StVZO" (Straßenverkehrszulassungsordnung).
Zijn technisch mogelijke maximumsnelheid bedraagt 50 km/u met de
bandenmaat 225/75 - R16C.
De hoofdcomponenten zijn:
• een moderne en comfortabele bestuurderscabine in „Space Frame constructie“ met
drievoudig verstelbare draaibare bestuurdersstoel en ongeveerde bijrijdersstoel, getint
glas rondom, voorruit met verwarming, warmwaterverwarming
• 4-cilinder-turbo-dieselmotor met 75 kW vermogen, die voldoet aan de emissienorm
Euro 5 conform 1999/96/EG
• buigslap, gelast ladderchassis, in het voorstuk haaks gebogen en schuin, met
mogelijkheid van slangdoorvoer voor middenafzuiging (bijv. bij maaizuigcombinatie)
• hoog rijcomfort door schroefvering, extra rubberveren en hydraulische schokdempers.
• starre assen langs telkens 4 langsdragers en Panhard-stang geleid, vooras als stuuras,
achteras als aandrijfas, optioneel als stuuras
• hydrostatische stuurinrichting, naar keuze met vierwielbesturing (niet in transportrijmodus)
• hydrostatische rij-aandrijving met automaat, vierwielaandrijving en differentieelblokkering onder last in te schakelen, banden met grote afmetingen
• twee rijstanden:
1e rijstand 0 – 25 km/u
2e rijstand 0 – 50 km/u (0 – 25 km/u achteruit)
• hydraulisch tweekrings remsysteem met rembekrachtiging op voor- en achterwielen.
lastafhankelijke remkrachtregelaar op de achteras, mechanische handrem op aparte
remtrommel op verdeeldrijfwerk op de achteras werkend
• krachtige, gemakkelijk te bedienen hydraulische systemen in diverse uitvoeringen:
• standaard hydraulisch werksysteem (SH) (alleen bij de TREMO CARRIER):
krachtig tweekrings hydraulisch systeem (standaard: 2 x 58 l/min bij 210 bar) met
steekaansluitingen voor en achter
• universeel hydraulisch werksysteem (UH) (alleen bij de TREMO CARRIER S):
krachtige verstelbare axiale plunjerpomp (116 l/min bij 210 bar) met steekaansluitingen voor en achter
• universeel hydraulisch hogedruksysteem (alleen bij TREMO CARRIER S) (SO):
krachtige verstelbare axiale plunjerpomp (116 l/min bij 280 bar, om te schakelen naar
210 bar, naar keuze met optelschakeling) met steekaansluitingen voor en achter
• hydraulische aan 3 zijden te kiepen laadbak met aluminium laadkleppen
• fronthefinrichting met apparaatdriepunt, achterhefinrichting (naar keuze)
De TREMO CARRIER is een modern voertuigconcept, dat op beperkte ruimte zeer veel
verschillende toepassingsmogelijkheden te bieden heeft.
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1.5

Front- en bovenbouwapparatuur
Waar en hoe het voertuig gebruikt kan worden, hangt in eerste instantie af van de beschikbare bovenbouwelementen en frontapparatuur.
De volgende aan- en bovenbouwmogelijkheden zijn beschikbaar:
• vaste bovenbouw op het voertuigchassis:
• kiep-bovenbouwelementen
• speciale bovenbouwelementen
• bovenbouwwisselsysteem (AWS) op het voertuigchassis:
• seizoensafhankelijke wisselbovenbouwelementen wintertoepassing – zomertoepassing
• werkafhankelijke wisselbovenbouwelementen maai-zuigcombinatie – transportritten
• snelwisselinrichting voor (SWV) voor frontapparatuur, bijv.
• wisselsysteem voor het gebruik van bijv. sneeuwploegen, veegbezems en maaiapparaten
• achterhefinrichting (SO)
Welke front- en bovenbouwelementen voor uw voertuig mogelijk en geoorloofd zijn, kan
uw dealerwerkplaats u vertellen. Alle front- en bovenbouwelementen moeten aan de
bovenbouwrichtlijn voldoen c.q. moeten door MULTICAR zijn goedgekeurd – zie
hoofdstuk „Gebruik volgens de voorschriften en uitsluiting van aansprakelijkheid” op
pagina 2-2.
Tijdens het rijden met aanbouwapparatuur op de openbare weg dient u het volgende in
acht te nemen:
• de desbetreffende bepalingen van het Duitse verkeersreglement, vooral het informatieblad voor aanbouwapparatuur (BMV/S 33/66.02.80-02 d.d. 25-3-1999)
• de verplichtingen die in de algemene gebruiksvergunning of in het kentekenbewijs
vermeld staan
• de asdruk en het maximaal toelaatbaar totaalgewicht zoals aangegeven in de
algemene gebruiksvergunning of in het kentekenbewijs
Ook de desbetreffende geldende voorschriften aangaande de ongevallenpreventie
(in Duitsland UVV) van de Duitse "Berufsgenossenschaften" (wettelijke ongevallenverzekeringen) dienen in acht te worden genomen.

1-4
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1.6

Voorschriften

Rijbewijs
Voertuigklasse
Rijbewijs- Maximum toelaatbaar gewicht aanhangwagen
TREMO CARRIER klasse
(toelaatbare totaalmassa van de aanhangwagen)
N1
750 kg
B
(toelaatbare totaal3500 kg
BE
massa t/m 3500 kg)
N2
C1, C 750 kg
(toelaatbare totaalMax. lege massa van het trekkende voertuig
C1E
massa van meer dan
3500 kg
CE
3500 kg tot
max. 5000 kg)
CE (79) 3500 kg, uitsluitend eenassige aanhangwagen1
1.

Aanhangwagens met tandemas en een asafstand van minder dan 1000 mm worden volgens dit voorschrift beschouwd als
eenassige aanhangwagens

In andere landen moeten de nationale voorschriften in acht genomen worden.
Uitrusting

Volgens de (Duitse) §53 StVZO dient men in de Bondsrepubliek Duitsland in/op het voertuig de volgende voorwerpen bij zich te hebben (niet meegeleverd):
• 1 goedgekeurde gevarendriehoek
• 1 erkende waarschuwingslamp
• 1 waarschuwingshesje
• 1 verbanddoos, die ten minste voldoet aan de voorschriften van het normblad
DIN 13 164 bl.1
In andere landen moeten de nationale voorschriften in acht genomen worden.

Mee te nemen documenten

In de Bondsrepubliek Duitsland dient men de volgende documenten altijd bij zich te hebben:
• een kentekenbewijs van het voertuig
• een geldig rijbewijs (bestuurder)
In andere landen moeten de nationale voorschriften in acht genomen worden.
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Aanwijzingen bij de typegoedkeuring bij
de afgifte van het kentekenbewijs

De TREMO CARRIER kan als volgt gehomologeerd worden:
• als vrachtwagen (bedrijfswagen):
• bedrijfswagen voor het transporteren van goederen van categorie N1
(t/m 3500 kg maximaal toelaatbaar totaalgewicht, hoofdsteunen (SO) verplicht)
• bedrijfswagen voor het transporteren van goederen van categorie N2
(t/m 5000 kg maximaal toelaatbaar totaalgewicht)
Als een voertuig als „vrachtwagen“ gehomologeerd wordt, wordt dit voertuig aan de
hand van de bovenbouw tot een bepaald type vrachtwagen gerekend bijv.
• TREMO CARRIER zonder bovenbouw = vrachtwagenchassis
• TREMO CARRIER met kiep-bovenbouw = open vrachtwagen kieper
• ander voertuig apparaatdrager
Als een voertuig als „ander voertuig apparaatdrager“ wordt gehomologeerd, moeten
deze voertuigen als volgt zijn uitgevoerd:
• frontaanbouwpunt (snelwisselinrichting)
• extra schijnwerpers (dakschijnwerpers)
• hydraulisch werksysteem
Homologatie als „tractor“ is vanwege de constructieve kenmerken van het voertuig niet
mogelijk!
In andere landen moeten de nationale voorschriften in acht genomen worden.

Voertuigkeuring

• In de Bondsrepubliek Duitsland is het voertuig conform StVZO kentekenplichtig

(groen kenteken)
• Volgens §29 StVZO van de Bondsrepubliek Duitsland dient er regelmatig een APKkeuring (in Duitsland "Hauptuntersuchung" of HU genoemd) plaats te vinden:
• categorie N1:
• voor het eerst na 36 maanden
• dan om de 24 maanden
• categorie N2:
• om de 12 maanden
• Volgens §47a StVZO van de Bondsrepubliek Duitsland dient er regelmatig een
Emissiekeuring (in Duitsland "Abgasuntersuchung" of AU genoemd) plaats te
vinden:
• categorie N1:
• voor het eerst na 36 maanden
• dan om de 24 maanden
• categorie N2:
• om de 12 maanden
In andere landen moeten de nationale voorschriften in acht genomen worden.
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Fabrieksplaatjes, typeplaatjes en apparaatnummers
Fabrieksplaatje
Het fabrieksplaatje bevindt zich links in de bestuurderscabine.
Multicar Zweigwerk der Hako-Werke GmbH

W M U 2 X 5 6 E 5 9 W 0 0 xxxx

Afb. 1:

Fabrikant
Nr. van alg. bedrijfsvergunning
VIN (Vehicle Identification No.)
Geoorl. totaalgewicht
Geoorl. totaal trekgewicht
Geoorl. asdruk voor
Geoorl. asdruk achter

Afb. 2:

De betekenis van het VIN
(Vehicle Identification No. = voertuigidentificatienummer)
W MU 2 X56 E5 9W0 00 0 01
Duitsland
MULTICAR
Aantal assen
Korte typebenaming
Motorcode gecodeerd
Bouwjaar
Plaats van fabricage is Waltershausen
0 = starre achteras, L = stuurbare achteras; Vulteken
Doorlopend nummer, elk jaar beginnend met 0001

VIN op het chassis
Het VIN is in het voertuigchassis rechtsvoor (achter optrede) ingeslagen.
Voorbeeld:
WMU2X56E59W000001

Afb. 3:

Motornummer
Het motornummer bevindt zich op de lasnaad motor/transmissie.
Bovendien is op de tandriembescherming een sticker met „motorcode“ en „doorlopend
nummer“ aangebracht.
Voorbeeld:
CJD 001 041
N00-10094
Afb. 4:
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Hydraulische rijpomp
Het typeplaatje (pijl) bevindt zich boven op de aansluitflens naar de motor.
Voorbeeld:
CMR: 4660 232 0011 (materiaalnr. MULTICAR)
TYPE: A4VG40 EP3DT1/32R-NAC02F025BT-S
MNR: R902 138 895 (materiaalnr. fabrikant)
SN: 24531798 (serienummer)
FD: 09W41 (fabricagedatum: week 41 2009)
Afb. 5:

Hydraulische rijmotor
Het typeplaatje (pijl) bevindt zich onder op de behuizing van de hydraulische rijmotor.
Voorbeeld:
CMR: 4660 233 0010 (materiaalnr. MULTICAR)
TYPE: A6VM080EP100T000A/65MWVON4Z81BV-S
MNR: R902 153 838 (materiaalnr. fabrikant)
SN: 24417890 (serienummer)
FD: 09W23 (fabricagedatum: week 23 2009)
Afb. 6:

Vooras
Het voorasnummer is boven de aandrijfflens ingeslagen.
Voorbeeld:
Y 725566

Afb. 7:

Achteras
Het achterasnummer is boven de aandrijfflens ingeslagen.
Voorbeeld:
Y 732211

Afb. 8:

Bestuurderscabine
Het fabrieksplaatje bevindt zich links in de bestuurderscabine.

Afb. 9:

1-8
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Kiep-bovenbouw
Het typeplaatje bevindt zich rechtsvoor op de kiep-bovenbouw.
Voorbeeld:
Type:
TA X10
Bouwjaar:
2009
Nuttige last: 2000 kg

Afb. 10:

1.8

Overige plaatjes en symbolen
Hieronder worden alleen de plaatjes en symbolen genoemd die niet zonder meer te begrijpen zijn, geen tekst bevatten en ook niet in de volgende hoofdstukken worden toegelicht.
Betekenis:
Het is verboden onder een niet ondersteunde kiep-bovenbouw te gaan staan.
Breng bij alle werkzaamheden onder de kiep-bovenbouw veiligheidssteunen aan.
aangebracht:
links en rechts op de kiep-bovenbouw.

Afb. 11:

Betekenis

ce.ai
Afb. 12:

De CE-markering geeft aan dat de kiep-bovenbouw voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn en dat het conformiteitsprocédé heeft plaatsgevonden.
De kiep-bovenbouw voldoet dus aan alle gezondheids- en veiligheidseisen van de machinerichtlijn.
aangebracht
de CE-markering is links op de kiep-bovenbouw aangebracht.
Betekenis
De sticker beschrijft de belastbaarheid, richting en hoek van de sjorogen op de kiepbovenbouw.
aangebracht
links op de kiep-bovenbouw.

Afb. 13:

Betekenis

50

Toegestane maximumsnelheid van het voertuig in km/u.
aangebracht
links en rechts op de laadkleppen aan de zijkant van de kiep-bovenbouw en rechtsachter
onder het achterlicht.

Afb. 14:
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Hoofdstuk
Veiligheidsinstructies

2

Veiligheidsinstructies

2
2.1

Veiligheidsinstructies
Aanduiding van waarschuwingen en gevareninstructies
Belangrijke informatie over de veiligheid van het bedieningspersoneel en het voertuig is in
deze gebruiksaanwijzing als volgt aangegeven en van symbolen voorzien:
Gevaar!
Aanduiding van aanwijzingen die bij niet in acht nemen gevaarlijk kunnen zijn
voor de gezondheid en het leven van de bediener of derden

☞ Maatregelen ter voorkoming van het gevaar

Let op!
Aanduiding van aanwijzingen die moeten worden opgevolgd om gevaar voor
het voertuig te voorkomen.
☞ Maatregelen ter voorkoming van gevaren voor het voertuig

Opmerking!
Aanduiding van aanwijzingen die een effectiever en economischer gebruik van het
voertuig mogelijk maken.

Milieu!
Aanduiding van aanwijzingen die moeten worden opgevolgd om gevaren voor
het milieu te voorkomen.
In geval van onoordeelkundige omgang met stoffen die gevaarlijk zijn voor het
milieu (bijv. afgewerkte olie) en/of onjuiste afvalverwerking van die stoffen
bestaat kans op milieuverontreiniging.

2.2

Garantie
Garantieclaims kunnen alleen geldend worden gemaakt, wanneer de garantiebepalingen
in acht worden genomen– zie hoofdstuk „Garantievoorwaarden” op pagina 7-5.
Deze zijn ook opgenomen in de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor voertuigen en reserveonderdelen van de firma MULTICAR. Verder dienen de aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzing in acht te worden genomen.
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Gebruik volgens de voorschriften en uitsluiting van aansprakelijkheid
• Het voertuig wordt volgens de voorschriften gebruikt:

•
•
•

•

2.4

• in gemeentebedrijven
• in de land- en bosbouw
• voor onderhoud van groenvoorzieningen
• voor onderhoud van sportparken
• bij de gladheidsbestrijding
Ieder ander gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Voor hieruit resulterende
schade is de firma MULTICAR niet aansprakelijk; het risico draagt alleen de gebruiker.
Gebruik volgens de voorschriften betekent ook dat men zich houdt aan de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en aan de voorwaarden voor onderhoud en inspectie
De machine mag alleen worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd door personen
die vertrouwd zijn met de omgang van het voertuig en die zijn geïnstrueerd over de
functie-afhankelijke risico's bij de omgang met het voertuig.
Gebruik volgens de voorschriften betekent ook dat men zich houdt aan de informatie in
de gebruiksaanwijzing evenals de door de fabrikant voorgeschreven voorwaarden voor
gebruik, onderhoud en inspectie.
De desbetreffende ongevallenpreventievoorschriften evenals de overige algemeen
erkende veiligheidstechnische, arbeidsgeneeskundige en wegenverkeersrechtelijke
regels dienen door gebruiker en eigenaar nageleefd te worden. Ieder ander gebruik
geldt als „niet volgens de voorschriften“; voor hieruit resulterende schade is de
fabrikant niet aansprakelijk, maar alleen de gebruiker.
Voor het overige kunt u bij MULTICAR dienovereenkomstige aanwijzingen bij het
gebruik volgens de voorschriften voor speciale situaties aanvragen.

Redelijkerwijs te voorzien verkeerd gebruik
Gebruik buiten het gebruik volgens de voorschriften is een door de fabrikant van het voertuig niet voorziene toepassing en vormt zodoende een verkeerd gebruik zoals bedoeld in
de machinerichtlijn. voor hieruit resulterende schade is de fabrikant niet aansprakelijk,
maar alleen de gebruiker.
Dergelijk verkeerd gebruik van de TREMO CARRIER is:
• gebruik van vlakken en ruimtes die in de gebruiksaanwijzing niet zijn beschreven als
werkplek of onderhoudsplek
• verrichten van instel-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in strijd met de informatie in de gebruiksaanwijzing
• verhelpen van storingen en uitvoering van reparatiewerkzaamheden bij draaiende
aandrijvingen en/of dieselmotor
• veronachtzaming van waarschuwingen op het voertuig en in de gebruiksaanwijzing
• verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door niet hiervoor opgeleid
personeel
• Eigenmachtige wijzigingen aan het voertuig, alsmede het gebruik van reserveonderdelen, toebehoren, bovenbouwelementen, aanbouwapparatuur en speciale opties die
niet door de firma MULTICAR gecontroleerd en goedgekeurd zijn, kunnen een gevaar
opleveren voor de veiligheid van het voertuig. Voor daaruit resulterende schade is de
firma MULTICAR niet aansprakelijk.
Indien men deze uitrustingsplicht niet nakomt, kan dit ertoe leiden dat de algemene
gebruiksvergunning (ABE) volgens §19(2) StVZO (Duitse Verkeersreglement) haar
geldigheid verliest. Het voertuig stemt niet meer overeen met het type dat de fabrikant
in de documenten heeft beschreven. Aldus heeft de fabrikant het recht, alle garantieclaims van de gebruiker jegens hem te weigeren
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• De firma MULTICAR is niet aansprakelijk, wanneer:

•

•
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• voor- en bovenbouwelementen niet volgens de geldende bovenbouwrichtlijnen van
MULTICAR geproduceerd en aangebracht zijn of als bij afwijkingen geen
toestemming is gevraagd aan MULTICAR
• bij afwijkingen van de geldende bovenbouwrichtlijnen van Multicar de vereiste expertises van de bevoegde autoriteiten niet voldoen aan de algemene administratieve
voorschriften van de (Duitse) wet op technische arbeidsmiddelen (§ 2)!
• die inspectie- en onderhoudswerkzaamheden, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding niet of op onoordeelkundige wijze zijn verricht
• men de gebruiksaanwijzing niet heeft gelezen en de handtekening op pagina 1-1
ontbreekt
De firma MULTICAR is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of materiële schade
die het gevolg is van het feit dat veiligheidsinstructies en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd of doordat men de verplichting tot zorgvuldigheid niet is
nagekomen bij:
• hantering
• gebruik
• inspectie en onderhoud
• reparaties
van het voertuig, ook als niet speciaal wordt gewezen op deze zorgvuldigheidsplicht in
de veiligheidsinstructies, gebruiksaanwijzing (voertuig/motor)
Bij hefwerkzaamheden wordt het voertuig alleen volgens de voorschriften gebruikt als
de voorgeschreven veiligheidsinrichtingen aanwezig zijn en goed werken
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Algemene gedragsmaatregelen en veiligheidsinstructies

Organisatorische maatregelen

• Het voertuig is gebouwd volgens de laatste stand van de techniek en de erkende veilig•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
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heidsvoorschriften. Toch kan er bij het gebruik gevaar voor lijf en leven van de
gebruiker of derden resp. schade aan het voertuig of andere voorwerpen ontstaan
Gebruik het voertuig uitsluitend wanneer dit zich in een technisch perfecte staat bevindt
en gebruik het met inachtneming van de gebruiksaanwijzing volgens de voorschriften
en denk hierbij aan de veiligheid en gevaren! Met name storingen die van invloed
kunnen zijn op de veiligheid dient u onmiddellijk te verhelpen (laten verhelpen)!
Basisregel:
Telkens voordat u het voertuig in gebruik neemt, dient u te controleren of het voertuig
verkeersveilig is en naar behoren werkt!
Bedachtzaam en voorzichtig werken is de beste bescherming tegen ongevallen!
De gebruiksaanwijzing moet in zijn geheel beschikbaar zijn op de plaats waar het
voertuig wordt gebruikt en dient in het hiervoor bestemde opbergvak in de bestuurderscabine te worden bewaard.
Een onvolledige of slecht leesbare gebruiksaanwijzing dient onmiddellijk te worden
aangevuld of vervangen
Lees ook alle, mogelijk extra verstrekte handleidingen aandachtig door voordat u
handelingen gaat verrichten waarvan u niet op de hoogte bent!
Bij gebruik van aan- en bovenbouwapparatuur dient u bovendien de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant te hebben gelezen
Behalve de gebruiksaanwijzing dienen de wettelijke, algemeen geldende en anderszins
bindende regelingen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu
te worden opgevolgd.
Dergelijke plichten kunnen ook bijv. de omgang met gevaarlijke stoffen of het ter
beschikking stellen/dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting of verkeersrechtelijke regelingen betreffen
Voor een betere organisatie van het werk, de arbeidsprocessen of het personeel moet
de gebruiksaanwijzing met de passende instructies, inclusief toezicht- en meldingsplichten aangevuld worden
Het personeel dat belast is met het verrichten van werkzaamheden aan het voertuig
moet - voordat het met de werkzaamheden begint - de gebruiksaanwijzing en in het
bijzonder het hoofdstuk Veiligheidsinstructies hebben gelezen en begrepen. Dit geldt in
het bijzonder voor personen die slechts af en toe aan het voertuig werken, bijv. voor het
instellen of onderhouden
Tenminste door middel van regelmatig plaatsvindende controles moet de gebruiker/
eigenaar controleren of het bedienings-/onderhoudspersoneel met besef van veiligheid
en gevaren werkt en of het de instructies in de gebruiksaanwijzing opvolgt
De gebruiker/eigenaar is verplicht het voertuig altijd alleen maar te gebruiken als het in
correcte staat verkeert en - voor zover nodig of door middel van voorschriften vereist het bedienings- en onderhoudspersoneel te verplichten tot het dragen van veiligheidskleding enz.
Bij wijzigingen aan het voertuig die de veiligheid betreffen of bij wijziging van het
werkgedrag dient het voertuig onmiddellijk te worden stilgezet en dienen de storingen
te worden gemeld aan de verantwoordelijke instantie/persoon.
Beschadigingen of storingen aan het voertuig die van invloed zijn op de veiligheid
moeten onmiddellijk worden verholpen (laten verhelpen)
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Veiligheidsinstructies
• Er mogen zonder toestemming van de firma MULTICAR geen veranderingen, aan- en

•
•
•

•

•
•
•
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ombouwwerkzaamheden aan het voertuig en de aan- en bovenbouwelementen ervan
(bestuurderscabine, kiep-bovenbouw enz.) evenals aan de werkapparaten worden
uitgevoerd die van invloed zijn op de veiligheid! Dit geldt ook voor het monteren en het
instellen van veiligheidsinrichtingen en -kleppen alsmede voor het lassen aan
dragende onderdelen
Reserveonderdelen moeten voldoen aan de vastgelegde technische eisen van de firma
MULTICAR. Dit is altijd gewaarborgd bij originele reserveonderdelen
Vervang hydraulische slangleidingen na de aangegeven of na een passende tijd, ook
wanneer er geen gebreken zichtbaar zijn die van invloed kunnen zijn op de veiligheid
Voordat u aan of met het voertuig werkzaamheden gaat verrichten - vooral onderhouds- en reparatiewerkzaamheden - moet u sieraden als ringen, horloges,
armbanden enz. afnemen c.q. mag u lang haar niet loshangend dragen en mag u geen
losse kleding dragen, bijv. open jassen, stropdassen of halsdoeken.
Er bestaat gevaar voor verwondingen door te blijven hangen of ingetrokken te worden!
Houd het voertuig schoon. U vermindert hierdoor:
• brandgevaar, bijv. door in olie gedrenkte doeken die blijven liggen
• kans op lichamelijk letsel, bijv. als gevolg van vuile treden
• gevaar voor ongevallen, bijv. door vuile rem- of gaspedalen
Neem alle veiligheids-, waarschuwings- en informatieborden op het voertuig in acht
Houd u aan de voorgeschreven of in de gebruiksaanwijzing genoemde termijnen voor
terugkerende controles/inspecties en onderhoudswerkzaamheden!
Om inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren is een
geschikte werkplaatsuitrusting absoluut noodzakelijk
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Veiligheidsinstructies
Keuze en kwalificaties van het personeel, fundamentele plichten

• Werkzaamheden aan/met het voertuig mogen uitsluitend door betrouwbaar personeel
•

•
•
•
•

•
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worden uitgevoerd. Laat geen onbevoegde personen met het voertuig rijden of werken!
Let op de wettelijke minimumleeftijd!
Het bedieningspersoneel moet in het bezit zijn van het juiste rijbewijs – zie hoofdstuk
„Voorschriften” op pagina 1-5 en moet bovendien de nodige kennis van zaken hebben
om de betreffende aan- of bovenbouwelementen en speciale apparatuur te kunnen
gebruiken. Als dat nodig is, moeten speciale vergunningen aanwezig en aantoonbaar
zijn!
Laat alleen geschoold en geïnstrueerd personeel met het voertuig werken.
Leg de bevoegdheden van het personeel voor het bedienen, uitrusten, onderhouden en
repareren duidelijk vast!
Leg de verantwoordelijkheid van de bestuurder vast, ook met het oog op de bepalingen
van het Wegenverkeersreglement. Geef de bestuurder de mogelijkheid instructies van
derden te negeren als die in strijd zijn met de veiligheidsvoorschriften
Laat personeel dat wordt geschoold, in opleiding is of bezig is met een algemene
opleiding, uitsluitend onder voortdurend toezicht van een ervaren persoon met het
voertuig werken!
Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting, aan het chassis, aan het remsysteem of
aan de stuurinrichting mogen uitsluitend door hiertoe opgeleid vakpersoneel worden
uitgevoerd.
Werkzaamheden aan het hydraulische systeem van het voertuig mogen alleen worden
uitgevoerd door personeel dat speciale kennis en ervaring heeft op het gebied van
hydraulica!
Zet de gevarenzone af, wanneer het niet mogelijk is de veiligheidsafstand aan te
houden.
Stop met de werkzaamheden, wanneer personen de gevarenzone ondanks waarschuwingen niet verlaten! Het is verboden om in de gevarenzone te verblijven!
Gevarenzone:
De gevarenzone is het bereik waarin personen in gevaar kunnen worden gebracht door
de bewegingen
• van het voertuig
• van de werkinrichtingen
• van de extra apparatuur of
• van de lading
Hierbij hoort ook het bereik waar naar beneden vallende lading, een losrakende inrichting of weggeslingerde onderdelen terecht kunnen komen.
De gevarenzone moet met 0,5 m worden uitgebreid, wanneer het voertuig zich in de
onmiddellijke nabijheid bevindt van
• gebouwen
• steigers
• andere vaste bouwelementen
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Veiligheidsinstructies
2.6

Veiligheidsinstructies voor het gebruik

Normaal gebruik

Voor inbedrijfstelling / werkbegin:

• Tref maatregelen om ervoor te zorgen dat het voertuig alleen wordt gebruikt wanneer

•

•

•
•
•
•

•

•

het in een veilige staat verkeert en goed werkt!
Gebruik het voertuig alleen als alle veiligheidsinrichtingen en inrichtingen die relevant
zijn voor de veiligheid, bijv. afneembare veiligheidsinrichtingen, geluidsdemping, afzuiginrichtingen enz. aanwezig zijn en goed functioneren!
Controleer het voertuig ten minste één keer per dag/dienst op zichtbare beschadigingen en gebreken! Meld veranderingen (ook voor wat betreft het werkgedrag) onmiddellijk aan de verantwoordelijke instantie/persoon! Zet het voertuig zo nodig
onmiddellijk stil en beveilig het!
Alvorens met de werkzaamheden te beginnen moet u eerst vertrouwd raken met de
werkomgeving. Tot de werkomgeving horen bijv. obstakels op het werkterrein en op
straat, het draagvermogen van de ondergrond en noodzakelijke afzettingen van de
werkplek om betreding vanaf de openbare weg te voorkomen
Controleer voor het rijden, ook na werkonderbrekingen, of de remmen, de stuurinrichting, de waarschuwingsinrichting en de verlichting goed werken!
Zorg er vóór inbedrijfstelling (inschakelen/starten) van het voertuig/aanbouwapparaat
voor dat niemand in gevaar kan worden gebracht door de inbedrijfstelling van het
voertuig/aanbouwapparaat!
Controleer alvorens het voertuig te verplaatsen altijd of het toebehoren en de aanbouwapparatuur veilig zijn aangebracht/bevestigd om ongevallen te voorkomen!
Controleer alvorens met het werk te beginnen of
• alle veiligheidsinrichtingen op de juiste wijze zijn aangebouwd en naar behoren werken
• gevarendriehoek
• waarschuwingslamp met typekeuring
• verbanddoos
aanwezig zijn
Voordat u begint te rijden of voordat u met het werk begint:
• controleren of het zicht voldoende is (vergeet de achteruitkijkspiegel niet!)
• de zitpositie goed instellen (u moet het rempedaal helemaal kunnen intrappen),
l de bestuurdersstoel nooit tijdens het rijden of tijdens het verrichten van werkzaamheden verstellen!
• veiligheidsgordel omdoen
• de omgeving rondom het voertuig controleren (kinderen!)
De bestuurder is in de werkzone verantwoordelijk tegenover derden!
Voordat u op de openbare weg gaat rijden, dient u de transportbeveiligingen van het
aanbouwapparaat te controleren, indien nodig moet u het aanbouwapparaat ook borgen!

Tijdens het rijden / werk:

• Start en bedien het voertuig uitsluitend vanaf de bestuurdersplaats voor zover hiervoor
geen speciale bedieningselementen aanwezig zijn!

• Bijrijders mogen alleen op de hiervoor bestemde bijrijdersstoelen meerijden.
•
•
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Het is verboden op de kiep-bovenbouw en op aan- en bovenbouwelementen personen
te transporteren!
Het is verboden personen in de werk-/aanbouwapparatuur op te tillen, neer te laten en
mee te nemen. Dit mag wel in het kader van werkzaamheden met een hoogwerker,
maar niet bij transportritten.
Klim nooit op een rijdend voertuig en spring hier niet vanaf!
2-7

Veiligheidsinstructies
• Voer in- en uitschakelprocessen uit zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing en let
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

op de controlelampjes!
Zet het voertuig bij functiestoringen onmiddellijk stil en beveilig het! Laat storingen
onmiddellijk verhelpen!
Schakel bij slecht zicht en wanneer het donker is altijd de verlichting in!
Wanneer de verlichting van het voertuig niet voldoende is om bepaalde werkzaamheden veilig uit te voeren, dient de werkplek te worden voorzien van extra verlichting
Let bij het passeren van onderdoorgangen, bruggen, tunnels of bovengrondse
leidingen enz. altijd op voldoende afstand!
Houd altijd voldoende afstand tot de rand van bouwputten en bermen!
Let bij het verrichten van werkzaamheden in gebouwen/gesloten ruimten op het volgende:
• plafondhoogte
• breedte van inritten
• maximale belasting van het dek/de bodem
Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte. Vergiftigingsgevaar!
Men zal moeten wennen aan de hydrostatische vierwielbesturing. Pas daarom de
rijsnelheid aan uw kunnen en aan de omgevingsomstandigheden aan. Keuze en wissel
van type besturing uitsluitend bij stilstaand voertuig!
Laat alle handelingen achterwege die ervoor zorgen dat het voertuig niet meer stabiel staat!
Zorg er bij werkzaamheden op hellingen voor dat het voertuig zo mogelijk bergaf of
bergop rijdt/werkt. Wanneer niet kan worden vermeden dat het voertuig in dwarsrichting rijdt, dient u rekening te houden met de kantelgrens van het voertuig!
Aanbouwapparatuur/werkuitrustingen moeten hierbij altijd zo laag mogelijk bij de grond
worden gehouden! Dit geldt ook bij het afrijden van een helling!
Tijdens het rijden in dwarsrichting moet de last zich altijd aan de kant van de berg
bevinden
Pas de rijsnelheid bij het rijden op een helling altijd aan de omstandigheden aan!
Schakel nooit op de helling, maar altijd al hiervoor in de laagste rijstand!
Let heel goed op bij het rijden op glibberige en gladde wegen. Vooral bij een leeg
voertuig met een geringe belasting van de achteras, dient u het gaspedaal langzaam in
te drukken en de bedrijfsrem met gevoel te gebruiken.
Bij glibberige en gladde wegen en onbeladen voertuig dient u de vierwielaandrijving in
te schakelen.
De TREMO CARRIER is een smalspoorvoertuig dat afhankelijk van bovenbouwelement en belading een hoog zwaartepunt kan hebben. Bij een hoog zwaartepunt
en/of volbeladen bovenbouwelement dient u bochten slechts met een aangepaste lage
snelheid te nemen en abrupte stuurbewegingen te vermijden.
Bij ingeschakelde vierwielbesturing (SO) moet met veel aandacht worden gereden.
Beveilig het voertuig, wanneer u de bestuurdersstoel verlaat, altijd tegen onbedoeld
wegrollen en onbevoegd gebruik!
Laat de werkapparaten/aanbouwapparatuur op de grond zakken

Tanken:

• Wees voorzichtig bij de omgang met brandstof. Verhoogd brandgevaar!
Zorg ervoor dat de brandstof niet in aanraking komt met hete onderdelen!
Vul nooit brandstof bij in de buurt van open vuur of ontvlambare vonken.
Parkeer het voertuig voor het tanken en rook niet!
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Veiligheidsinstructies
Aanhangwagens en aanbouwapparatuur

• Alle aanbouwapparatuur die niet conform het Duitse Verkeersreglement StVZO
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Transport

•
•
•
•
•
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beveiligd kan worden, moet aan het begin van een rit op de openbare weg gedemonteerd worden!
Aanbouwapparatuur, aanhangwagens en ballastgewichten beïnvloeden het rijgedrag
evenals het stuur- en remvermogen van het voertuig!
Bevestig aanbouwapparatuur en aanhangwagens alleen met de voorgeschreven
inrichtingen!
Zet aanhangwagens en aanbouwapparatuur zodanig vast dat ze niet kunnen
wegrollen!
Er mogen alleen aanhangwagens worden gebruikt als de aanhangwagenkoppeling in
de normale stand staat en als de pen van de aanhangwagenkoppeling goed
vergrendeld is
Hang de aanhangwagen volgens de voorschriften vast. Controleer of het remsysteem
van de aanhangwagen naar behoren werkt. Houd u aan de voorschriften van de
fabrikant
Houd u aan de max. geoorloofde kogelbelasting en het aanhangwagengewicht op resp.
aan de aanhangwagenkoppeling!
Bij het aankoppelen van aanbouwapparatuur is extra voorzichtigheid geboden!
Alvorens hydraulische slangen/leidingen (hydraulische snelkoppelingen) aan of los te
koppelen, dient u
• de motor af te zetten
• de hydraulische aansluitingen drukloos te maken – zie hoofdstuk „Maak de hydraulische aansluitingen drukloos, daartoe:” op pagina 3-89.
Neem het voertuig alleen in gebruik, wanneer alle veiligheidsinrichtingen zijn aangebracht en goed werken en wanneer alle aansluitingen voor de remmen, de verlichting
en het hydraulische systeem tot stand zijn gebracht!
Bij speciale opties moeten alle extra noodzakelijke verlichtingen, controlelampjes enz.
aanwezig zijn en functioneren
Bevestig aanbouwapparatuur alleen wanneer de motor stilstaat en de aandrijving is
uitgeschakeld
Met name bij voertuigen met een snelwisselinrichting voor de aanbouwapparatuur
moet u ervoor zorgen dat het aanbouwapparaat goed in de snelwisselinrichting is
vergrendeld. Controleer dit alvorens met het werk te beginnen
Als u hydraulische cilinders en hydraulische motoren aansluit, moet u ervoor zorgen
dat de hydraulische slangen op de voorgeschreven wijze worden aangesloten
Tijdens het vastkoppelen van aanbouwapparatuur aan de hefinrichting voor en/of
achter bestaat kans op verwondingen als gevolg van beknelling of afschuiving.
Er mag zich niemand tussen het voertuig en het aanbouwapparaat bevinden als het
voertuig en het aanbouwapparaat niet tegen wegrollen zijn beveiligd
Neem bij het wegslepen, verladen en vervoeren de gebruiksaanwijzing in acht!
Houd u bij het wegslepen aan de voorgeschreven transportstand, de toegestane
snelheid en de route
Gebruik alleen geschikte transportmiddelen en hefinrichtingen met voldoende draagvermogen/nuttige last!
Zet het voertuig goed vast op het transportmiddel! Gebruik geschikte bevestigingspunten
Ga bij de hernieuwde inbedrijfstelling uitsluitend in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing te werk!
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Veiligheidsinstructies
2.7

Veiligheidsinstructies voor onderhoud en inspectie
• Doe niets waardoor de veiligheid kan worden belemmerd!
• Voer de instel-, onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit zoals beschreven in de

•
•
•

•
•

•

•

•
•
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gebruiksaanwijzing/onderhoudshandleiding, en houd u aan de termijnen en informatie
voor het vervangen van onderdelen/deeluitrustingen!
Deze werkzaamheden mogen alleen door vakpersoneel worden verricht
Het voertuig mag niet door onbevoegde personen worden onderhouden of geïnspecteerd. Ook mogen zij geen proefritten met het voertuig maken
Stel het bedienend personeel/de bestuurder op de hoogte van speciale werkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden, alvorens hiermee te beginnen! Wijs een
toezichthoudende persoon aan!
Bij alle werkzaamheden die betrekking hebben op gebruik, uitrusting of instelling van
het voertuig en zijn voor de veiligheid relevante inrichtingen, evenals bij inspecties,
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen de in- en uitschakelprocessen
volgens de gebruiksaanwijzing uitgevoerd en de aanwijzingen voor onderhoudswerkzaamheden in acht genomen te worden
Zet het gebied waarin onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, indien nodig af!
Voordat u inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gaat verrichten, moet u
aan het contactslot/stuur of op de bedieningselementen een waarschuwingsbordje
aanbrengen met bijvoorbeeld de volgende tekst „Machine wordt gerepareerd, niet
starten a.u.b.“
➥ Trek de contactsleutel uit het contact!
Verricht onderhouds-, reparatie- en herstelwerkzaamheden alleen als:
• het voertuig op een vlakke en stevige ondergrond is geparkeerd
• der rijrichtingschakelpook in neutrale stand staat
• de parkeerrem is aangetrokken
• alle hydraulisch beweegbare werkapparaten op de grond zijn geplaatst
• de motor niet loopt
• de contactsleutel is verwijderd
• het voertuig niet kan wegrollen
Als onderhoudswerkzaamheden of reparaties alleen met lopende motor verricht
kunnen worden:
• uitsluitend met z'n tweeën werken
• moeten beide personen bevoegd zijn om het voertuig te mogen bedienen
• moet één persoon plaats nemen op de bestuurdersstoel en de andere persoon altijd
in zijn gezichtsveld blijven
• de speciale veiligheidsinstructies in de betreffende werkinstructies in acht nemen
• op een veilige afstand blijven van alle draaiende en bewegende delen als ventilatorschoepen, V-snaaraandrijvingen, aftakasaandrijvingen, blazers enz.
Voordat u iets aan het voertuig monteert, moet u ervoor zorgen dat alle bewegende
onderdelen niet kunnen wegrollen en zich niet kunnen bewegen
Losse onderdelen en grotere modules dienen tijdens het vervangen zorgvuldig aan
hefgereedschap te worden bevestigd en moeten zodanig worden beveiligd dat zij geen
gevaar kunnen opleveren.
Gebruik alleen geschikte hefinrichtingen en lastopnamemiddelen die zich in een
technisch perfecte staat bevinden en over voldoende draagvermogen beschikken!
Ga niet onder zwevende lasten staan en werk hier ook niet onder!
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Veiligheidsinstructies
• Laat het bevestigen van lasten en het instrueren van kraanmachinisten uitsluitend over

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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aan ervaren personen!
Degene die de instructies geeft, moet in het gezichtsveld van de bediener verblijven of
zich op gehoorsafstand bevinden, zodat mondelinge communicatie mogelijk is
Gebruik bij bovenhandse montagewerkzaamheden de hiervoor bestemde of andere veilige
klimhulpmiddelen en werkplatformen.
Gebruik onderdelen van het voertuig of aan-/bovenbouwapparatuur niet als klimhulpmiddel!
Maak bij onderhoudswerkzaamheden op grotere hoogte gebruik van valbeveiligingen!
Houd alle handgrepen, trappen, hekken, platformen, bordessen en ladders vrij van vuil,
sneeuw en ijs!
Ontdoe het voertuig en met name aansluitingen en schroefverbindingen van olie,
brandstof of schoonmaakmiddelen alvorens met de onderhouds-/reparatiewerkzaamheden te beginnen!
Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen!
Gebruik pluisvrije poetsdoeken!
Dek alle openingen waarin om veiligheidsredenen geen water/stoom/schoonmaakmiddel mag binnendringen af of plak deze dicht, voordat u het voertuig met water of
een stoomspuit (hogedrukspuit) of andere schoonmaakmiddelen schoonmaakt.
Hierbij loopt vooral de elektrische installatie gevaar
Na het schoonmaken moeten de afdekkingen/plakkers helemaal worden verwijderd!
Na de schoonmaakwerkzaamheden moet u controleren of alle leidingen voor
brandstof, motorolie en hydraulische olie volledig dicht zijn en geen schuurplekken en
beschadigingen vertonen!
Verhelp geconstateerde gebreken onmiddellijk!
Bij het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet u losgedraaide
schroefverbindingen altijd weer vastdraaien!
Wanneer het bij montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig is om
veiligheidsinrichtingen te demonteren, dan moeten die onmiddellijk na voltooiing van de
werkzaamheden weer gemonteerd en gecontroleerd worden
Zorg ervoor dat bedrijfs- en hulpstoffen evenals onderdelen die worden vervangen,
veilig en milieuvriendelijk worden afgevoerd!
De werkapparaten mogen niet als hefplatform voor personen gebruikt worden.
Dit geldt niet voor een hoogwerker!
Plaatsen op het voertuig die een gevaar opleveren voor de gezondheid en het leven
(afschuivings- en beknellingspunten) moet u altijd eerst stabiel blokkeren of ondersteunen, voordat u op zo'n gevaarlijke plaatsen begint te werken
Verricht alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onder een omhooggetild
voertuig, werk-/aanbouw- of extra apparaat als dit goed en stabiel ondersteund is
(hydraulische cilinders, krikken enz. alleen bieden onvoldoende steun aan omhooggetilde voertuigen/apparaten)
Raak tijdens gebruik en enige tijd daarna geen hete onderdelen zoals het motorblok en
het uitlaatsysteem aan. Verbrandingsgevaar!
Wanneer u hard op bevestigingsbouten slaat, kunnen deze wegschieten of breken.
Verwondingsgevaar!
Gebruik geen startbrandstof (startpiloot)! Dit geldt vooral als er tevens voorgloeibougies (voorverwarming van aangezogen lucht) gebruikt worden – explosiegevaar!
Wees voorzichtig bij werkzaamheden aan het brandstofsysteem. Verhoogd brandgevaar!
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Aanwijzingen m.b.t. bijzondere gevaren

Elektrische energie

• Gebruik alleen originele zekeringen met de voorgeschreven stroomsterkte!
•

•

•
•
•
•
•
Gas, stof, stoom, rook

•

•
•
Hydraulisch systeem

•
•
•

•
Lawaai

•
•
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In geval van storingen aan de elektrische installatie, moet u het voertuig onmiddellijk
uitzetten en de storing verhelpen!
Houd met het voertuig voldoende afstand van bovengrondse elektriciteitsleidingen!
Bij werkzaamheden in de buurt van bovengrondse elektriciteitsleidingen mag de uitrusting/
het aanbouwapparaat niet in de buurt van de leidingen komen. Levensgevaarlijk! Informeer
naar de veiligheidsafstanden die hierbij in acht moeten worden genomen!
Wanneer het voertuig in aanraking is gekomen met sterkstroomleidingen:
• het voertuig niet verlaten
• het voertuig uit de gevarenzone rijden
• omstanders waarschuwen niet in de buurt van het voertuig te komen en het niet aan
te raken
• ervoor zorgen dat de spanning wordt uitgeschakeld
• het voertuig pas verlaten, wanneer de geraakte/beschadigde leiding zeker niet meer
onder stroom staat
Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen uitsluitend door hiertoe opgeleide
vakmensen worden uitgevoerd in overeenstemming met de elektrotechnische regels
De elektrische uitrusting van het voertuig moet regelmatig worden geïnspecteerd/
gecontroleerd. Gebreken zoals losse verbindingen of beschadigde kabels moeten
onmiddellijk worden verholpen
Let op de werkspanning van het voertuig/aanbouwapparaat!
Bij werkzaamheden aan het elektrische systeem of bij laswerkzaamheden moet altijd
de massaleiding van de accu worden afgeklemd!
Het starten met een startkabel kan gevaarlijk zijn, wanneer dit niet correct gebeurt.
Volg de veiligheidsinstructies voor de accu op!
Gebruik het voertuig alleen in voldoende geventileerde ruimten! Voordat u in een
gesloten ruimte de verbrandingsmotor start of een verwarming inschakelt die op
brandstof werkt, moet u controleren of deze ruimte voldoende is geventileerd!
Volg de geldende voorschriften op!
Voer las-, soldeer- en slijpwerkzaamheden aan het voertuig alleen uit, wanneer
hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Er kan bijv. brand- en explosiegevaar
bestaan!
Ontdoe het voertuig en de omgeving voor het lassen, solderen en slijpen van stof en
brandbare stoffen en zorg voor voldoende ventilatie - Explosiegevaar!
Werkzaamheden aan het hydraulische systeem van het voertuig mogen alleen worden
uitgevoerd door personen die speciale kennis en ervaring hebben op het gebied van
hydraulica!
Controleer alle leidingen, slangen en schroefverbindingen regelmatig op lekkages en
zichtbare beschadigingen! Beschadigingen en lekkages moeten onmiddellijk worden
verholpen! Wegspattende olie kan verwondingen en brand veroorzaken
Systeemsegmenten en drukleidingen (hydraulisch systeem) die moeten worden
geopend, moeten vóór aanvang van de ombouw- of reparatiewerkzaamheden
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing/onderhoudshandleiding/modulebeschrijving
drukloos worden gemaakt!
Hydraulische leidingen dienen op vakkundige wijze gelegd en gemonteerd te worden!
Pas op dat u aansluitingen niet verwisselt! Koppelstukken, lengte en kwaliteit van de
slangleidingen moeten voldoen aan de eisen
De geluidsisolerende inrichtingen van het voertuig moeten tijdens gebruik in werking
zijn
Zorg zo nodig voor een gehoorbescherming!
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Veiligheidsinstructies
Olie, vet en andere chemische substanties

Accu

• Bij de omgang met olie, vet en andere chemische substanties (bijv. accuzuur —
•
•
•
•

Banden

•
•

•
•
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zwavelzuur) moeten de veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden die voor het
product gelden (veiligheidsinformatieblad)!
Wees voorzichtig bij de omgang met hete bedrijfs- en hulpstoffen. Verbrandingsgevaar!
Bij de omgang met de accu moeten de speciale veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften worden opgevolgd. Accu's bevatten zwavelzuur! – Bijtend!
Met name bij het opladen en bij het normale gebruik van accu's komt er in de cellen
een waterstof-luchtmengsel tot stand. Explosiegevaar!
Probeer bij een bevroren accu of bij een laag zuurpeil niet te starten met behulp van
een startkabel; de accu kan barsten of exploderen
Reparatiewerkzaamheden aan banden en velgen mogen alleen door vakpersoneel of
in een erkende werkplaats worden uitgevoerd!
Beschadigde banden en/of een verkeerde bandenspanning verminderen de gebruiksveiligheid van het voertuig. Controleer de banden derhalve regelmatig op:
• voorgeschreven bandenspanning
• beschadigingen
Pomp de banden niet op met brandbaar gas. Explosiegevaar!
Controleer regelmatig of de wielmoeren goed vast zitten. Na een bandenwissel controleert u na 50 km de wielmoeren – draai ze vaster aan als dat nodig is!

2-13

Veiligheidsinstructies
2.9

Afb. 15:

Buitenbedrijfstelling en afvalverwijdering
Als voertuigen of componenten ervan aan het einde van hun gebruiksduur zijn gekomen
en moeten worden gesloopt, moeten de componenten correct worden afgevoerd.
Daarbij moet goed nota worden genomen van de voorschriften van de verantwoordelijke
instanties.
De bedrijfsstoffen in het voertuig vereisen een speciale afvalverwijdering en mogen niet in
het milieu komen. Meer informatie met betrekking tot de afvalverwijdering is verkrijgbaar
via de verantwoordelijke plaatselijke instantie, de MULTICAR dealerwerkplaats of de
MULTICAR klantenservice.
• Producten met het symbool (afb. 15) mogen aan het einde van hun levensduur niet bij
het huisvuil worden gegooid.
• Gebruikte materialen met het symbool (afb. 16) dienen conform hun aanduiding te
worden hergebruikt.
• Verpakkingsmaterialen dienen te worden gerecycled of teruggewonnen en mogen niet
bij het huisvuil worden gegooid.
• Kunststoffen die zijn voorzien van de aanduiding van het materiaal zoals bijvoorbeeld
PPTV20, dienen te worden gerecycled of teruggewonnen en mogen niet bij het huisvuil
worden gegooid.
• Oude batterijen bevatten schadelijke stoffen en moeten door de verkoper worden
teruggenomen, correct afgevoerd of bij een verzamelpunt worden afgegeven.
Oude batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.
• Bedrijfsstoffen als bijvoorbeeld olie, hydraulische vloeistoffen, remvloeistoffen of brandstoffen moeten als chemisch afval behandeld en correct afgevoerd worden.
• Laat koelmiddelen uitsluitend door gespecialiseerde bedrijven met vakkundig
personeel en de noodzakelijke technische uitrusting afvoeren. Koelmiddel mag in geen
geval in de atmosfeer komen. Laat koelmiddelen door een MULTICAR dealerwerkplaats afvoeren. Neem goed nota van de desbetreffende nationale voorschriften.
• Neem goed nota van de voorschriften van de verantwoordelijke plaatselijke instanties.

Afb. 16:

2-14
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Hoofdstuk
Bediening

3

Bediening

3
3.1

Bediening

Bediening
3.2
3.2.1

Inleiding

Overzicht bedieningselementen
Totaalaanzicht voertuig
Zie binnenkant

De beschrijving van de bedieningselementen bevat informatie over de werking van en de
omgang met de afzonderlijke controlelampjes en bedieningselementen in het voertuig.
De paginanummers die in de overzichtstabel worden genoemd, verwijzen naar de
beschrijving van het betreffende bedieningselement.
De aanduiding van de bedieningselementen met getallen of met letters, zoals bijv. 40/18
of 40/A, betekent: afbeelding nr. 40/bedieningselement nr. 18 of positie A in
afbeelding nr. 40. De bedieningselementen hebben altijd dezelfde positienummers in alle
hoofdstukken.
Als de afbeelding links naast de tekst staat, wordt alleen het positienummer vermeld.
Voor een betere oriëntatie kunt u de overzichtsbladen uitklappen.
De symbolen in de tekst hebben de volgende betekenis:
• Aanduiding van een opsomming
• Onderverdeling van een opsomming/handeling. De geadviseerde volgorde moet
daarbij worden aangehouden
☞ Aanduiding van een te verrichten handeling
➥ Beschrijving van de gevolgen van een handeling
n. afgeb. = niet afgebeeld
SO = speciale optie
De afkorting „SO“ staat bij bedieningselementen of andere voertuiggroepen die als optie
(volgens wens van de klant) zijn ingebouwd.
Geeft voor een betere oriëntatie in tekeningen of grafische weergaven de rijrichting aan.
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Bediening

1

2

3

4

5

4

Totaalaanzicht voertuig

6

7
34

8

9
10
11
12
21

19

18

17

16

15

14

13

36
34

20

35
34

33
21

32
31

22

21

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Benaming
Meer informatie, zie pagina
Zwaailicht....................................................................................................................................................................3-40, 5-9
Extra knipperlicht rechts ....................................................................................................................................3-38, 3-42, 5-8
Bovenbouwschijnwerper voor dim-, grootlichtschijnwerper rechts .............................................................................3-42, 5-8
Werkschijnwerper voor (SO).......................................................................................................................................3-41, 5-8
Bovenbouwschijnwerper voor dim-, grootlichtschijnwerper links................................................................................3-42, 5-8
Extra knipperlicht links.......................................................................................................................................3-38, 3-42, 5-8
Ruitenwissers .................................................................................................................................................................... 3-43
Knipperlicht links.........................................................................................................................................................3-38, 5-6
Grootlichtschijnwerper links........................................................................................................................................3-38, 5-5
Dimlicht links......................................................................................................................................................3-37, 3-39, 5-5
21-polig stopcontact (SO)................................................................................................................................3-54, 3-89, 6-21
Snelwisselinrichting voor frontapparatuur.......................................................................................................................... 3-85
4-polig stopcontact voor frontapparatuur (SO) .................................................................................................................. 3-89
Dimlicht rechts ...................................................................................................................................................3-37, 3-39, 5-5
Grootlichtschijnwerper rechts .....................................................................................................................................3-38, 5-5
Knipperlicht rechts ......................................................................................................................................................3-38, 5-6
Zijknipperlicht rechts...................................................................................................................................................3-38, 5-7
Hydraulische handpomp voor kiep-bovenbouw................................................................................................................. 3-97
Radiateurgrille......................................................................................................................................................................4-2
3-zijden kiep-bovenbouw ..........................................................................................................................................3-92, 6-14
Kiep-pennen ...................................................................................................................................................................... 3-94
Rem-, achter-, knipperlicht rechts, achteruitrijlamp ...................................................................................................3-37, 5-8
13-polig aanhangwagenstopcontact.........................................................................................................................3-99, 6-22
Automatische aanhangwagenkoppeling (boutkoppeling) (SO)......................................................................3-100, 4-28, 6-15
Kogelkopkoppeling (SO).........................................................................................................................................3-102, 6-15
21-polig stopcontact (SO)................................................................................................................................3-54, 3-89, 6-21
Rem-, achter-, knipper-, mistachterlicht links met kentekenplaatverlichting ...............................................................3-37, 5-8
Veiligheidssteun........................................................................................................................................................ 3-93, 6-14
Tank voor hydraulische olie............................................................................................................................................... 4-15
Brandstoftank.......................................................................................................................................................................4-3
Zijknipperlicht links......................................................................................................................................................3-38, 5-7
Accu-hoofdschakelaar (SO)...................................................................................................................................... 3-22, 4-34
Waarschuwingsbordje „Ga niet onder de ondersteunde kiep-bovenbouw staan“, CE-symbool, informatiebordje „sjorpunten“.... 1-9
Laadklepsluiting................................................................................................................................................................ 3-93
Keg ................................................................................................................................................................................... 3-63
Werkschijnwerpers achter (SO)..................................................................................................................................3-41, 5-8

30
29
Afb. 17:

3-2

28

21

27

26

25

24

23
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Bediening

Bediening
3.2.2

Voertuigportieren, bestuurdersplaats
Zie binnenkant

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b310.fm

3-3

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b310.fm

Bediening
,

Pos.
47

40

52

51

52

37

53
54
55

45

54

53

49

50

38

46

39

39
41
44
43
48

42
57
56
60

70

71

58

61

69

68

72

63

Afb. 18:

3-4

52
53
54
55

Bedieningselementen bestuurdersplaats
Stuur voor stuurbekrachtiging............................................................................................................................................ 3-27
Bijrijdersstoel ..................................................................................................................................................................... 3-47
Driepunts-veiligheidsgordel ............................................................................................................................................... 3-49
Veiligheidsgordel – sluiting ................................................................................................................................................ 3-49
Bestuurdersstoel................................................................................................................................................................ 3-47
Rempedaal (bedrijfsrem) ..........................................................................................................................................3-26, 3-62
Gaspedaal ................................................................................................................................................................3-34, 3-56
Hendel op stuurkolom links voor stuurkolomverstelling..................................................................................................... 3-27
Ontstekingscontactschakelaar.........................................................................................................................3-23, 3-56, 3-63
3-polig stopcontact....................................................................................................................................................3-53, 6-20
Brandblusser (SO)
Combischakelaar op stuurkolom rechts voor ruitenwisser, ruitensproeierinstallatie, groot- en dimlicht,
grootlichtsignaal en claxon, richtingaanwijzer........................................................................................ 3-37, 3-38, 3-43, 3-70
Luchtuitstroomopening voorruit ......................................................................................................................................... 3-44
Luchtuitstroomopening interieur ........................................................................................................................................ 3-44
Luchtuitstroomopening voetenruimte................................................................................................................................. 3-44
Handremhendel (parkeerrem) ..................................................................................................................................3-25, 3-63

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Bedieningselementen tussen / achter de stoelen
Draaiknop warm/koud........................................................................................................................................................ 3-45
Draaiknop aanjager met 3 standen.................................................................................................................................... 3-45
Schakelaar airconditioning (SO) ...............................................................................................................................3-46, 4-26
Bedieningshendel circulatielucht ....................................................................................................................................... 3-45
Geen functie
Inbouwruimte voor radio/mobilofoon
Geen functie
Zekeringenkastje ............................................................................................................................................................... 6-23
Schakelaar sleepbedrijf (vergrendelbaar).................................................................................................................3-68, 6-23
Omschakelaar bovenbouwschijnwerpers AAN/UIT (vergrendelbaar) ............................................................................... 3-42
Schakelaar vergrendeling kiep-bovenbouw (vergrendelbaar) ..................................................................................................
Geen functie
21-polig stopcontact voor (SO) ........................................................................................................................3-54, 3-89, 6-21
21-polig stopcontact achter (SO).....................................................................................................................3-54, 3-89, 6-21
Opbergvak voor boordgereedschap, gevarendriehoek en EHBO-doos (achter bijrijdersstoel)
Ruitensproeierreservoir ..................................................................................................................................................... 4-31
Opbergvak voor gebruiksaanwijzing (achter bijrijdersstoel)

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

42

59

Meer informatie op pagina

Voertuigportieren
37
Handgreep......................................................................................................................................................................... 3-51
38
Vastzetinrichting voor schuifraam...................................................................................................................................... 3-51
39
Deuropener/vergrendeling................................................................................................................................................. 3-51

37

38

Benaming

64

65

66

67
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Bediening

Bediening
3.2.3

Bedieningselementen van het dakconsole
Zie binnenkant
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Bediening

73

77
74

74

75

75

76

76

78

86

79

80

81

82

83

84

Pos.

Benaming

Meer informatie op pagina

73
74
75
76

Bedieningselementen in dakbereik
Glazen hefdak (SO)........................................................................................................................................................... 3-51
Binnenverlichting ........................................................................................................................................................3-42, 5-9
Zonneklep links/rechts
Handgrepen links/rechts

77
78
79
80
81
82
83
84
85

Dakconsole............................................................................................................................................................... 3-15, 3-38
Knop verwarmbare voorruit (standaard) / verwarmbare buitenspiegel (SO) (geel) ........................................................... 3-45
Knop 4-polig stopcontact (SO) / 21-polig stopcontact (SO) (groen) ...................................................... 3-54, 3-89, 6-20, 6-20
Controlelampje 280 bar (alleen bij UH (SO), geel, zonder symbool)........................................................................3-14, 3-81
Geen functie
Tuimelschakelaar zwevende stand/ontlasting rode hydraulische aansluitingen voor 142/143 en achter 148/149 ........... 3-75
Tuimelschakelaar zwevende stand/ontlasting gele hydraulische aansluitingen voor 135/136.......................................... 3-74
alleen UH: Tuimelschakelaar zwevende stand/ontlasting groene hydraulische aansluitingen achter 146/147 ............... 3-77
alleen UH: Tuimelschakelaar zwevende stand/ontlasting zwarte hydraulische aansluitingen voor 133/134 ................... 3-76

86
87

Koplamphoogteverstelling ................................................................................................................................................ 3-39
Tachograaf (SO) / radio (SO) ........................................................................................................................................... 3-52

85

87

Afb. 19:
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Bediening

Bediening
3.2.4

Bedieningselementen van het middenconsole
Zie binnenkant
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Bediening

88

89

90

92

94

96

98

100

101

102

107
91 93 95 97 99

103

108

106

104
109

105
110 111 112 113 114

120

115 116 117 118
119

124 125
123
122
128
126
127

121

129

Pos.

Benaming

Meer informatie op pagina

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Bedieningselementen middenconsole
(SH = standaard hydraulisch systeem TREMO CARRIER)
(UH = universeel hydraulisch systeem TREMO CARRIER S)
alleen UH: Knop groene hydraulische aansluitingen achter 146 / 147 ............................................................................. 3-73
Tuimelschakelaar wegafhankelijk strooien (SO) voor hoofdverbruiker achter, groene hydraulische aansluiting 145 ....... 3-80
Waarschuwingslampje remvloeistofpeil (rood) .................................................................................................................. 3-14
Waarschuwingslampje parkeerrem (rood)......................................................................................................................... 3-15
Controlelampje richtingaanwijzer trekkend voertuig (groen)..................................................................................... 3-15, 3-38
Controlelampje richtingaanwijzer aanhangwagen (groen)........................................................................................3-15, 3-38
Controlelampje groot licht (blauw) ............................................................................................................................3-15, 3-38
Controlelampje ADR (groen) .................................................................................................................................... 3-15, 3-70
Controlelampje EOBD (Europese On-Board-Diagnose) (geel) ................................................................................3-15, 3-64
Controlelampje voorgloei-installatie motor (geel) .............................................................................................................. 3-15
Waarschuwingslampje acculading, dynamo (rood) ..................................................................................................3-16, 4-13
Waarschuwingslampje oliedruk van de motor (rood) .................................................................................................3-16, 4-7
Knop differentieelblokkering (oranje) ................................................................................................................................. 3-67
Tuimelschakelaar vierwiel met vergrendeling (groen) ....................................................................................................... 3-66
Tuimelschakelaar waarschuwingsknipperlicht (rood) ........................................................................................................ 3-37

103
104
105
106
107
108
109

Knop kiep-bovenbouw OP/NEER (groen) ......................................................................................................................... 3-95
Hoofdschakelaar hydraulisch werksysteem AAN/UIT met vergrendeling (groen) ....................................................3-58, 3-72
Drukknop AAN/UIT en volumeregelaar voor hoofdverbruiker voor, groene hydraulische aansluiting 137........................ 3-78
Multifunctioneel display............................................................................................................................................. 3-17, 3-21
Knop werktoerentalregeling (ADR) AAN/hervatting (groen) .............................................................................................. 3-70
Knop werktoerentalregeling (ADR) + / - (groen) ................................................................................................................ 3-70
Drukknop AAN/UIT en volumeregelaar voor hoofdverbruiker achter, groene hydraulische aansluiting 145..................... 3-79

110
111
112
113
114

Tuimelschakelaar rijlicht AAN/UIT (groen)......................................................................................................................... 3-37
Tuimelschakelaar werkschijnwerper voor AAN/UIT (SO) (oranje)..................................................................................... 3-41
Tuimelschakelaar werkschijnwerper achter AAN/UIT (SO) (geel)..................................................................................... 3-41
Knop mistachterlicht AAN/UIT (geel) ................................................................................................................................. 3-40
Tuimelschakelaar zwaailicht (groen) ................................................................................................................................. 3-40

115
116
117
118
119
120

Knop rijstand werkrijmodus/transportrijmodus (groen) ...................................................................................................... 3-36
Tuimelschakelaar gas-inch-functie (SO) (oranje) .............................................................................................................. 3-33
Knop voorasbesturing/vierwielbesturing (SO) (groen).............................................................................................. 3-29, 3-29
Knop synchronisatie (SO) / achteras vrij vergrendelbaar (SO) (groen) ............................................................................. 3-30
Tachometer........................................................................................................................................................................ 3-22
Stopcontact, sigarettenaansteker ...................................................................................................................................... 3-52

130 131 132

Afb. 20:
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Bediening

3.2.5

Pos.

Benaming

121
122
123
124
125
126
127
128
129

Bedieningselementen middenconsole
(SH = standaard hydraulisch systeem TREMO CARRIER)
(UH = universeel hydraulisch systeem TREMO CARRIER S)
Rijhendel VOORUIT/NEUTRAAL/ACHTERUIT.............................................................................................. 3-32, 3-35, 3-73
Knop rode hydraulische aansluitingen voor 142 en achter 148.........................................................................................3-75
Knop rode hydraulische aansluitingen voor 143 en achter 149.........................................................................................3-75
Knop gele hydraulische aansluitingen voor 135 ................................................................................................................3-73
Knop gele hydraulische aansluitingen voor 136 ................................................................................................................3-73
alleen UH: Knop zwarte hydraulische aansluitingen voor 133 .......................................................................................... 3-73
alleen UH: Knop zwarte hydraulische aansluitingen voor 134 .......................................................................................... 3-73
Knop frontapparaatdrager OP ..................................................................................................................................3-73, 3-85
Knop frontapparaatdrager NEER / zwevende stand / bodemdruk............................................................................3-73, 3-85

130
131
132

Geen functie
Knop omkeerventilator (SO) ..............................................................................................................................................3-83
Geen functie
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Meer informatie op pagina
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op voertuig buiten
Zie binnenkant
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Bediening
Hydraulische aansluitingen en bedieningselementen op het voertuig buiten
Pos.
133
133

135

138

139

140

141

142

143

134
135
136
137

134

136

137

138
139

144

140
141
142
143

150

149

148

147

146

Benaming
(SH = standaard hydraulisch systeem TREMO CARRIER)
Meer informatie op pagina
(UH = universeel hydraulisch systeem TREMO CARRIER S)
Frontmof 1 - BG2 - zwart ............................................................................................................................................3-76, 6-6
alleen UH: cilinder 1, drukleiding dubbelwerkend
Frontmof 2 - BG2 - zwart ............................................................................................................................................3-76, 6-6
alleen UH: cilinder 1, drukleiding dubbelwerkend
Frontmof 3 - BG2 - geel ..............................................................................................................................................3-74, 6-6
cilinder 2, drukleiding dubbelwerkend
Frontmof 4 - BG2 - geel ..............................................................................................................................................3-74, 6-6
cilinder 2, drukleiding dubbelwerkend
Frontmof 5 - groen......................................................................................................................................................3-78, 6-6
SH: hoofdverbruiker, motoras voor BG4
UH: hoofdverbruiker, motoras voor of optelschakeling (SO) BG4
Frontmof 6 - BG4 - blauw ...........................................................................................................................................3-78, 6-6
retourleiding groot
Frontmof 8 - BG3 - blauw ...........................................................................................................................................3-78, 6-6
retourleiding klein - lekolie-aansluiting
Frontmof 7 - BG4A - groen ........................................................................................................................................ 3-80, 6-6
alleen UH: drukleiding extern stuurblok (SO)
Frontmof 11 - BG2 - geel ........................................................................................................................................... 3-80, 6-6
alleen UH: LS-leiding extern stuurblok (SO)
Frontmof 9 - BG2 - rood..............................................................................................................................................3-75, 6-6
cilinder 3, drukleiding dubbelwerkend
Frontmof 11 - BG2 - rood............................................................................................................................................3-75, 6-6
cilinder 3, drukleiding dubbelwerkend

145

144

Mof bovenbouwelement- BG2 - rood...................................................................................................................3-79, 6-6, 6-8
retourleiding klein - lekolie-aansluiting

145

Achtermof 1 - BG3 - groen..........................................................................................................................................3-79, 6-6
hoofdverbruiker, motoras achter
Achtermof 3 - BG2 - groen......................................................................................................................................... 3-77, 6-6
alleen UH: cilinder 4, drukleiding
Achtermof 4 - BG2 - groen......................................................................................................................................... 3-77, 6-6
alleen UH: cilinder 4, drukleiding
Achtermof 2 - BG2 - rood............................................................................................................................................3-75, 6-6
cilinder 3, drukleiding
Achtermof 5 - BG2 - rood............................................................................................................................................3-75, 6-6
cilinder 3, drukleiding
Achtermof 7 - BG3 - blauw .........................................................................................................................................3-79, 6-6
retourleiding

146
147
148
149
150

Afb. 21:

3-10
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Bediening

Bediening
3.3
3.3.1

Inbedrijfstelling
Veiligheidsinstructies
• Gebruik bij het in- en uitstappen alleen treden en handgrepen
• Gebruik in geen geval bedieningselementen of beweeglijke leidingen als handgrepen
• Klim nooit op een rijdend voertuig en spring er niet af

3.3.2

Eerste inbedrijfstelling

Belangrijke aanwijzingen

Inrijtijd
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• Het voertuig mag uitsluitend door daartoe bevoegde personen in gebruik genomen

worden – zie in dit verband ook het hoofdstuk „Voorschriften“ in deze gebruiksaanwijzing
• Het bedieningspersoneel moet vóór de inbedrijfstelling deze gebruiksaanwijzing
hebben gelezen
• Het voertuig mag uitsluitend gebruikt worden wanneer dit zich in een technisch perfecte
staat bevindt en wanneer het gebruikt wordt met inachtneming van de gebruiksaanwijzing conform de voorschriften. Denk hierbij ook aan de veiligheid en gevaren
• Neem de checklist "Starten" in het volgende hoofdstuk door
Gedurende de eerste 100 bedrijfsuren moet u bij het rijden en werken met het voertuig
extra voorzichtig zijn.
Wanneer u tijdens de inrijtijd onderstaande adviezen opvolgt, creëert u de voorwaarden
waaronder het voertuig zijn volledige vermogen kan ontwikkelen en waarbij een lange
levensduur van het voertuig mogelijk is.
• Zorg ervoor dat het voertuig niet overbelast raakt, maar rijd ook niet te aarzelend,
omdat dan geen gunstige werktemperatuur wordt bereikt
• Laat de motor niet voortdurend met het hoogste toerental lopen
• Voer de belasting bij een variërend toerental op
• Houd u stipt aan de onderhoudsschema's – zie hoofdstuk „Onderhoudsschema
TREMO CARRIER (totaaloverzicht)” op pagina 4-41

3-11

Bediening
3.3.3

Checklists

Checklist „Starten“

Onderstaande checklists zijn bedoeld om het u gemakkelijker te maken het voertuig voor,
tijdens en na het gebruik te controleren.
De checklists pretenderen niet volledig te zijn; deze zijn alleen bedoeld ter ondersteuning
van u bij het vervullen van uw zorgvuldigheidsplicht.
De genoemde controletaken worden in de hoofdstukken hierna nader toegelicht.
Wanneer u één van de vragen met "NEE" moet beantwoorden, dient u eerst de oorzaak
van de storing te verhelpen voordat u met het werk begint of hiermee doorgaat.
Voordat u het voertuig in gebruik neemt of de motor start, moet u de onderstaande punten
controleren:
✔

Nr. Vraag

3-12

1

Voldoende brandstof in de tank? (➠ 3-17)

2

Koelvloeistofpeil voldoende? (➠ 4-11)

3

Motoroliepeil in orde? (➠ 4-7)

4

Oliepeil in tank voor hydraulische olie in orde? (➠ 4-16)

5

Oliepeil in remvloeistofreservoir in orde? (➠ 4-25)

6

Water in reservoir van de ruitensproeierinstallatie in orde? (➠ 4-31)

7

Remsysteem (incl. parkeerrem) in orde? (➠ 4-24)

8

Noodbesturingsfunctie in orde? (Wielen moeten bij uitgezette dieselmotor met
het stuur kunnen worden gestuurd ➠ 3-27)

9

Toestand en spanning van banden in orde? (➠ 4-29)

10

Zitten de wielmoeren vast (vooral na een bandenwissel)? (➠ 4-42, 6-4)

11

Verlichting, signalerings-, waarschuwings- en controlelampjes in orde?
(➠ 3-37)

12

Zijn ruiten, spiegels, verlichting en treden schoon?

13

Aan- en bovenbouwapparatuur goed vergrendeld? (➠ 3-85)

14

Aanhangwagenkoppeling in orde? (➠ 3-98)

15

Speciaal na schoonmaak-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden:
doeken, gereedschap en andere losliggende voorwerpen verwijderd?

16

Goedgekeurde gevarendriehoek, waarschuwingslamp, waarschuwingshesje
en EHBO-doos aanwezig in het voertuig?

17

Stuur, stoel en achteruitkijkspiegel goed ingesteld? (➠ 3-47)

18

Veiligheidsgordel om? (➠ 3-49)
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Bediening
Checklist „Gebruik“

Let tijdens het gebruik op de volgende punten, controleer ze en doe dit ook nadat u het
voertuig gestart hebt:
Nr. Vraag
1

Waarschuwingslampje voor oliedruk van motor (➠ 3-16), waarschuwingslampje rem (➠ 3-14), laadcontrolelampje (➠ 3-16) en OEBD-lampje
(➠ 3-15)?

2

Worden waarschuwingsmeldingen op het multifunctionele display (➠ 3-17)
weergegeven?

3

Werking rem voldoende? (➠ 3-58)

4

Motorkoelvloeistof in normaal bereik? (➠ 3-17)

5

Werkt de stuurinrichting goed? (➠ 3-58)

6

Bevindt er zich niemand in de gevarenzone van het voertuig? (➠ 2-1)

✔

Bij het rijden op de openbare weg moet u vooral letten op het volgende:

Checklist „Voertuig parkeren“

7

Aanbouwapparatuur in transportstand? (➠ 3-85)

8

Transportbeveiligingen aangebracht?

9

Hydraulisch werksysteem uitgeschakeld? (➠ 3-72)

Als u het voertuig parkeert moet u de volgende punten controleren en in acht nemen:
Nr. Vraag
1

Geen ontvlam- en brandbare materialen in directe omgeving van het uitlaatsysteem? (➠ 3-63)

2

Aanbouwapparatuur van fronthefinrichting/achterhefinrichting (SO) op de
grond neergezet? (➠ 3-63)

3

Handrem aangetrokken? (➠ 3-63)

4

Bestuurderscabine afgesloten; vooral als niemand op het voertuig kan letten?
(➠ 3-63)

✔

Bij het parkeren op de openbare weg:
5

Voertuig voldoende beveiligd? (➠ 3-63)

Bij het parkeren op hellingen of hellende weggedeelten:
6
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Is het voertuig bovendien met een keg onder één van de wielen vastgezet
zodat het niet kan wegrollen? (➠ 3-63)
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Bediening
3.4

Overzicht van de belangrijkste bedieningselementen

3.4.1

Controle- en waarschuwingslampjes
Let op!
Als u geen nota neemt van oplichtende controlelampjes en/of waarschuwingsmeldingen en de bijbehorende beschrijvingen en waarschuwingen, kan dat
resulteren in letsel of beschadiging van het voertuig.

Dakconsole
Pos.
80

De volgende controle- en waarschuwingslampjes zijn in het dakconsole 77 geïntegreerd:
Symbool
280
bar

Kleur Functie

Brandt/knippert:

geel

280 bar (SO)

• Bij ingeschakeld hydraulisch hogedruksysteem 280 bar

Geen functie

• Geen functie

81

Middenconsole
Pos.
90

(alleen bij UH, SO)

De volgende controle- en waarschuwingslampjes zijn in het middenconsole 106 geïntegreerd:
Symbool

Kleur Functie

Brandt:

rood

• Als het remvloeistofpeil in het voorraadreservoir van het

Waarschuwingslampje rem

remsysteem te laag staat

Gevaar!
Als het waarschuwingslampje 90 brandt, is er

kans op ongevallen!
☞ Breng het voertuig onmiddellijk tot stilstand
☞ Verhelp de oorzaak van de storing of het verlies van remvloeistof of laat
deze verhelpen
☞ Controleer het remvloeistofpeil en corrigeer dit als dit nodig is
(➠ pagina 4-11)

Het remwaarschuwingslampje dooft, zodra het remvloeistofpeil weer binnen het geoorloofde bereik ligt en/of de storing in het remsysteem verholpen is.

3-14
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Bediening
Pos.

Symbool

91

Kleur Functie

Brandt:

rood

• Als de handremhendel 55 van de parkeerrem bediend wordt

Parkeerrem

Let op!
Bij niet helemaal losgemaakte parkeerrem bestaat gevaar voor breuk!
☞ Maak de parkeerrem voordat u begin te rijden altijd helemaal los tot het
waarschuwingslampje 91 dooft

Pos.

Symbool

Kleur Functie

Brandt/knippert:

92

groen Richtingaanwijzer
trekkend voertuig

• Periodiek bij bediening van de richtingaanwijzer (hendel 51)

93

groen Richtingaanwijzer
aanhangwagen

• Periodiek bij het bedienen van de richtingaanwijzer

94

blauw Groot licht

• Als het groot licht is ingeschakeld (hendel 51)
• Als het grootlichtsignaal is ingeschakeld (hendel 51)

95

groen ADR

• Als de werktoerentalregeling (ADR) ingeschakeld is

96

geel

• Knippert bij een storing van het uitlaatgasnabehandelingsEOBD
systeem
(Europese On-BoardDiagnose)
➥ Voorzichtig verder rijden en direct naar dealerwerkplaats gaan!
➥ Meer informatie – zie hoofdstuk „Dieseldeeltjesfilter” op
pagina 3-64

97

geel

Voorgloei-installatie
en motorregeling
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(hendel 51), als er een elektrische verbinding met de aanhangwagen bestaat

(knop 107) in de werkrijmodus

• Brandt, indien sleutel in de ontstekingscontactschakelaar 48

in stand 1
• Brandt niet, indien de motor al gebruikswarm is. De motor kan
meteen gestart worden.
• Dooft na bereiken van de ontstekingstemperatuur
• Knippert het controlelampje, dan is het voorgloeien onderbroken en moet herhaald worden
• Knippert het controlelampje als de sleutel in de
ontstekingscontactschakelaar 48 in stand 1 staat of tijdens het
gebruik langzaam of snel, dan is er een fout opgetreden in de
motorregeling
➥ Naar dealerwerkplaats gaan!

3-15

Bediening
Pos.
98

99

Symbool

Kleur Functie

Brandt:

rood

Acculading,
dynamo

• Als de ontsteking is ingeschakeld, dooft echter zodra de motor

Oliedruk van de motor

• Als de ontsteking is ingeschakeld, dooft echter zodra de motor

rood

•

•

gestart is
Bij draaiende motor geeft het een defect aan in de
dynamoriem of in de laadkring van de generator.
De accu wordt niet meer opgeladen ➠ pagina 4-13
gestart is
Als de oliedruk van de motor te laag is

Let op!
Brandt het waarschuwingslampje 99 bij draaiende motor, dan is er kans op
een motorstoring!
☞ Stop het voertuig
☞ Zet de motor onmiddellijk uit en controleer het oliepeil (➠ pagina 4-7)
☞ Verhelp de oorzaak van de te lage oliedruk van de motor of laat dit verhelpen

3-16
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Bediening
3.4.2

Multifunctioneel display

106
A

D

B

E

C

F

Afb. 22:

Het multifunctionele display 106 bewaakt een groot aantal functies en bedrijfswaarden van
het voertuig. Het multifunctionele display geeft bovendien informatie over de voertuigtoestand, over onderhoud en bedrijfsstoringen.
Het multifunctionele display is verdeeld in een bovenste, middelste en onderste bereik.
Er kunnen maximaal 2 bedrijfswaarden tegelijkertijd worden weergegeven.
• Bovenste bereik A van het multifunctionele display:
• bedrijfswaarden
• Middelste bereik B van het multifunctionele display:
• rijmodi
• stuurmodi
• informatie en servicemeldingen
• Onderste bereik C van het multifunctionele display:
• bedrijfswaarden
Met de knoppen D en F kan worden gewisseld tussen de verschillende bedrijfswaarden.
Als een bedrijfswaarde langer dan 4 seconden verschijnt, dan is deze toestand opgeslagen en wordt bij opnieuw inschakelen van de ontsteking weergegeven.
De knop E dient voor bevestiging (OK) van waarschuwings- en foutmeldingen
Let op!
Als u geen nota neemt van oplichtende controlelampjes en/of waarschuwingsmeldingen en de bijbehorende beschrijvingen en waarschuwingen, kan dat
resulteren in letsel of beschadiging van het voertuig.
Bedrijfswaarden in het bovenste bereik van het multifunctionele display:

Symbool
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Bedrijfswaarde:

Eenheid: Opmerking:

Motortoerental

1/min

-

Kilometerteller totaal

km/mls wordt permanent opgeslagen, kan niet worden
gewist

Dagteller

km/mls wordt permanent opgeslagen, kan worden gewist

Bedrijfsuren voertuig

h

wordt permanent opgeslagen, kan niet worden
gewist

Bedrijfsuren hydraulisch
werksysteem

h

wordt permanent opgeslagen, kan niet worden
gewist

3-17

Bediening
In het middelste bereik van het multifunctionele display:
Symbool

SYNCH

SERVICE 10 H
10:28 26.02.2009

3-18

Bedrijfswaarde:

Eenheid: Opmerking:

Transportrijmodus

• transportmodus actief
• knop 115 boven ingedrukt

Werkrijmodus

• werkrijmodus actief
• knop 115 onder ingedrukt

Voorwielbesturing

• voorwielbesturing geactiveerd
• knop 117 boven ingedrukt

Vierwielbesturing

• vierwielbesturing geactiveerd
• knop 117 onder ingedrukt

Vrij vergrendelde achteras

• vrij vergrendelde achteras geactiveerd
• knop 118 onder ingedrukt

Synchronisatie van de
assen

• beide assen in synchronisatie-modus
• knop 118 actief

Hoofdverbruikeras voor

• hoofdverbruikeras voor geactiveerd
• draaiknop 105 ingedrukt

Hoofdverbruikeras achter

• hoofdverbruikeras achter geactiveerd
• draaiknop 109 ingedrukt

Sleepbedrijf

• sleepmodus geactiveerd
• schakelaar 64 actief

Service-informatie

Tijd
Datum

h

h:min

• geeft de bedrijfsuren tot de volgende servicebeurt aan

-

dag, maand,
jaar
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Bediening
Bedrijfswaarden in het onderste bereik van het multifunctionele display:
Symbool

Bedrijfswaarde:

Eenheid: Opmerking:

Dieselvoorraad

het rechter symbool geeft het vulniveau grafisch
in 10 trappen aan

Koelwatertemperatuur

°C

-

Temperatuur hydraulische
olie

°C

-

Buitentemperatuur (SO)

°C

-

De volgende meldingen verschijnen als gewone tekst in het multifunctionele display:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A.u.b. diesel tanken!
Koelwatertemperatuur te hoog!
Temperatuur hydraulische olie te hoog!
Te gering koelwaterpeil
Te gering peil hydraulische olie
Luchtfilter vuil
Retourfilter van hydraulisch werksysteem vuil
Drukfilter rij-aandrijving vuil
Kiep-bovenbouw omhoog
Overbelasting van axiale plunjerpomp van hydraulisch werksysteem (onvoldoende
toevoer) alleen bij UH
Waarschuwingsmelding regeleenheid hydrostaat
Waarschuwingsmelding regeleenheid hydraulisch werksysteem
Waarschuwingsmelding regeleenheid stuurinrichting
Waarschuwingsmelding bedieningsdeel
Parkeerrem aangetrokken
Dieseldeeltjesfilter heeft regeneratie nodig
Zitcontactschakelaar
Handrijhendel

3-19

Bediening
De meldingen worden onderverdeeld in:
Symbool

Melding:
Informatie

Waarschuwing

Foutmelding

S

Veiligheidsbewaking

Functie:

Zoemer:

Reactie:

Melding over een niet- Onvoldoende toevoer, moet met
kritische voertuigtoe- knop E worden bevestigd
stand

☞ Aanwijzingen opvolgen,
verhelpen

Melding over een kriti- Is 2 keer te horen, moet met knop E ☞ Oorzaak onderzoeken
sche voertuigtoestand worden bevestigd
☞ Naar dealerwerkplaats
Uitzondering:
gaan
bij waarschuwingen koelvloeistofpeil, koelvloeistoftemperatuur, peil
hydraulische olie, temperatuur
hydraulische olie is de zoemer permanent ritmisch te horen
Melding over een zeer Zoemer is voortdurend te horen,
kritische voertuigtoe- moet met knop E worden bevestigd
stand

☞ Voertuig stilzetten
☞ Naar dealerwerkplaats

Melding dat het voer- Geen zoemersignaal
tuig naar een veilige
toestand is gezet

☞ Doorrijden mogelijk na

gaan

opnieuw starten motor

Opmerking!
Als meerdere meldingen tegelijkertijd optreden, dan worden deze in de volgorde
waarin deze zijn binnengekomen, weergegeven.

3-20
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Bediening
Multifunctioneel display [106] instellen – verstelmodus

106
A

D

B

E

C

F

In de verstelmodus kan door [Reset] de dagteller op nul worden teruggezet of via [Instellingen] de helderheid, tijd en taal worden ingesteld.
☞ Knop E ca. 1,5 seconden lang indrukken
➥ Menu 1: Verstelmodus geactiveerd
☞ Door de knop D (naar boven) of F (naar beneden) te bedienen kan worden
gekozen.

☞ Door de knop E te bedienen wordt de keuze (pijl) bevestigd.
Wijzigingen:
Reset

Afb. 23:

Instellingen

Menu 1

85,4 KM

trip

Instellingen:
Helderheid
Datum
Tijd
Taal
Eenheid

Menu 2

+
_

Helderheid
Dag:
10
Helderheid
Nacht:
5

Menu 4

Menu 3

Jaar:
Maand:
Dag:
Uur:
Minuut:

Menu 5

09
07
03
15
10

Taal:
Nederlands
Eenheid:
Kilometer

Menu 6

MFA_MenueE5_NL.eps

betekent terugspringen naar het eerstvolgend hogere menuniveau.
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3.4.3

Indicaties

Tachometer [119]
Functie:
119

Deze geeft de huidige rijsnelheid aan in km/u (kilometer per uur) en mph (mijlen per uur).
Opmerking!
De tachometer is af fabriek ingesteld op de bij de levering gemonteerde bandenmaat. Wanneer een andere bandenmaat wordt gemonteerd, moet de regeleenheid van de hydrostaat met behulp van het diagnose-apparaat door een
dealerwerkplaats dienovereenkomstig worden geprogrammeerd!
Afb. 24:

3.4.4

Startinstallatie

Accu-hoofdschakelaar [35] (SO)

De accu-hoofdschakelaar 32 bevindt zich aan de linkerkant van het voertuig tussen
bestuurderscabine en kiep-bovenbouw.
Functie:
De accu-hoofdschakelaar 32 onderbreekt de stroomtoevoer naar alle elektrische verbruikers in het voertuig, met uitzondering van de tachograaf.
Opmerking!

A

De motor kan alleen worden gestart, wanneer de accu-hoofdschakelaar 32 ingeschakeld is.
Stroomtoevoer onderbreken
32
Afb. 25:

3-22

☞ Sleutel A naar links draaien (horizontaal) en wegnemen
Stroomtoevoer inschakelen

☞ Sleutel A insteken
☞ Sleutel A naar rechts draaien tot deze vastklikt (verticaal)
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Bediening
Ontstekingscontactschakelaar [48]
Opmerking!
De motor kan alleen worden gestart, wanneer de rijhendel 121 in neutrale stand
staat en de hoofdschakelaar 104 van het hydraulische werksysteem uitgeschakeld
is.
De motorregeleenheid heeft een startherhalingsblokkering, zodat de startmotor
niet in de draaiende dieselmotor kan insporen: naar stand 0 (Stop) terugschakelen, voordat opnieuw van stand 1 naar stand 2 kan worden geschakeld.

1

Stand

2

0
(Stop)
48

Functie

Stroomverbruikers

ontsteking UIT/parkeerstand
➥ parkeerlicht, dashboardverlichting,
0
sigarettenaansteker, radio, interieurlicht,
(Stop) contactsleutel insteken resp.
wegnemen
zwaailicht, waarschuwingsknipperlicht
stuurinrichting kan geblokkeerd
functioneren ook bij weggenomen
worden
contactsleutel
➥ alle controle- en waarschuwingslampjes
uit
1

Afb. 26:

ontsteking AAN / dieselmotor
UIT

➥ EOBD-lampje 96 aan
➥ laadcontrolelampje 98 aan
➥ waarschuwingslampje oliedruk van

motor 99 aan
➥ waarschuwingslampje 91 brandt alleen
bij aangetrokken parkeerrem 55

2

motor voorgloeien
(beneden 5 °C ca. 20 sec.)

➥ controlelampje 97 (voorgloeien) brandt,

motor starten

☞ startmotor wordt geactiveerd
➥ EOBD-lampje 96 aan
➥ laadcontrolelampje 98 aan
➥ waarschuwingslampje oliedruk van

motor wordt voorgegloeid totdat het
controlelampje dooft
➥ alle elektrische verbruikers worden
voorzien van stroom

motor 99 aan

➥ waarschuwingslampje 91 brandt bij
aangetrokken parkeerrem 55

1
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ontsteking AAN / dieselmotor
AAN

➥ alle controle- en waarschuwingslampjes
moeten doven
➥ waarschuwingslampje 91 brandt alleen
bij aangetrokken parkeerrem 55
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Bediening
3.4.5

Remmen

Algemene opmerkingen

De slijtage van de remvoeringen is in hoge mate afhankelijk van:

• gebruiksomstandigheden bijv. korte of lange stukken rijden
• vlak terrein, bergachtig terrein
• rijstijl
Daarom kan het noodzakelijk zijn dat u de dikte van de remvoeringen ook tussen de voorgeschreven onderhoudsintervallen in door uw dealerwerkplaats laat controleren.
De remwerking kan negatief beïnvloed worden door:
Gevaar!
Na langere periodes van stilstand (vooral bij vochtig weer) kan de bedrijfsrem
blokkeren. Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Bedien de bedrijfsrem na langere periodes van stilstand voorzichtig, om de
roest van de trommels te verwijderen.

• Vocht en/of kou
☞ Rem de remmen eerst voorzichtig droog

• Strooizout

☞ Zoutlaag op remtrommels en remvoeringen moet bij het remmen eerst worden weg-

Rembekrachtiging

geslepen
• Oververhitten
☞ Bij rijden op hellingen tijdig snelheid minderen
☞ Gebruik maken van de afremmende werking van de dieselmotor
☞ Bij lange ritten bergaf moet u bovendien in intervallen remmen
☞ Anticiperende rijstijl
De rembekrachtiging werkt met onderdruk die echter alleen bij draaiende motor ontstaat.
Gevaar!
Als de motor stilstaat, werkt de rembekrachtiging niet. U moet dan met veel
meer kracht op het rempedaal trappen!
Denk hier vooral bij het wegslepen van het voertuig aan!

Kans op ongevallen!
☞ Gebruik indien mogelijk sleepstang!
Als er een storing in het remsysteem is opgetreden, ziet u dit aan het
waarschuwingslampje 90 – zie ook pagina 3-8, 3-14 en 3-15.
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Bediening
Handremhendel [55] (parkeerrem)

Functie

• Voertuig beveiligen tegen wegrollen (parkeerrem)
• Hulprem wanneer de bedrijfsrem is uitgevallen
Gevaar!
De parkeerrem mag alleen in noodgevallen als bedrijfsrem worden gebruikt,
d.w.z. wanneer de bedrijfsrem is uitgevallen. Aangezien de remlichten in dit
geval niet oplichten bestaat

kans op ongevallen!
☞ Gebruik in normale omstandigheden uitsluitend het rempedaal 45 als

bedrijfsrem, want alleen dan gaan de remlichten aan de achterkant van het
voertuig branden

Beveiliging van het voertuig tegen wegrollen

☞ Trek de handremhendel 55 omhoog om de parkeerrem in werking te stellen
➥ Het waarschuwingslampje 91 brandt

A

Na 6 tot 8 klikken moet u een vaste weerstand voelen.
➥ Indien niet, dan is de parkeerrem niet gereed voor gebruik!
☞ Laat de parkeerrem onmiddellijk door een vakman controleren
55

Gevaar!
Afb. 27:

Het vasthoudvermogen van de parkeerrem wordt bepaald door het achterwiel
met de laagste frictiewaarde op de weg. Als het voertuig op een helling met
één achterwiel op een vaste en droge ondergrond staat en met het andere
achterwiel op ijs of sneeuw, dan wordt het maximale vasthoudvermogen
bepaald door de frictiewaarde tussen het wiel en het ijs. Het wegrollen van het
voertuig veroorzaakt

kans op ongevallen!
☞ Als u het voertuig op een helling parkeert, moet u het bovendien vastzetten
met een keg!

De parkeerrem loszetten

☞ Til de handremhendel een klein beetje op, druk knop A op de handremhendel in en
druk de handremhendel omlaag
➥ Parkeerrem is losgezet en waarschuwingslampje 91 dooft

De parkeerrem tijdens het rijden als hulprem (alleen in noodgevallen) gebruiken

☞ Trek de handremhendel 55 alleen in noodgevallen stevig omhoog
Opmerking!
De handremhendel werkt met een bowdenkabel op een aparte remtrommel van de
drijfwerkas. Bij ingeschakelde vierwielaandrijving werkt de parkeerrem op voor- en
achteras.
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Bediening
Rempedaal [45]
Functie

• Het voertuig afremmen
De bedrijfsrem bedienen

☞ Trap het rempedaal 45 overeenkomstig de gewenste vertraging in
Opmerking!
45
Afb. 28:

Als het voertuig volgeladen is, hebt u voor het afremmen meer remdruk nodig.
➥ De pedaalweg en de druk die de voet moet uitoefenen, nemen toe
➥ De maximaal te bereiken vertraging bij een geladen voertuig in vergelijking
met een ongeladen voertuig wordt minder

Gevaar!
Als er een remcircuit uitvalt (remwaarschuwingslampje 90 brandt) kunt u het
pedaal aanzienlijk verder intrappen en is de te bereiken remwerking
aanzienlijk minder. Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Trap het pedaal snel verder in
☞ Breng het voertuig onmiddellijk tot stilstand
☞ Verhelp de oorzaak van de storing of het verlies van remvloeistof of laat
deze verhelpen
☞ Controleer het remvloeistofpeil en corrigeer dit als dit nodig is
(➠ pagina 4-11)

Gevaar!
Na langere periodes van stilstand (vooral bij vochtig weer) kan de bedrijfsrem
blokkeren. Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Bedien de bedrijfsrem na langere periodes van stilstand voorzichtig, om de
roest van de trommels te verwijderen.

3-26

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b320.fm

Bediening
3.4.6

Stuurinrichting
Gevaar!
Bij uitval van de stuurbekrachtiging:
De bediening van de stuurinrichting vereist grotere krachten! Denk hier vooral
bij het wegslepen van het voertuig aan!
Het voertuig is niet meer gereed voor gebruik en er bestaat

kans op ongevallen
☞ Rijd niet verder met het voertuig en stop bij de volgende parkeergelegen-

heid!
☞ Pas de snelheid bij het wegslepen aan het gewijzigde stuurgedrag aan!

Opmerking!
De stuurinrichting kan alleen worden gebruikt als de motor draait!
Als de dieselmotor of de hydraulische stuurbekrachtiging uitvalt (bijv. doordat de
pompaandrijving is uitgevallen) blijft het voertuig bestuurbaar – noodbesturing.
U mag het stuur niet langer dan 15 seconden helemaal ingeslagen laten. Als gevolg van
de continue volledige inslag wordt de hydraulische olie door de servopomp sterk verhit.
Hierdoor kan het stuurbekrachtigingssysteem beschadigd worden.
Telkens als u het stuur bij stilstaand voertuig helemaal volledig inslaat, hoort u geluiden
van de servopomp die hierbij sterk belast wordt. Bovendien daalt het stationaire toerental
van de motor hierbij voor korte tijd.
Stuur en stuurkolom 40 kunnen in hoogte en schuinte op elke chauffeur worden ingesteld.
Stuurkolom voor aanvang van de rit als volgt instellen

Stuurkolomverstelling
40

Stuurkolomverstelling
Hoogte

☞ Hendel 47 omhoog trekken

Schuinte ☞ Hendel 47 omlaag drukken

➥ Stuurkolom 40 in hoogte instelbaar
➥ Schuinte van stuurwiel 40 instelbaar

47
Afb. 29:
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Bediening
Types besturing (SO)
Gevaar!
Schakel het type besturing alleen om bij stilstaand voertuig

Kans op ongevallen
☞ Stop eerst het voertuig
☞ Selecteer een nieuwe type besturing
☞ Synchroniseer de stuurinrichting, stuur daarbij langzaam over de middenstand van de achteras

De volgende types besturing staan ter beschikking:
• voorwielbesturing (standaard) (voor transportrijmodus bij rijden op openbare wegen en
werkrijmodus)
• vierwielbesturing (SO), kan alleen worden gekozen in werkrijmodus
• achteras vrij vergrendelbaar (SO), kan alleen worden gekozen in werkrijmodus
Voorwielbesturing

• Algemeen gebruikelijk type besturing
Opmerking!
Rijden op openbare wegen – in de transportrijmodus (0 - 50 km/h) – kan alleen
geschieden met de voorwielbesturing.
Bij omschakelen naar de transportrijmodus met schakelaar 115 wordt automatisch
omgeschakeld naar voorwielbesturing. De achteras wordt vergrendeld in de middenstand.
Het geactiveerde type besturing verschijnt op het multifunctionele display 106.

Afb. 30:

Vierwielbesturing (SO)

• Bij dit type besturing worden de wielen van de achteras tegen de richting van de wielen
•

van de vooras ingeslagen.
Voordeel: kleine draaicirkel
Dit type besturing is alleen mogelijk in de werkrijmodus

Afb. 31:
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Bediening
Schakelaar type besturing [117] (SO)
De vierwielbesturing kan alleen worden geactiveerd in de werkrijmodus
Type besturing Knop 117
117

Vierwielbesturing

Werking

☞ Knop 117 onder op
symbool
indrukken

➥ Symbool

knippert in het display tot
de vooras de stand voor rechtdoor bereikt
➥ Vierwielbesturing wordt automatisch
ingeschakeld

Afb. 32:

➥ Symbool
Voorwielbestu- ☞ Knop 117
symbool
ring
indrukken

brandt permanent

op

➥ Symbool

knippert in het display tot
de achteras de stand voor rechtdoor
bereikt
➥ Voorwielbesturing wordt automatisch
ingeschakeld

➥ Symbool

brandt permanent

Opmerking!
Als in de vierwielbesturing de transportrijmodus wordt gekozen, dan wordt automatisch eerst de voorwielbesturing geactiveerd en dan pas de transportrijmodus
geactiveerd.
Wissel van type besturing of synchronisatie van de stuurinrichting

Gevaar!
Rijden met niet gesynchroniseerde stuurinrichting betekent

kans op ongevallen
☞ Controleer telkens voordat u het type besturing wisselt of voor- en achter-

wielen synchroon sturen, indien niet, synchroniseer dan de stuurinrichting!

Er is sprake van een gesynchroniseerde stuurinrichting, wanneer de wielen van de vooren achteras tegelijkertijd in stand voor rechtdoor t.o.v. het voertuig kunnen worden
gebracht.
Wanneer de wielen van voor- en achteras niet synchroon sturen, loopt het voertuig „niet in
het spoor“. Dat kan met name bij rijden in de bochten en hogere snelheid resulteren in
onverwacht stuurgedrag. Bij extreme verstelling van de stuurinrichting kan het voertuig
zelfs helemaal onbestuurbaar zijn.
Synchroniseer daarom altijd voor het wisselen van de rijstand of het type besturing de
stuurinrichting van voor- en achteras!
Stuur bij het synchroniseren langzaam over de middenstand van de achteras.
De synchronisatie is alleen mogelijk:
• in de werkrijmodus en
• wanneer van tevoren „vierwielbesturing“ of „achteras vrij vergrendelbaar“ actief was
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Bediening
Ga voor het synchroniseren van de stuurinrichting als volgt te werk:
☞ Stop het voertuig:
• Vergrendel rijhendel 121 in neutrale stand
• Trek de handremhendel 55 aan
☞ Synchroniseer de stuurinrichting met knop 118
:

118

Stuurinrichting Knop

Werking

Synchroniseren ☞ 118 op symbool
indrukken

➥ melding SYNCH (synchronisatie) brandt

in het display tot de achteras de stand
voor rechtdoor bereikt
➥ melding SYNCH brandt tot de vooras de
stand voor rechtdoor bereikt
➥ nadat de synchronisatie is uitgevoerd, is
de vierwielbesturing ingeschakeld

Afb. 33:

➥ symbool

brandt permanent

Achteras vrij vergrendelbaar (SO)
Bij dit type besturing worden de wielen van de achteras bij een bepaalde inslaghoek vergrendeld en de vooras in dezelfde richting ingeslagen. Daardoor lopen de wielen op een
afstand a t.o.v. het obstakel. Deze werkwijze maakt bijv. grasmaaien langs muren, hekken, heggen of grasranden (grasrand breekt niet af) mogelijk.
Dit type besturing is alleen mogelijk in de werkrijmodus en vierwielbesturing.
Let op!
De vrij vergrendelde achteras is alleen geschikt voor ervaren chauffeurs!
87B04900.ai

Ga voor het rijden met vrij vergrendelde achteras als volgt te werk:
☞ Stop het voertuig:
• Vergrendel rijhendel 121 in neutrale stand
• Trek de handremhendel 55 aan
☞ Schakel de vierwielbesturing in
☞ Draai achteras in vierwielbesturing in tot de gewenste inslaghoek
☞ Schakel vrij vergrendelde achteras in met knop 118

a
Afb. 34:

118

Stuurinrichting

Knop

Achteras vergrendelen

☞ 118

onder op
symbool indrukken

Werking

➥ symbool

in het display brandt

Afb. 35:
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Ga voor het uitschakelen van de vrij vergrendelde achteras als volgt te werk:
☞ Stop het voertuig:
• Vergrendel rijhendel 121 in neutrale stand
• Trek de handremhendel 55 aan
☞ Draai de vooras zo in dat deze ongeveer dezelfde stuurinslaghoek in dezelfde richting
heeft als de achteras
☞ Schakel vrij vergrendelde achteras uit ofwel door synchroniseren met knop 118
Stuurinrichting Knop

118

Synchroniseren

Werking

☞ 118 op symbool
indrukken

Afb. 36:

➥ melding SYNCH (synchronisatie) brandt
in het display tot de achteras de stand
voor rechtdoor bereikt
➥ melding SYNCH (synchronisatie)
knippert in het display tot de vooras de
stand voor rechtdoor bereikt
➥ vierwielbesturing wordt automatisch
ingeschakeld

➥ symbool

brandt permanent

☞ of door inschakelen van de vierwielbesturing met knop 117
Type besturing Knop 117
117

Vierwielbesturing

Werking

☞ Knop 117 onder op
symbool
ken

indruk-

➥ Vierwielbesturing wordt automatisch

ingeschakeld
Let op!
De stuurinrichting is niet gesynchroniseerd!

➥ symbool

Afb. 37:

brandt permanent

Opmerking!
Als de vrij vergrendelde achteras niet kan worden gesynchroniseerd, schakel dan
de ontsteking uit en herhaal de procedure.
Als in de vierwielbesturing de transportrijmodus wordt gekozen, dan wordt automatisch eerst de voorwielbesturing geactiveerd en dan pas de transportrijmodus
geactiveerd.
Wissel naar de transportrijmodus vanuit de vrij vergrendelde achteras (hondengang) is niet toegestaan!
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Bediening
3.4.7

Rij-aandrijving

Rijstijl kiezen

Voor rijden en werken met de TREMO CARRIER staan u (afhankelijk van uitvoering) verschillende rijstijlen ter beschikking. Afhankelijk van soort en duur van inzet adviseren wij
de volgende rijstijl.
Automotief rijden
46

Dit is de normale rijstijl in de werkrijmodus en in de transportrijmodus om met het voertuig
met of zonder aanhangwagen op de weg te rijden. Met het voertuig wordt als een „auto“
gereden:
☞ Met de rijhendel 121 wordt de maximale snelheid en de rijrichting ingesteld
☞ Met het gaspedaal 46 beweegt u het voertuig in de ingestelde richting tot de ingestelde
maximale snelheid bij volgas

Afb. 38:

Proportioneel rijden (alleen in werkrijmodus)
107

Voor werken met hydraulisch aangedreven aanbouwapparatuur (bijv. veegmachine) waarbij een constant motortoerental nodig is, is deze rijstijl geschikt:
☞ Met de werktoerentalregeling 107/108 wordt het motortoerental vast ingesteld
☞ Met de rijhendel 121 beweegt u het voertuig in de betreffende richting en met de betreffende snelheid

108

Gevaar!
Afb. 39:

max

V
min

R
max

0

min

Bij bediende rijhendel 121 en geactiveerde werktoerentalregeling (ADR) (ook
bij stationair toerental) kan het voertuig zich ongewild in beweging zetten.
Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Bedien werktoerentalregeling (ADR) en rijhendel 121 alleen vanaf de
bestuurdersstoel!
☞ Schakel eerst de werktoerentalregeling in en bedien daarna pas de
rijhendel 121!

121
Afb. 40:
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Bediening
Proportioneel rijden met gas-inchpedaal (SO) (alleen in werkrijmodus)
max

V
min

0

min

R

121

max

Afb. 41:

107

Voor werken met hydraulisch aangedreven aanbouwapparatuur (bijv. veegmachine) is
deze rijstijl geschikt. De rijsnelheid kan door indrukken van het pedaal tot de ingestelde
maximumsnelheid worden geregeld:
☞ Zet de rijhendel 121 in neutrale stand
☞ Met de werktoerentalregeling 107/108 wordt het motortoerental vast ingesteld
☞ Met de tuimelschakelaar 116 wordt de gas-inch-functie IN- en UIT-geschakeld
☞ Met de rijhendel 121 wordt de maximale snelheid en de rijrichting ingesteld
☞ Met het gaspedaal 46 beweegt u het voertuig in de ingestelde richting tot de ingestelde
maximale snelheid

108

Afb. 42:

116

0
1

Afb. 43:
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Gaspedaal [46]

46

Afhankelijk van uitrusting en soort werk zijn verschillende rijmodi mogelijk. Standaard
wordt het voertuig gebruikt in de Automotieve rijmodus. Hierbij regelt het gaspedaal 46 het
motortoerental van de dieselmotor als volgt:
Gaspedaal

Werking

• indrukken
• langzaam loslaten
• helemaal loslaten

➥ motortoerental, rijsnelheid wordt hoger
➥ motortoerental, rijsnelheid wordt lager
➥ remwerking van de hydrostatische rij-aandrijving en
van de dieselmotor begint

Afb. 44:

Opmerking!
De bereikbare maximumsnelheid hangt af van:
• welke rijstand met de tuimelschakelaar 115 werd ingesteld
• stand van de rijhendel 121
Door de sterke remwerking van de hydrostatische rij-aandrijving bij abrupt gas loslaten bestaat bij slecht wegdek (natte of vuile rijbaan, ijs en of sneeuw) het gevaar
dat de wielen van de achteras blokkeren!
Bij sterk afremmen met de hydrostatische rij-aandrijving alsmede bij abrupt gas
loslaten worden ter waarschuwing van het achterop komende verkeer de remlichten ingeschakeld.

km

1773
KM

KALTES
HYDRAULIKOEL

Bij temperaturen van de hydraulische olie beneden 10 °C wordt het dieseltoerental door de rijregeling gereduceerd, om beschadiging van de hydraulische
pompen te verhinderen.

Let op!

18
°C
Afb. 45:

km

Let op!

1773
KM

DRUCKFILTER
VERSCHMUTZT

Door een sensor op de drukfilter wordt bij temperaturen van de hydraulische
olie beneden 30 °C en/of bij vuil drukfilter de rijregeling beperkt. Het voertuig
bereikt eventueel niet meer de volledige maximumsnelheid.
Bij temperaturen beneden 30°C:
➥ De waarschuwingsmelding „KALTES HYDRAULIKOEL“
(„KOUDE HYDR. OLIE“) verschijnt.
☞ Laat het voertuig warm lopen. De waarschuwingsmelding verdwijnt, wanneer het voertuig de werktemperatuur heeft bereikt.
Bij temperaturen boven 30°C:
➥ De waarschuwingsmelding „DRUCKFILTER VERSCHMUTZT“
(„DRUKFILTER VUIL“) verschijnt.
☞ Vervang drukfilterpatroon!

40

°C
Afb. 46:
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Bediening
Rijhendel [121]
Gevaar!
Sterke remwerking van de hydrostatische rij-aandrijving bij abrupt wisselen
van rijrichting

Kans op ongevallen
☞ Breng het voertuig tot stilstand, voordat van rijrichting wordt gewisseld!
Functie:

• Keuze van de rijrichting vooruit of achteruit
• Snelheidsbereik traploos instellen
Opmerking!
De motor kan alleen worden gestart, wanneer de rijhendel 121 in neutrale stand
staat.
Keuze van de rijrichting en snelheid met rijhendel 121
max

V
min

R
max

0

min

121
Afb. 47:
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De rijhendel heeft de volgende schakelstanden
Stand

Rijhendel

Werking

• V

☞ 121 naar rechts en dan lang- ➥ vooruit rijden, toenemende snelheid

• O
• R

☞ in middenstand
☞ 121 naar links en dan lang-

zaam naar voren schuiven

zaam naar achter schuiven

➥ neutrale stand
➥ achteruit rijden, toenemende

snelheid
➥ achteruitrijlamp brandt
➥ bij achteruitrij-inrichting (SO) klinkt
een intermitterend waarschuwingssignaal
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Bediening
Rijstanden-schakelaar [115]

De hydrostatische rij-aandrijving in de standaarduitvoering maakt twee rijstanden mogelijk.
De rijstanden Transportrijmodus en Werkrijmodus worden met de schakelaar 115 ingesteld. De mogelijke rijsnelheden in de verschillende rijstanden – zie hoofdstuk „Rij-aandrijving” op pagina 6-2.
In de werkrijmodus kan de rijsnelheid (0 tot 25 km/u) bij hoger aandrijfkoppel beter aan
het te verrichten werk worden aangepast en kunt u gelijkmatiger werken.
In de transportrijmodus kan een hogere rijsnelheid (0 tot 50 km/u) bij kleiner aandrijfkoppel worden gerealiseerd.
De rijstanden schakelt u met de schakelaar 115.
Rijstanden-schakelaar 115

☞ Knop 115 op sym115

bool „Haas“ indrukken

Transport

ring
➥ Transportrijmodus 0 tot 50 km/u geactiveerd
➥ Symbool „Haas“ in display brandt
permanent

Afb. 48:

☞ Knop 115 op symWerk

3-36

➥ Symbool „Haas“ in display knippert
➥ Transportrijmodus ingesteld
☞ Type besturing omzetten naar voorwielbestu-

bool „Schildpad“
indrukken
(instelling alleen
mogelijk tot
max. 30 km/u)

➥ Symbool „Schildpad“ in display knippert
➥ Werkrijmodus ingesteld
➥ Snelheid wordt naar max. 25 km/u

gereduceerd
➥ Werkrijmodus 0 tot 25 km/u geactiveerd
➥ Symbool „Schildpad“ in display brandt
permanent

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b320.fm

Bediening

Bediening
3.4.8

Verlichting en signalering
Opmerking!
Voor het gebruik van de beschreven verlichting en signaleringen dient u de hiervoor geldende nationale wettelijke bepalingen in acht te nemen!

Schakelaar rijlicht [110]

Functie
Met de schakelaar 110 in het middenconsole worden de volgende functies uitgevoerd:
• schijnwerpers (parkeer-, dimlicht), contourlichten, achterlichten, dashboardverlichting
in- en uitschakelen
Bediening
Parkeerlicht, rijlicht

110

0

1.

☞ Druk schakelaar 110 op symbool ➥ parkeerlicht aan
in de 1e stand
➥ controlelampje in de schakelaar 110

aan
➥ dashboardverlichting en zoekverlichting
van de schakelaars / knoppen aan

1/2
2.
Afb. 49:

☞ Druk schakelaar 110 op symbool ➥ dimlicht of groot licht aan
in de 2e stand

(afhankelijk van stand van hendel 51)

➥ controlelampje in de schakelaar 110
aan
➥ dashboardverlichting aan
UIT
(0)

☞ Druk schakelaar 110 boven in

➥ parkeerlicht en dimlicht uit
➥ controlelampje in schakelaar 110 uit
➥ dashboardverlichting en zoekverlichting
van de schakelaars / knoppen uit

Opmerking!
Als de ontsteking bij ingeschakeld licht wordt uitgeschakeld, is bij het openen van
het portier een permanent waarschuwingssignaal te horen!

Rijlicht overdag (SO)
Voor landen waar ook overdag met licht moet worden gereden.
Parkeerlicht, rijlicht
UIT
(0)

☞ Druk schakelaar 110 boven in

➥ parkeerlicht en dimlicht aan
➥ controlelampje in schakelaar 110 uit
➥ dashboardverlichting uit

Opmerking!
In de UIT-stand van de schakelaar 110 is het parkeerlicht en dimlicht ingeschakeld. De werkschijnwerpers (SO) en het mistachterlicht kunnen echter niet worden
ingeschakeld.
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Bediening
Combi-schakelaar [51] rechts op de
stuurkolom

Functie
Met de combi-schakelaar 51 op de rechter stuurkolom worden de volgende functies uitgevoerd:
• bediening van de schijnwerpers (dimlicht/groot licht)
• bediening van het grootlichtsignaal
• bediening van de richtingaanwijzers
• bediening van de claxon
• bediening van de ruitenwissers en ruitensproeierinstallatie
– zie hoofdstuk Ruitenwis- / sproeierinstallatie op pagina 3-43
Bediening van de schijnwerpers

Opmerking!
Als bij ingeschakeld dimlicht of groot licht de ontsteking uitgeschakeld wordt –
sleutel in ontstekingscontactschakelaar 48 in stand 0 – dan brandt alleen het parkeerlicht!

Dimlicht/groot licht/grootlichtsignaal
2

51
1

0

0

☞ Hendel 51 in uitgangspositie

➥ groot licht uit

1

☞ Hendel 51 omhoog trekken

2

☞ Bij ingeschakeld dimlicht,

2

☞ Bij ingeschakeld groot licht,

➥ grootlichtsignaal aan
➥ controlelampje 94 aan
➥ groot licht aan
➥ controlelampje 94 aan
➥ dimlicht aan
➥ controlelampje 94 uit

hendel 51 omhoog trekken
hendel 51 omhoog trekken

Afb. 50:

51
L

0
R
Afb. 51:

Richtingaanwijzer
LINKS
(L)

☞ Druk combischakelaar 51 naar ➥ controlelampje 92 knippert, bij gebruik
voren

van aanhangwagen knippert
bovendien 93

RECHTS ☞ Trek combischakelaar 51 naar ➥ controlelampje 92 knippert, bij gebruik
achter
van aanhangwagen knippert
(R)
bovendien controlelampje 93
UIT
(O)

☞ Combi-schakelaar 51 in middenstand

➥ controlelampjes 92 en 93 uit

Let op!
Als het controlelampje 92 of 93 ca. dubbel zo snel knippert als normaal, dan is
de knipperlichtinstallatie niet in orde!
☞ Controleer onmiddellijk de knipperlichten voor, achter en aan de zijkant
evenals de knipperlichten van de aanhangwagen
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Bediening
51

Claxon
0

☞ Hendel 51 in uitgangspositie

➥ claxon UIT

1

☞ Drukknop A op hendel 51

➥ claxon AAN

A

indrukken

Afb. 52:

Koplamphoogteverstelling [86]

Om te voorkomen dat u andere weggebruikers verblindt, kunt u de stand van de schijnwerpers bij volle belading instellen c.q. veranderen.
☞ Controleer bij elke gewichtsverandering de instelling van uw schijnwerpers!
Koplamphoogteverstelling

86

0

☞ Bij ingeschakeld dimlicht,

➥ uitgangspositie bij ongeladen voertuig

1

☞ Bij ingeschakeld dimlicht,

➥ meer dan 500 kg tot 1000 kg nuttige

2

Afb. 53:

draaiknop 86 in stand 0

draaiknop 86 in stand 1, 2 of 3
draaien

tot 500 kg nuttige last
last

➥ meer dan 1000 kg tot 1500 kg nuttige
last

3

➥ meer dan 1500 kg nuttige last

4

➥ speciaal werk met zwaar achteraanbouwapparaat

Opmerking!
De koplamphoogteverstelling 86 heeft geen invloed op de instelling van de bovenbouwschijnwerpers.
Laat de basisinstelling van de schijnwerpers altijd in uw dealerwerkplaats verrichten. Voor dat doel moet de koplamphoogteverstelling 86 in de uitgangspositie (0)
staan!

Tuimelschakelaar
alarmknipperlichten [102]
Alarmknipperlichten

102

0

AAN ☞ Druk tuimelschakelaar 102 op
symbool in
(1)

➥ controlelampje in tuimelschakelaar

1

UIT ☞ Druk tuimelschakelaar 102 boven ➥ controlelampje uit
in
(0)

knippert

Afb. 54:
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Bediening
Tuimelschakelaar mistachterlicht [113]
Mistachterlicht

113

0

AAN ☞ Druk bij ingeschakeld dimlicht,
knop 113 op symbool in
(1)

➥ controlelampje in de knop brandt

1

UIT ☞ Druk bij ingeschakeld dimlicht,
knop 113 boven in
(0)

➥ controlelampje uit

Let op!
Afb. 55:

Vanwege de sterk verblindende werking voor het achterop komende verkeer,
mag het mistachterlicht alleen bij gering zicht (in Duitsland bijv. minder dan 50
m) worden ingeschakeld!
☞ Neem goed nota van de wettelijke voorschriften!
Opmerking!
Het mistachterlicht brandt alleen bij ingeschakeld dimlicht of groot licht, echter niet
bij parkeerlicht.
U kunt het mistachterlicht ook uitschakelen door het licht uit te schakelen. Als u het
licht opnieuw inschakelt, moet u het mistachterlicht opnieuw inschakelen.

Tuimelschakelaar zwaailicht [114]

114

Zwaailicht

0

AAN ☞ Druk tuimelschakelaar 114 op
symbool in
(1)

➥ controlelampje in tuimelschakelaar

1

UIT ☞ Druk tuimelschakelaar 114 boven ➥ controlelampje uit
in
(0)

aan

Opmerking!
Afb. 56:

3-40

In de Bondsrepubliek Duitsland mag het zwaailicht volgens §52 StVZO op de
openbare weg alleen ingeschakeld worden, als de werkruimte van het voertuig
zich binnen het bereik van het wegverkeer bevindt en het voertuig tijdens het werken een obstakel is voor het passerende verkeer.
In andere landen moeten de nationale voorschriften in acht genomen worden!
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Tuimelschakelaar werkschijnwerpers
voor [111] (SO)
Werkschijnwerpers voor (SO)

111

0

AAN ☞ Druk tuimelschakelaar 111 op
symbool in
(1)

➥ controlelampje in tuimelschakelaar

1

UIT ☞ Druk tuimelschakelaar 111 boven ➥ controlelampje uit
in
(0)

aan

Opmerking!
Afb. 57:

De voorste werkschijnwerpers branden alleen bij ingeschakeld parkeer- of dimlicht, maar niet bij groot licht. U kunt de werkschijnwerpers ook uitschakelen door
het licht uit te schakelen.
De werkschijnwerpers mogen niet op de openbare weg worden ingeschakeld!

Tuimelschakelaar werkschijnwerper
achter [112] (SO)
Werkschijnwerper achter (SO)

112

0

AAN ☞ Druk tuimelschakelaar 112 op
symbool in
(1)

➥ controlelampje in tuimelschakelaar

1

UIT ☞ Druk tuimelschakelaar 112 boven ➥ controlelampje uit
in
(0)

aan

Opmerking!
Afb. 58:
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De werkschijnwerper achter brandt ook bij groot licht. De werkschijnwerper kan
ook door uitschakelen van het licht worden uitgeschakeld.
De werkschijnwerpers mogen niet op de openbare weg worden ingeschakeld!
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Bediening
Omschakelaar
bovenbouwschijnwerpers [65]

Bij het werken met frontapparaten waarbij de verlichting onderaan afgedekt wordt,
bijv. winterwerkzaamheden met de sneeuwploeg, hebt u bovenbouwschijnwerpers nodig.
Voor omschakelen van de onderste hoofdschijnwerpers en knipperlichten naar de bovenbouwschijnwerpers en bovenste knipperlichten bevindt zich de omschakelaar 65 onder de
afdekking onder het zekeringenkastje.
Omschakelaar bovenbouwschijnwerpers

0

65

A

AAN ☞ Schuif vergrendeling A omlaag en ➥ bovenbouwschijnwerpers in werking
druk tuimelschakelaar 65 op sym- ➥ controlelampje in de tuimelschakelaar
(1)
bool in
brandt
UIT ☞ Schuif vergrendeling A omlaag en ➥ schijnwerpers onder in werking
druk tuimelschakelaar 65 boven in ➥ controlelampje uit
(0)

1
Afb. 59:

Opmerking!
De koplamphoogteverstelling 86 heeft geen invloed op de bovenbouwschijnwerpers.

Binnenverlichting [74]
Binnenverlichting

74

2

AAN ☞ Schuif schakelaar 74 naar
voren (1)
(1)

➥ binnenverlichting brandt permanent

UIT ☞ Schakelaar 74 in middenstand (0) ➥ binnenverlichting uit
(0)

0
1

AAN ☞ Schuif schakelaar 74 naar
achter (2)
(2)

➥ binnenverlichting brandt bij openen
van een of beide portieren

Afb. 60:
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Bediening
3.4.9

Ruitenwis- / sproeierinstallatie

Combi-schakelaar [51] rechts op de
stuurkolom

51

Functie
Met de combi-schakelaar 51 op de rechter stuurkolom worden de volgende functies uitgevoerd:
• bediening van de ruitenwissers
• bediening van de ruitensproeierinstallatie
• bediening van de verlichting en claxon – zie hoofdstuk Bediening van de schijnwerpers
op pagina 3-38
Ruitenwissers

2. 1.
0.
3.

Afb. 61:

51

0

☞ Combi-schakelaar 51 in uit-

➥ ruitenwissers UIT

1

☞ Draai combischakelaar 51 in

➥ intervalschakeling

2

☞ Draai combischakelaar 51 ver-

➥ langzaam

3

☞ Draai combischakelaar 51 ver-

➥ snel

gangspositie
stand 1

der in stand 2
der in stand 3

Ruitensproeierinstallatie
B

Afb. 62:

0

☞ Combi-schakelaar 51 in uit-

➥ ruitensproeierinstallatie UIT

1

☞ Schuif draaiknop B van de

➥ ruitensproeierinstallatie AAN
➥ ruitenwissers wissen kort

gangspositie

combischakelaar 51 naar links

Let op!
Laat ruitenwissers niet gedurende langere tijd over droge ruiten wissen.
Wisserbladen verslijten daardoor vroegtijdig, wissermotor kan oververhit
raken.
☞ Schakel bij droge ruiten de ruitenwissers uit.
Opmerking!
Het reservoir voor de ruitensproeierinstallatie bevindt zich achter de bestuurdersstoel – zie hoofdstuk „Ruitensproeierinstallatie” op pagina 4-31!
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Bediening
3.4.10

Verwarmingen ventilatie bestuurderscabine
Gevaar!
Een goed zicht, dat belangrijk is omdat het bijdraagt aan de verkeersveiligheid,
is alleen gewaarborgd, wanneer alle ruiten vrij zijn van ijs, sneeuw en condens

Kans op ongevallen!
☞ Maak u vertrouwd met de juiste bediening van de verwarming en ventilatie

alsmede het ontvochtigen/ontdooien van de ruiten
☞ Het maximale verwarmingsvermogen en snel ontdooien van de ruiten kan
alleen worden bereikt, wanneer de motor op werktemperatuur is

52

52
53

53

54
Afb. 63:

Opmerking!
Het voertuig is uitgerust met een warmwater-aanjager-verwarming. Met het verwarmingstoestel van het voertuig kunnen 2 standen worden ingesteld:
• ventileren
• verwarmen
De luchtstroom wordt via een aanjager met 3 standen naar de
verwarmingsuitlaatopeningen 52 van de voorruit en via de
interieuruitlaatopeningen 53 en de voetenruimte-uitlaatopeningen 54 in de
bestuurderscabine geblazen.
56

B

Temperatuurinstelling
Warmer

☞ Draai draaiknop 56 met de klok mee (rechtsom) op A

Kouder

☞ Draai draaiknop 56 tegen de klok in (linksom) op B

A
Afb. 64:
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0

57

Aanjager voor ventilatie en verwarming

1
2
3

UIT

☞ Draaiknop 57 op symbool

➥ aanjager UIT

Stand 1

☞ Draai draaiknop 57 met de klok mee

➥ aanjager loopt in stand 1

Stand 2

☞ Draai draaiknop 57 verder met de klok

➥ aanjager loopt in stand 2

Stand 3

☞ Draai draaiknop 57 verder met de klok

➥ aanjager loopt in stand 3

Afb. 65:

(rechtsom) op stand 1

mee (rechtsom) op stand 2
mee (rechtsom) op stand 3

Bedieningshendel circulatielucht

59

A

☞ Trek bedieningshendel 59 naar voren (A) ➥ lucht wordt van buitenaf

B

☞ Schuif bedieningshendel 59 naar

aangezogen

achter (B)

➥ circulatieluchtstand, lucht
wordt uit het interieur
aangezogen

B
A

Afb. 66:

Voor snel ontvochtigen/ontdooien van de voorruit:
☞ Start het voertuig
☞ Druk de bedieningshendel circulatielucht 59 naar achter (B)
☞ Schakel aanjager met draaiknop 57 naar stand 3
☞ Draai temperatuurinstelling 56 tot de aanslag in richting (A)
☞ Bedien de tuimelschakelaar voor voorruitverwarming 78

Tuimelschakelaar [78] voor voorruitverwarming (standaard) en
buitenspiegelverwarming (SO)
78

0

1

Voorruitverwarming (standaard) en buitenspiegelverwarming (SO)
AAN

☞ Druk tuimelschakelaar 78 op symbool (1) ➥ controlelampje in tuimel-

UIT

☞ Druk tuimelschakelaar 78 boven (0) in

in

schakelaar aan

➥ controlelampje uit

Opmerking!
Afb. 67:
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Voorruitverwarming/buitenspiegelverwarming kan alleen bij draaiende dieselmotor
worden ingeschakeld.
Schakel voorruitverwarming/buitenspiegelverwarming bij vrije ruiten/buitenspiegel
weer uit. Hoog stroomverbruik!
Na ca. 10 minuten schakelt de voorruitverwarming/buitenspiegelverwarming automatisch uit (tijdrelais).

3-45

Bediening
3.4.11

Airconditioning (SO)
Gevaar!
De koelvloeistof in de airconditioning staat onder hoge druk.
Hierbij bestaat

kans op lichamelijk letsel
Als de koelvloeistof in aanraking komt met uw huid, bestaat bovendien

kans op bevriezing
☞ Maak geen onderdeel van de airconditioning open
☞ Laat onderhoudswerkzaamheden aan de airconditioning alleen verrichten
door dealerwerkplaatsen

Opmerking!
Het voertuig kan met een airconditioning (SO) uitgerust zijn.
De airconditioning is uitstekend geschikt om de lucht in het voertuig te ontvochtigen en zodoende het beslaan van de ruiten te verhinderen.
De luchtstroom wordt via een aanjager met 3 standen naar de
verwarmingsuitlaatopeningen 52 van de voorruit en via de
interieuruitlaatopeningen 53 en de voetenruimte-uitlaatopeningen 54 in de
bestuurderscabine geblazen.
De airconditioning werkt alleen als de motor draait.
De airconditioning kan alleen worden ingeschakeld, wanneer de aanjager minimaal op stand 1 staat.
Een te groot temperatuurverschil is schadelijk voor de gezondheid!
Een temperatuurverschil van 5 tot 6 °C met de buitenlucht wordt aangeraden.
Voor de verdere bediening van de airconditioning moet u de aparte
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de airconditioning doorlezen.

Airconditioning

1
58

0

AAN
(1)
UIT
(0)

☞ Schakel de aanjager in (min. stand 1)
☞ Druk de schakelaar 58 op symbool (1) in
☞ Schakel de schakelaar 58 uit (0)

Afb. 68:
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Bediening
3.4.12

Bestuurdersstoel/ bijrijdersstoel
Gevaar!
De bestuurdersstoel mag tijdens het rijden nooit worden versteld –

kans op ongevallen!
☞ Stel de bestuurdersstoel in, voordat u met het voertuig gaat rijden!
☞ Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de stoelen!

km

1773
KM

106

SITZKONTAKTSCHALTER!

40

Opmerking!
De bestuurdersstoel is uitgerust met een zitcontact-schakelaar.
Er kan alleen met het voertuig worden gereden, wanneer iemand op de bestuurdersstoel plaats heeft genomen.
Als de zitcontact-schakelaar niet is belast en de rijhendel 121 of het gaspedaal 46
wordt bediend, verschijnt de melding „SITZKONTAKT-SCHALTER“ („ZITCONTACTSCHAKELAAR“) op het multifunctionele display 106.
Als de bestuurdersstoel tijdens het rijden wordt ontlast, blijft het voertuig
stilstaan.

°C

Afb. 69:

km

1773
KM

106

HANDFAHRHEBEL!

Opmerking!
Als de bestuurdersstoel wordt ontlast (bijv. bestuurder stapt uit) en de
rijhendel 121 bevindt zich niet in neutrale stand, dan verschijnt bij opnieuw belasten van de bestuurdersstoel de melding „HANDFAHRHEBEL“ („HANDRIJHENDEL“) op het multifunctionele display 106.
☞ Zet de rijhendel 121 in neutrale stand en begin daarna opnieuw met rijden.

40
°C

Afb. 70:
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44

Verstelling in lengterichting A (alleen bestuurdersstoel)

41

☞ Ga op de stoel zitten

+

D

F
-

• Trek de hendel A omhoog
• Schuif de stoel naar voren of achter
• Laat de hendel A los en de bestuurdersstoel vastklikken
Hoogte van het achterste zitgedeelte B (alleen bestuurdersstoel)

☞ Ga op de stoel zitten
• Trek de hendel B omhoog
Hoogte van het voorste zitgedeelte C (alleen bestuurdersstoel)

☞ Ga op de stoel zitten
• Trek de hendel C omhoog
Gewichtsinstelling D (alleen bestuurdersstoel)

B
C

E
A

Opmerking!
Afb. 71:

Er kan extra rijcomfort worden verkregen, wanneer de stoelvering goed is ingesteld. U kunt de stoelvering met het handwiel D traploos aanpassen
(50 – 130 kg) aan het gewicht van de bestuurder.

☞ Ga op de stoel zitten
• Draai aan het handwiel D om de stoelvering in te stellen
Rugleuningverstelling E

☞ Ga op de stoel zitten
• Druk uw rug lichtjes tegen de rugleuning aan en trek tegelijkertijd de hendel E
omhoog
• Laat de hendel E los en de rugleuning vastklikken
• De fijninstelling van de rugleuning gebeurt met het handwiel F
Hoofdsteun G (SO)
G
Gevaar!
Rijden met verkeerd ingestelde hoofdsteunen betekent

kans op lichamelijk letsel!
☞ Stel de hoofdsteun zodanig in dat uw achterhoofd ongeveer op oorhoogte
ondersteund wordt

Afb. 72:
MC262 018

3-48

☞ Ga op de stoel zitten
• Trek de hoofdsteun G omhoog of druk deze omlaag
• Druk de hoofdsteun G naar voren of naar achter
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3.4.13

Veiligheidsgordel
Gevaar!
Rijden of werken zonder dat u de veiligheidsgordel om heeft betekent

kans op lichamelijk letsel!
☞ Voordat u begint te rijden of met uw werk begint, moet u uw veiligheidsgordel omdoen!
• De veiligheidsgordel mag niet verdraaid zijn!
• De veiligheidsgordel moet over het bekken – niet over de buik – lopen
en altijd strak zitten!
• Laat de veiligheidsgordel niet over harde, hoekige of breekbare voorwerpen (gereedschap, duimstokken, brillen, pennen) in uw kleding
lopen!
• Zet nooit 2 personen (kinderen!) met één veiligheidsgordel vast!
• Controleer de staat van de veiligheidsgordels regelmatig. Laat beschadigde delen onmiddellijk vervangen door uw dealerwerkplaats!
• Houd de gordel altijd schoon, omdat ernstige vervuiling de werking van
de gordelautomaat kan beïnvloeden!
• De gordelsluiting mag niet zijn verstopt (papier of iets dergelijks),
omdat de tong van de sluiting anders niet kan vastklikken!
Na een ongeluk is de gordelband opgerekt en daarom onbruikbaar.
Daarom biedt deze opgerekte gordelband bij een volgend ongeluk

onvoldoende bescherming!
☞ De veiligheidsgordel moet na een ongeval worden vervangen!
☞ Laat de verankeringspunten en de stoelbevestiging op verdere belastbaarheid controleren!

A

42

43

Afb. 73:
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De automatische driepunts-veiligheidsgordels dienen voor veiligheid voor bestuurder en
bijrijder.
Doe altijd uw veiligheidsgordel om voordat u gaat rijden
Veiligheidsgordel omdoen:

☞ Doe de veiligheidsgordel 42 vóór elke rit als volgt om:
• Haal de riem bij de tong van de sluiting A langzaam en gelijkmatig over uw bekken
heen naar de gordelsluiting 43 toe
• Steek de tong van de sluiting A in de gordelsluiting 43, totdat zij hoorbaar vastklikt
(trektest)
• Span de veiligheidsgordel na door aan het uiteinde te trekken
➥De veiligheidsgordel moet altijd strak om het bekken liggen!
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Bediening
Veiligheidsgordel losmaken:

☞ Maak de veiligheidsgordel 42 als volgt los:
42
A
B
43

Afb. 74:

• houd de veiligheidsgordel vast
• druk de rode knop B op de gordelsluiting 43 in
➥De tong van de sluiting A springt als gevolg van de veerdruk uit de
gordelsluiting 43
• Laat de veiligheidsgordel langzaam naar het oprolmechanisme lopen
Opmerking!
De automatische veiligheidsgordel biedt bij langzame trekkende bewegingen volledige bewegingsvrijheid. Bij plotseling afremmen blokkeert deze echter.
Het mechanisme van de automatische veiligheidsgordel kan ook blokkeren als
men door gaten in het wegdek of over andere oneffenheden rijdt.
Opmerking!
Maak de gordelband alleen schoon met lauwwarm water, gebruik geen oplosmiddelen!
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Bediening
3.4.14

Portieren van de bestuurderscabine
Gevaar!
Bij rijden met open portieren bestaat

kans op ongevallen
☞ Bij het rijden op de openbare weg en tijdens het werk moeten de portieren

gesloten blijven!
☞ Gebruik bij het sluiten van de portieren altijd de handgrepen 37 !
Portierkruk binnen

☞ Trek voor het openen van de portieren aan de portierkruk 39
Opmerking!
De portieren kunnen alleen met de portiersleutel aan de buitenkant geopend en
gesloten worden.

38

Zijramen links/rechts
De zijramen links/rechts worden met de grendels 38 geopend of gesloten.
Zijramen links/rechts

37

☞ Druk grendels 38 omlaag en verschuif het raam dienOpenen/sluiten

39

Daartoe......
overeenkomstig
☞ Laat grendels 38 los

Afb. 75:

Glazen hefdak [73] (SO)
73

Dakluik
Openen

➥ Draai draaiknop A tegen de klok in (linksom)

Sluiten

➥ Draai draaiknop A met de klok mee
(rechtsom)

A
Afb. 76:

Let op!
Sluit bij lage doorrijhoogten het glazen hefdak!
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Bediening
3.4.15

Tachograaf (SO)

Digitale tachograaf (SO)

De digitale tachograaf 87 bevindt zich in de dakconsole.
Functie:
Registreert de rij- en rusttijden, de gereden snelheid en de afstand.
Bediening:

87

Voor de bediening van de digitale tachograaf dient u de aparte gebruiksaanwijzing van de
fabrikant te lezen.
Een defect wordt weergegeven op het display van de tachograaf.

Afb. 77:

Opmerking!
Neem goed nota van de voorschriften van het wegenverkeersreglement en van de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de tachograaf!

3.4.16

Elektrische stopcontacten

Stopcontact, sigarettenaansteker

De sigarettenaansteker 120 bevindt zich aan bijrijderszijde op het middenconsole onder
de asbak.
Gevaar!
Aan de opgewarmde sigarettenaansteker bestaat

kans op brandwonden!
☞ Raak de hete gloeispiraal niet aan!
☞ Leg de hete sigarettenaansteker niet op een brandbare ondergrond!
Functie:
Sigarettenaansteker en stopcontact voor handlamp enz.
Bediening:

120

Afb. 78:

Bij gebruik als sigarettenaansteker:
☞ Druk sigarettenaansteker 120 in
☞ Na enkele seconden springt de sigarettenaansteker 120 weer terug in zijn uitgangspositie en kunt u deze wegnemen om een sigaret aan te steken
Bij gebruik als stopcontact
☞ Neem sigarettenaansteker 120 weg en bewaar deze
☞ De opening doet dienst als stopcontact 12 V – max. 10 A
Opmerking!
De sigarettenaansteker/het stopcontact 120 werkt ook als de dieselmotor uit staat,
maar belast dan wel de accu.
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Bediening
3-polig stopcontact (SO) voor bovenbouwapparatuur

Het stopcontact 49 bevindt zich rechts op het middenconsole onder de asbak.
Functie:
Stopcontact voor bovenbouwapparatuur.
Het 3-polige stopcontact 49 heeft de volgende functies:
• + pool (klem X, ontsteking AAN)
• C3-signaal
• – pool (massa)

49

Afb. 79:

4-polig stopcontact (SO) voor frontapparatuur
13

Voor de contourlichten van frontapparaten (bijv. veegmachine of sneeuwploeg) bevindt
zich op het voertuig links voor het 4-polige stopcontact 13.
Functie:
Het 4-polige stopcontact 13 heeft de volgende functies:
• parkeerlicht links
• parkeerlicht rechts
• klem X (ontsteking AAN). met 15 A gezekerd, via schakelaar 79 in het dakconsole te
bedienen
• – pool (massa)

Afb. 80:

Kabeldoorvoer (SO)
Door de kabeldoorvoer A kunnen aansluitkabels van bovenbouwapparatuur direct naar de
bestuurderscabine worden gelegd.
A

Afb. 81:
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Bediening
Stopcontacten 21-polig (SO)

68

69

De 21-polige stopcontacten 68 en 69 in het voertuig dienen voor communicatie en regeling
tussen bedieningspaneel in de bestuurderscabine en op- en aanbouwapparatuur.
Als bijv. een bovenbouw-strooier wordt gemonteerd, dan kunnen deze stopcontacten worden gebruikt voor de elektrische verbinding tussen bedieningspaneel en stuurblok van de
strooier. Het is derhalve niet nodig om bij de montage van de strooier een aparte leiding
door het hele voertuig te leggen.

A

Afb. 82:

De stopcontacten in de bestuurderscabine bevinden zich onder de achterruit.
21-polig stopcontact 68 voor aansluiting voor 11
21-polig stopcontact 69 voor aansluiting achter 26

11

Afb. 83:

26

Afb. 84:
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Bediening

Bediening
3.5
3.5.1

Rijden met de TREMO CARRIER
Voordat u de motor start
max

V
0

min

min

R
max

☞ Loop de checklist "Starten" op bladzijde 3-12 door
☞ Stel stoel in – zie hoofdstuk Bestuurdersstoel/ bijrijdersstoel op pagina 3-47
☞ Stel stuurkolom en stuur in – zie hoofdstuk Stuurkolomverstelling op pagina 3-27
☞ Controleer de noodbesturingsfunctie van de stuurinrichting (wielen moeten met het
stuur kunnen worden ingestuurd)
☞ Stel buitenspiegel in

121

Opmerking!

Afb. 85:

U moet gemakkelijk bij alle bedieningselementen kunnen. Het rem- en gaspedaal
moeten helemaal ingetrapt kunnen worden!

☞ Doe uw veiligheidsgordel om – zie Hoofdstuk 3 Veiligheidsgordel op pagina 3-49
☞ Zorg ervoor dat:

55
Afb. 86:

• de rijhendel 121 in neutrale stand staat
• alle apparaataandrijvingen uitgeschakeld zijn
• de parkeerrem 55 is vastgezet
• de hoofdschakelaar 104 van het hydraulische werksysteem is uitgeschakeld
☞ Druk het rempedaal 45 in om te controleren of uiterlijk nadat het pedaal halverwege is
ingedrukt een vaste weerstand bij het pedaal te voelen is

104

0

Afb. 87:

45
Afb. 88:
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Bediening
3.5.2

De motor starten

Algemeen

• De motor kan alleen worden gestart, wanneer de rijhendel 121 in neutrale stand staat
max

V
0

min

min

R

121

max

Afb. 89:

•
•
•

en de hoofdschakelaar 104 van het hydraulische werksysteem uitgeschakeld is.
De startmotor kan niet worden gebruikt als de motor al draait (start-herhalingsblokkering)
Breek een startpoging na max. 10 seconden af
Herhaal een startpoging pas na ca. 1 minuut, zodat de accu zich kan herstellen
Gevaar!
Bij draaiende motor in gesloten ruimten bestaat

kans op vergiftiging!
☞ Laat de motor niet in gesloten ruimten draaien. Het uitlaatgas van de motor
bevat koolmonoxide dat geur- en kleurloos is. Inademen van dit gas kan
schade aan de gezondheid veroorzaken.

104

0

Afb. 90:

Handelwijze

Wanneer de startvoorbereidingen overeenkomstig pagina 3-55 werden uitgevoerd:

1

☞ Steek de contactsleutel in ontstekingscontactschakelaar 48
☞ Draai de contactsleutel in stand „1“
➥ systeemcheck van de regeleenheden
➥ waarschuwingslampje 91 brandt bij aangetrokken parkeerrem
➥ waarschuwingslampjes 99, 98 branden
➥ waarschuwingsmelding in het multifunctionele display bij opgetilde, of niet helemaal

2

0
(Stop)

48
Afb. 91:

98

91

97

neergelaten kiep-bovenbouw
☞ Bij temperaturen beneden 5 °C:
➥ Motor wordt voorgegloeid (ca. 20 seconden) tot controlelampje 97 dooft.
De motor moet meteen nadat het controlelampje 97 dooft, worden gestart
☞ Druk tijdens het starten het gaspedaal niet in
☞ Draai de contactsleutel in stand „2“ en houd deze in deze stand tot de motor loopt
☞ Laat de contactsleutel los

99

Afb. 92:
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Bediening
Als de motor is aangesprongen:
98

99

☞ Controleer of de volgende waarschuwingslampjes gedoofd zijn:
• waarschuwingslampje 99
indien niet, motor uitzetten en motoroliepeil controleren!
• waarschuwingslampje 98
indien niet, motor uitzetten en poly-V-riem naar dynamo controleren!
Milieu!
Motor indien mogelijk niet stationair laten warmlopen!

Afb. 93:

In de winterperiode of na langdurige stilstand:

☞ Voer het toerental langzaam op
☞ Belast de motor pas volledig als hij helemaal op werktemperatuur is
Opmerking!
In de winterperiode moet u olie gebruiken die bestand is tegen lage temperaturen
– zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op pagina 4-40

Motor starten met starthulp

☞ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk „Voertuig starten met starthulp“ op pagina 5-2
op
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Bediening
3.5.3

Voordat u begint te rijden

Speciale aanwijzingen m.b.t. het rijden
op de openbare weg

104

0

Het voertuig valt in de Bondsrepubliek Duitsland onder de
• hiervoor geldende bepalingen van het Duitse verkeersreglement (StVZO)
• verplichtingen die in de algemene gebruiksvergunning of in het kentekenbewijs
vermeld staan
Ook de desbetreffende geldende voorschriften aangaande de ongevallenpreventie (in
Duitsland UVV) van de Duitse "Berufsgenossenschaften" moeten in acht worden genomen.
In andere landen moeten de betreffende nationale voorschriften in acht genomen worden!
Voordat u begint te rijden:

☞ Voer een functiecontrole uit van:

Afb. 94:

Belangrijke componenten controleren

• rem
• stuurinrichting
• verlichting
☞ Zet de frontapparatuur op de snelwisselinrichting in transportstand omhoog
☞ Schakel de hoofdschakelaar 104 voor het hydraulisch werksysteem uit
Stuurinrichting

☞ Beweeg voor een functiecontrole het stuur heen en weer. Controleer daarbij of de wielen (afhankelijk van type besturing) bewegen.

Bedrijfsrem
Gevaar!
De remlichten aan de achterkant van het voertuig branden niet
• bij het bedienen van de parkeerrem

☞ Gebruik bij het rijden op de openbare weg en tijdens het werk het
45
Afb. 95:

rempedaal 45 om het voertuig af te remmen, zodat de remlichten oplichten.
Vuil rond het rempedaal kan functiestoringen van de rem veroorzaken. Hierbij
bestaat

kans op ongevallen!
☞ Houd het rempedaal 45 altijd schoon!
☞ Druk voordat u begint te rijden het rempedaal 45 in om te controleren of
• uiterlijk nadat het pedaal halverwege is ingedrukt een vaste weerstand bij het pedaal
te voelen is
• de remlichten branden als het rempedaal wordt ingedrukt
☞ Als u bent gaan rijden, moet u even in de achteruitkijkspiegel kijken om u ervan te overtuigen dat niemand door een remmanoeuvre gehinderd wordt
☞ Controleer de remwerking bij een lage snelheid
Verlichting

☞ Controleer voor een functiecontrole alle verlichtingsinrichtingen aan het voertuig en
aanhangwagen – zie hoofdstuk Verlichting en signalering op pagina 3-37

3-58

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b330.fm

Bediening
3.5.4

Vanuit stilstand wegrijden

1773

km

KM

106

SITZKONTAKTSCHALTER!

Zorg ervoor dat de parkeerrem los staat, omdat rijden met een aangetrokken
parkeerrem oververhitting van de parkeerrem tot gevolg heeft waardoor de
parkeerrem uitvalt!

Opmerking!

40
°C

Afb. 96:

1773

km

Let op!

KM

106

De bestuurdersstoel is uitgerust met een zitcontactschakelaar.
Er kan alleen met het voertuig worden gereden, wanneer iemand op de bestuurdersstoel plaats heeft genomen.
Als de zitcontactschakelaar niet is belast en de rijhendel 121 wordt bediend, verschijnt de melding „SITZKONTAKT-SCHALTER“ („ZITCONTACTSCHAKELAAR“) in het multifunctionele display.
Als de bestuurder tijdens het rijden van de stoel opstaat, blijft het voertuig stilstaan.
Als de bestuurdersstoel weer wordt bezet, moet eerst de rijhendel 121 in neutrale
stand worden getrokken. De bestuurder wordt met de melding „HANDFAHRHEBEL“ („HANDRIJHENDEL“) gevraagd dit te doen.

HANDFAHRHEBEL!

40
°C

Afb. 97:

max

V
min

R
max

0

min

121
Afb. 98:
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Bediening
Nadat de motor is gestart:
☞ Kies rijstand met schakelaar 115
☞ Kies met de rijhendel 121 rijrichting en maximale snelheid
☞ Zet parkeerrem los
➥ waarschuwingslampje 91 dooft
☞ Druk het gaspedaal 46 langzaam in
☞ Voer bij lage snelheid een remtest uit
☞ Rijd de motor eerst warm en belast deze dan pas volledig

104

Afb. 99:

max

V
0

min

R

min

121

max

Afb. 100:

46
Afb. 101:
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Bediening
3.5.5

Rijden

46

45
Afb. 102:

km

1773
KM

106

ÜBERDREHZAHL!

40
°C

Afb. 103:

De rijsnelheid kan met het gaspedaal 46 traploos worden ingesteld. Naargelang soort banden wordt de maximumsnelheid op vlak terrein bij een motortoerental van 2700 tot
2900 omw/min bereikt. Dat wil zeggen, na beëindigen van de acceleratiefase kan het
gaspedaal 46 bij het rijden op vlak terrein iets losgelaten worden zonder dat de rijsnelheid
daardoor vermindert.
Dit draagt actief bij aan geluidsvermindering en vermindering van het brandstofverbruik.
Om een maximale acceleratie of de maximale snelheid bij rijden op een helling te bereiken, moet volgas worden gegeven, zodat de dieselmotor in zijn nominaal vermogenspunt
bij ca. 3000 omw/min werkt.
Gevaar!
Bij steil bergaf rijden en vol geladen voertuig is de remmende werking van de
dieselmotor alleen niet voldoende om de snelheid van het voertuig constant te
houden.
Er bestaat het gevaar dat de dieselmotor wordt geforceerd.
Bij een te hoog toerental van de dieselmotor of overschrijding van de
maximale snelheid is er een akoestisch signaal te horen en verschijnt er een
optisch signaal op het multifunctionele display 106.
„ÜBERDREHZAHL“ („TE HOOG TOERENTAL!“)
☞ Rem het voertuig extra af met de bedrijfsrem 45!

Let op!
Bij temperaturen van de hydraulische olie beneden 10 °C (aanduiding van de
temperatuur van de hydraulische olie op het multifunctionele display) wordt het
dieseltoerental door de rijregeling beperkt, om beschadiging van de hydraulische pompen te verhinderen.
Wanneer de drukfilter van de rijpomp vuil is (waarschuwingsmelding op het
multifunctionele display), levert de rijpomp niet meer het volle vermogen en het
voertuig bereikt niet de volledige maximumsnelheid.
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Bediening
3.5.6

Voertuig stoppen
Afremmen
46

☞ Laat het gaspedaal 46 los
☞ Druk het rempedaal 45 met gevoel in
☞ Zet bij stilstand de rijhendel 121 langzaam in de neutrale stand
Opmerking!

45
Afb. 104:

max

V
min

0

min

R

121

max

Bij sterk afremmen met de hydrostatische rij-aandrijving evenals bij abrupt gas loslaten worden ter waarschuwing van het achterop komende verkeer de remlichten
ingeschakeld.
Stoppen

☞ Verlaag het motortoerental (beneden 1200 omw/min): Neem de voet van het
gaspedaal 46, schakel evt. werktoerentalregeling 19/107 uit

☞ Druk het rempedaal 45 in tot het voertuig tot stilstand komt
☞ Zet de rijhendel 121 in de neutrale stand
☞ Trek parkeerrem 55 aan
➥ waarschuwingslampje 91 gaat branden

Afb. 105:

55
Afb. 106:

91

Afb. 107:
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Bediening
3.5.7

Voertuig wegzetten/parkeren
max

V
min

R
max

0

min

121
Afb. 108:

☞ Stop het voertuig
☞ Zet de rijhendel 121 in de neutrale stand
☞ Beveilig het voertuig tegen wegrollen met de parkeerrem!
☞ Trek de parkeerrem aan
☞ Zet frontapparatuur op de snelwisselinrichting op de grond neer
Gevaar!
Op hellingen en hellende weggedeelten kunnen geparkeerde voertuigen
wegrollen.

☞ Zet het voertuig niet alleen met de parkeerrem vast, maar ook met een keg
onder de wielen die bergafwaarts gericht zijn!

Na vollastbedrijf:
Gevaar!
De dieseldeeltjesfilter wordt zeer heet, er bestaat

brandgevaar!
☞ Let er bij het gebruik van het voertuig op dat zich in de directe omgeving

van het uitlaatsysteem, met name in de buurt van de uitlaat, geen licht ontvlambare materialen bevinden!
☞ Let er bij parkeren van het voertuig met draaiende motor op, dat zich in de
directe omgeving van de uitlaatopening geen ontvlam- en brandbare materialen (bijv. papier, droog gras, stro, hout, olie, brandstoffen enz.) bevinden.
☞ Gebruik nooit extra tectyl of corrosiewerende middelen voor uitlaatpijpen,
hitteschilden of de dieseldeeltjesfilter. Bij hete motor kunnen deze ontsteken.

☞ Laat de motor voor temperatuurcompensatie nog gedurende ca. 60 sec. draaien
☞ Schakel de motor uit. Draai hiervoor de contactsleutel in stand „0“
☞ Neem de contactsleutel weg
☞ Sluit na het verlaten van de bestuurderscabine de portieren af
Op hellingen en hellende weggedeelten:
☞ Zet het voertuig bovendien vast met een keg onder de wielen die bergafwaarts gericht
zijn!

Afb. 109:
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Bediening
3.5.8

Dieseldeeltjesfilter
Het voertuig is uitgerust met een dieseldeeltjesfilter.
In de dieseldeeltjesfilter wordt het roet dat ontstaat bij de verbranding van dieselbrandstof,
verzameld en daar regelmatig verbrand.
Gevaar!
De dieseldeeltjesfilter wordt zeer heet, er bestaat

gevaar voor brand en verbranding!
☞ Grijp niet in de uitlaatopening, houd kinderen en personen op afstand!
☞ Let er bij het gebruik van het voertuig op dat zich in de directe omgeving

van het uitlaatsysteem, met name in de buurt van de uitlaat, geen licht ontvlambare materialen bevinden!
☞ Let er bij parkeren van het voertuig met draaiende motor op, dat zich in de
directe omgeving van de uitlaatopening geen ontvlam- en brandbare materialen (bijv. papier, droog gras, stro, hout, olie, brandstoffen enz.) bevinden.
☞ Parkeer het voertuig niet in hoog droog gras.
☞ Gebruik nooit extra tectyl of corrosiewerende middelen voor uitlaatpijpen,
hitteschilden of de dieseldeeltjesfilter. Bij hete motor kunnen deze ontsteken.

Let op!
Uitsluitend in de handel gebruikelijke dieselbrandstof tanken, aangezien
anders het brandstofsysteem wordt beschadigd of een betrouwbare dieseldeeltjesfilter-regeneratie niet gewaarborgd is. Gebruik van RME/PMEbrandstof (biodiesel) of plantaardige oliën is niet toegestaan!
Door het gebruik van dieselbrandstoffen met verhoogd zwavelaandeel kan de
levensduur van de dieseldeeltjesfilter aanzienlijk worden verkort. In welke
landen een verhoogd zwavelaandeel in dieselbrandstof aanwezig is, kunt u
navragen bij uw eigen dealerwerkplaats.
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Bediening
Als het EOBD-controlelampje 96 in de middenconsole knippert, dan is er sprake van een
fout in de motorregeling die de samenstelling van het uitlaatgas negatief beïnvloedt:
➥ rijd voorzichtig verder en ga direct naar een dealerwerkplaats!

96

Afb. 110:

km

1773
KM

106

PARTIKEL-FILTER!

40
°C

Afb. 111:

Behalve het controlelampje 96 kan op het multifunctionele display 106 de volgende waarschuwingsmelding verschijnen: „PARTIKEL-FILTER“ („DEELTJES-FILTER“).
➥ De dieseldeeltjesfilter kon bij het gebruik van de motor tot nu toe (bijv. gebruik op zeer
kort traject) niet worden geregenereerd.
Om de dieseldeeltjesfilter betrouwbaar te regenereren:
☞ Beweeg het voertuig gedurende ten minste 30 minuten in de rijmodus (gebruik van
aan- of bovenbouwapparatuur mogelijk).
De dieseldeeltjesfilter wordt het beste schoongemaakt:
• bij snelheden boven 10 km/u en/of
• motortoerentallen boven 2000 omw/min.
Door de zo verkregen temperatuurverhoging kan het roet in de filter worden verbrand.
Als de waarschuwingsmelding daarna nog niet verdwijnt:
☞ ga naar een dealerwerkplaats!
Opmerking!
Zolang de waarschuwingsmelding verschijnt, moet rekening worden gehouden
met een verhoogd brandstofverbruik en soms ook met een verminderd vermogen
van de motor.
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Bediening
3.5.9

Vierwielaandrijving
Bij de vierwielaandrijving wordt behalve de achteras ook de vooras aangedreven.
De vierwielaandrijving hebt u nodig op moeilijk begaanbaar terrein. De rijveiligheid wordt
er niet door verbeterd. De vierwielaandrijving kan zowel in de werkrijmodus als in de transportrijmodus worden ingeschakeld. Deze kan wel het vanuit stilstand wegrijden onder
zware omstandigheden, bijv. bij sneeuw en ijs of op moeilijk terrein verbeteren.
Let op!
Schakel de vierwielaandrijving niet in bij doordraaiende wielen.
☞ Breng het voertuig tot stilstand en schakel dan de vierwielaandrijving in!
De vierwielaandrijving kan alleen AAN/UIT worden geschakeld, als:
• de aandrijving niet opgewonden is, de wielen moeten recht staan en
• de wielen niet doordraaien

Tuimelschakelaar
vierwielaandrijving [101]

U schakelt de vierwielaandrijving met de tuimelschakelaar vierwielaandrijving 101 in
(voorasaandrijving wordt ingeschakeld).
Vierwielaandrijving

0

101
A

AAN ☞ Schuif vergrendeling A omlaag en ➥ controlelampje in de schakelaar 101
druk tuimelschakelaar 101
brandt
(1)
op symbool in
UIT ☞ Schuif vergrendeling A omlaag en ➥ controlelampje uit
druk tuimelschakelaar 101 boven
(0)
in

1

Afb. 112:

Opmerking!
De vierwielaandrijving kan tijdens het rijden tot max. 10 km/u ingeschakeld worden, maar alleen als de wielen niet doordraaien, resp. zolang de draaiende wielen
contact met de grond hebben en alleen als het voertuig rechtdoor rijdt.
Gebruik de vierwielaandrijving niet op vaste ondergrond. Bij vierwielaandrijving op
een vaste ondergrond slijten de banden meer.
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Bediening
3.5.10

Differentieelblokkering
U kunt de differentieelblokkering gebruiken als een wiel van de achteras doordraait en
doorrijden niet mogelijk is.
De differentieelblokkering kan alleen in de werkrijmodus worden ingeschakeld.
Als de differentieelblokkering wordt ingeschakeld wordt het aandrijfkoppel door een starre
verbinding van de aandrijfassen gelijkmatig op beide wielen van de achteras overgedragen.
Let op!
Als u de differentieelblokkering verkeerd inschakelt, kunt u het differentieel van
de achteras beschadigen.
De differentieelblokkering kan alleen ingeschakeld worden, als:
• de aandrijving niet opgewonden is,
• de wielen niet doordraaien

Knop differentieelblokkering [100]

U schakelt de differentieelblokkering van de achteras met de knop 100 in.
Differentieelblokkering

100

AAN ☞ Druk knop 100
in
(1)

op symbool ➥ differentieelblokkering is slechts zolang
actief als de knop wordt ingedrukt

UIT ☞ Laat knop 100 los

1

Opmerking!
Afb. 113:
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De differentieelblokkering mag tijdens het rijden ingeschakeld worden, maar alleen
als de wielen niet doordraaien, resp. zolang de draaiende wielen contact met de
grond hebben en alleen als het voertuig rechtdoor rijdt.
De differentieelblokkering wordt pas ingekoppeld als er kleine toerentalverschillen
op de wielen van de achteras zijn opgetreden (bijv. bij het nemen van bochten).
De differentieelblokkering is slechts zolang actief als de knop wordt ingedrukt.
Als u met ingeschakelde differentieelblokkering op een vaste ondergrond rijdt is de
slijtage van de banden hoger.
Gebruik de differentieelblokkering nooit langer dan nodig is.
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Bediening
3.5.11

Voertuig wegslepen en transporteren
• Het voertuig mag uitsluitend worden weggesleept met geschikte hulpmiddelen

Veiligheidsinstructies

•
•

(sleepstang of -kabel) in combinatie met geschikte wegsleepinrichtingen zoals
wegsleepkoppeling, haken, ogen!
Rij langzaam vanuit stilstand weg! Zorg ervoor dat er geen personen in de buurt van de
sleepstang staan
Het voertuig mag met een sleepkabel alleen worden weggesleept, wanneer de
bedrijfsrem en de stuurinrichting werken!

Bij het verladen en transporteren van het voertuig:

• Het transportvoertuig moet groot genoeg zijn – de afmetingen van het voertuig vindt u
•
•

in het hoofdstuk Technische gegevens!
Verwijder modder, sneeuw of ijs van de banden, zodat u zonder risico het laadplatform
op kunt rijden
Beveilig het voertuig tegen onbedoelde bewegingen!

Wegslepen

max

V
min

R
max

0

min

Gevaar!
Wanneer de dieselmotor is uitgevallen, is er grotere kracht nodig om de
stuurinrichting te gebruiken.
Als de motor stilstaat, werkt de rembekrachtiging niet. U moet dan met veel
meer kracht het rempedaal intrappen!
Denk hier vooral bij het wegslepen van het voertuig aan!

121
Afb. 114:

64

Kans op ongevallen!
☞ Rijd niet verder met het voertuig en stop bij de eerstvolgende parkeergele-

genheid
☞ Sleep bij koude hydraulische olie het voertuig niet weg maar laad het op
een transportvoertuig!
☞ Wegsleepsnelheid max. 10 km/u!
☞ Wegslepen alleen bij voorwielbesturing!
☞ Gebruik indien mogelijk sleepstang!

Let op!
Afb. 115:

3-68

Als de rijhendel 121 bij draaiende motor niet in neutrale stand staat en de
schakelaar 64 niet werd bediend, mag het voertuig niet worden weggesleept!
Bij wegslepen kan de hydrostatische rij-aandrijving worden beschadigd!
☞ Bij draaiende motor:
Sleep het voertuig met max. 10 km/u en max. 5 km ver weg!
☞ Bij stilstaande motor voertuig alleen uit de gevarenzone trekken:
Sleep het voertuig met max. 2 km/u en max. 200 m ver weg!
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Bediening
Schakelaar sleepbedrijf [64]

De schakelaar sleepbedrijf 64 bevindt zich rechts achter op de achterwand van de
bestuurderscabine onder de afdekking voor het zekeringenkastje
Sleepbedrijf
AAN
(1)

64
A

1
0

☞ Schuif vergrendeling A ➥ controlelampje in schakelaar 64 uit
omlaag en druk
➥ schakel ontsteking uit
tuimelschakelaar 64
➥ schakel ontsteking weer in
boven in
➥ op het display verschijnt sleepmodus
➥ sleepmodus geactiveerd
➥ rijhendel 121 en gaspedaal 46 hebben
geen functie meer

Afb. 116:

106

1773

km

KM

40
°C

Afb. 117:

104

0

UIT
(0)
rijden

☞ Schuif vergrendeling A ➥ controlelampje brandt
omlaag en druk
➥ schakel ontsteking uit
tuimelschakelaar 64
➥ schakel ontsteking weer in
op symbool in
➥ rijd normaal

Ga bij wegslepen van het voertuig als volgt te werk:
☞ Schakel apparaataandrijvingen uit
☞ Til aanbouwapparatuur in transportstand uit en borg deze
☞ Schakel de hoofdschakelaar 104 van het hydraulisch werksysteem uit
☞ Schakel de vierwielaandrijving uit!
☞ Schakel de voorwielbesturing in!
☞ Schakel de ontsteking uit
☞ Schakel sleepbedrijf 64 in
☞ Schakel de ontsteking in
☞ Bevestig een voldoende lange sleepstang aan de wegsleepinrichtingen
☞ Laat bij het wegslepen, indien mogelijk, motor stationair lopen ter ondersteuning van
stuurinrichting en remmen
☞ Neem de kortste weg naar uw dealerwerkplaats!

Afb. 118:
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Bediening
3.6
3.6.1

Werken met het voertuig
Werktoerentalregeling (ADR) – tot 25 km/u
max

V
min

0

min

R

121

max

Afb. 119:

Bij de werktoerentalregeling wordt het gewenste motortoerental tot max. 25 km/u in de
werkrijmodus, ook bij steeds wisselende belasting gelijkmatig gehouden. Zij wordt aanbevolen bij gebruik van hydraulische voor- en/of bovenbouwapparatuur.
Gevaar!
De werktoerentalregeling (ADR) mag uitsluitend worden gebruikt om te
werken met het voertuig!
Deze mag niet bij druk verkeer en slecht wegdek (gladheid, aquaplaning, split)
gebruikt worden!
Bij indrukken van het rempedaal wordt de ADR niet gedeactiveerd!

Gevaar!
Bij bediende rijhendel 121 en geactiveerde werktoerentalregeling (ADR) (ook
bij stationair toerental) kan het voertuig zich ongewild in beweging zetten.
Hierbij bestaat

115

kans op ongevallen!
☞ Bedien ADR en rijhendel 121 alleen vanaf de bestuurdersstoel!
☞ Schakel eerst ADR in en bedien daarna pas de rijhendel 121!

Afb. 120:

U kunt het systeem met de knop 107 alleen activeren als:

0
1

107

108

• de werkrijmodus (knop 115) ingeschakeld is
• de rijhendel 121 in neutrale stand staat
• het actuele toerental van de dieselmotor niet hoger is dan 2600 omw/min (universeel
hydraulisch systeem) of 3150 omw/min (standaard hydraulisch systeem)

Het systeem wordt gedeactiveerd als:
Afb. 121:

3-70

• de knop 107 boven wordt bediend en de rijhendel 121 in neutrale stand staat
• de transportrijmodus (schakelaar 115) ingeschakeld wordt
• de ontsteking wordt uitgeschakeld
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Werktoerentalregeling (ADR) in-/uitschakelen

107

108

0

-

1

+

Stand

Knop

AAN
(1)

☞ Druk knop 107 onder op ➥ controlelampje 95 brandt
symbool in
➥ ADR wordt geactiveerd:
• bij ingedrukt gaspedaal wordt het
actueel gekozen toerental overgenomen
• bij niet ingedrukt gaspedaal wordt het
laatst opgeslagen toerental overgenomen

Afb. 122:

+

☞ Druk knop 107 boven in ➥ ADR uitgeschakeld
➥ controlelampje 95 uit
☞ Druk knop 108 onder op ➥ toerentalverhoging

-

☞ Druk knop 108 boven in ➥ toerentalverlaging tot aan stationair

UIT
(0)

95

Afb. 123:

max

Werking

symbool in

SH: tot max. 3150 omw/min
UH: tot max. 2600 omw/min
toerental

Opmerking!
Als de ontsteking wordt uitgeschakeld, wordt het laatst opgeslagen toerental
gewist. Er wordt automatisch het stationaire toerental overgenomen.

V
min

R
max

0

min

Opmerking!
Bij indrukken van het rempedaal wordt de ADR niet gedeactiveerd!

121
Afb. 124:
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3.6.2

Hydraulisch werksysteem
Voor de TREMO CARRIER zijn afhankelijk van het toepassingsgebied diverse uitvoeringen hydraulische werksystemen verkrijgbaar. Voor een uitvoerig overzicht van de hydraulische systeemvarianten – zie hoofdstuk „Hydraulische werksystemen” op pagina 6-6.
De bedieningselementen die hierna beschreven worden hoeven niet per definitie overeen
te stemmen met de uitvoering van uw voertuig.
Om het voertuig te beschermen tegen oververhitting van het hydraulisch werksysteem,
is bij alle hydraulische werksysteemvarianten een veiligheidsschakeling ingebouwd.
Vanaf een temperatuur van 70°C van de hydraulische olie verschijnt een waarschuwingsmelding op het multifunctionele display en is er een waarschuwingssignaal te horen.
Als de olietemperatuur in de oliekringloop naar 85 °C stijgt, dan worden de hoofdverbruikerassen bovendien uitgeschakeld. Bij afgekoelde hydraulische olie kunnen de hoofdverbruikerassen weer worden ingeschakeld door de motor opnieuw te starten.
Secundaire functies als omhoog brengen, laten zakken en zwenken van de frontapparatuur evenals de kiepfunctie van de kiep-bovenbouw worden bij stand 2 van de veiligheidsschakeling niet uitgeschakeld.

Veiligheidsschakeling

Gevaar!
Bij het rijden op de openbare weg leidt het per ongeluk bedienen van het
bedieningsdeel voor het hydraulisch werksysteem tot

kans op ongevallen!
☞ Schakel de hoofdschakelaar voor het hydraulisch werksysteem 104 altijd
uit!

Hoofdschakelaar hydraulisch
werksysteem [104]
Stand
A

104

0

3-72

Werking

AAN
(1)

☞ Schuif vergrendeling A

UIT
(0)

☞ Druk schakelaar boven (0) in ➥ hydraulisch werksysteem is uitge-

1

Afb. 125:

Hoofdschakelaar 104

➥ hydraulisch werksysteem is gereed
omlaag en druk hoofdschakevoor gebruik
laar op symbool (1) in
➥ stationair toerental wordt verhoogd
naar 1100 omw/min
➥ op alle schakelaars van het hydraulisch werksysteem is de zoekverlichting aan
schakeld
➥ stationair toerental wordt verlaagd
naar 900 omw/min
➥ de zoekverlichting op alle schakelaars van het hydraulisch
werksysteem is uit
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3.6.3

Bedieningselementen en hydraulische aansluitingen

Rijhendel [121]

Bediening fronthefinrichting
Met de oranje knoppen 128/129 op de rijhendel 121 wordt de fronthefinrichting 12
bediend.
Knop

128

129 even indrukken

129

121

129 lang indrukken

Fronthefinrichting 12

Werking

➥ neerlaten in

• fronthefinrichting 12 wordt helemaal

➥ bodemdruk, zolang

• fronthefinrichting 12 wordt omlaag

zwevende stand
als de knop wordt
ingedrukt

neergelaten in zwevende stand
gedrukt

• fronthefinrichting 12 wordt opgetild
• kortstondig indrukken onderbreekt

Afb. 126:

128 even indrukken ➥ omhoog brengen /
stop

•

het omhoog brengen
door opnieuw kortstondig indrukken
wordt de fronthefinrichting 12 verder
omhoog gebracht

12
Afb. 127:
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Bediening gele hydraulische aansluitingen
124

Met de gele knoppen 124/125 op de rijhendel 121 worden de gele hydraulische aansluitingen voor 135/136 bediend.

125

Knop

Hydraulische aansluitingen

Werking

124

➥ 136 geel (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

125

➥ 135 geel (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

121
Afb. 128:

135

oliedruk
• TREMO CARRIER max. 5 l/min
• TREMO CARRIER S max. 10 l/min
oliedruk
• TREMO CARRIER max. 5 l/min
• TREMO CARRIER S max. 10 l/min

Tuimelschakelaar zwevende stand/ontlasting gele hydraulische aansluitingen
Met de tuimelschakelaar 83 wordt voor de gele hydraulische aansluitingen voor 135/136
de zwevende stand/ontlasting IN- en UIT-geschakeld.
136
Afb. 129:

83

0

1

83

Hydraulische aansluitingen

0

➥ 135/136 geel (BG 2) • aangesloten verbruiker wordt dubbelwerkend

1

➥ 135/136 geel (BG 2) • aangesloten verbruiker in zwevende stand/

Werking
voorzien van oliedruk
• TREMO CARRIER max. 5 l/min
• TREMO CARRIER S max. 10 l/min
ontlasting

Afb. 130:
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Bediening rode hydraulische aansluitingen
Met de rode knoppen 122/123 op de rijhendel 121 worden de rode hydraulische aansluitingen voor 142/143 of achter 148/149 bediend.

122

Hydraulische aansluitingen

Werking

122

➥ 142 rood (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

123

➥ 143 rood (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

Knop
123
121
Afb. 131:

of
➥ 148 rood (BG 2)
of
➥ 149 rood (BG 2)

oliedruk, max 5 l/min

oliedruk, max 5 l/min

Opmerking!
Er kunnen niet gelijktijdig verbruikers op de hydraulische aansluitingen voor
(143 en 149) en op de hydraulische aansluitingen achter (142 en 148) worden
aangesloten!
142

143
Afb. 132:

Tuimelschakelaar zwevende stand/ontlasting rode hydraulische aansluitingen
Met de tuimelschakelaar 82 wordt voor de rode hydraulische aansluitingen voor 142/143
en achter 148/149 de zwevende stand IN- en UIT-geschakeld.

149

148
Afb. 133:

82

Hydraulische aansluitingen

0

➥ 142/143 rood (BG 2) • aangesloten verbruiker wordt dubbelwerkend

1

➥ 142/143 rood (BG 2) • aangesloten verbruiker in zwevende stand/

of
➥ 148/149
of

Werking
voorzien van oliedruk, max 5 l/min

ontlasting

➥ 148/149
82

0

1

Afb. 134:
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Bediening zwarte hydraulische aansluitingen (alleen UH)
Met de zwarte knoppen 126/127 op de rijhendel 121 worden de zwarte hydraulische aansluitingen voor 133/134 bediend.
121
126
127

Hydraulische aansluitingen

Werking

126

➥ 134 zwart (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

127

➥ 133 zwart (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

Knop

Afb. 135:

oliedruk, max 10 l/min
oliedruk, max 10 l/min

Tuimelschakelaar zwevende stand/ontlasting zwarte hydraulische aansluitingen
(alleen UH)

133

Met de tuimelschakelaar 85 wordt voor de zwarte hydraulische aansluitingen voor 133/134 de
zwevende stand IN- en UIT-geschakeld
134

Afb. 136:

85

Hydraulische aansluitingen

Werking

0

➥ 133 zwart (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt dubbelwerkend

1

➥ 134 zwart (BG 2)

• aangesloten verbruiker in zwevende stand/

voorzien van oliedruk, max 10 l/min
ontlasting

85

0

1

Afb. 137:
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Tuimelschakelaar [88] cilinderas
Bediening groene hydraulische aansluitingen achter (alleen UH)
Met de knop 88 worden de groene hydraulische aansluitingen achter 147/146 bediend.

88

Knop

Hydraulische aansluitingen

Werking

88 boven ➥ 147 groen (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

88 onder ➥ 146 groen (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

oliedruk, max 5 l/min
oliedruk, max 5 l/min

Afb. 138:

Tuimelschakelaar zwevende stand/ontlasting groene hydraulische aansluitingen
(alleen UH)
Met de tuimelschakelaar 84 wordt voor de groene hydraulische aansluitingen voor 147/146 de
zwevende stand IN- en UIT-geschakeld.

147

146
Afb. 139:

84

Hydraulische aansluitingen

Werking

0

➥ 147 groen (BG 2)

• aangesloten verbruiker wordt dubbelwerkend

1

➥ 146 groen (BG 2)

• aangesloten verbruiker in zwevende stand/

voorzien van oliedruk, max 5 l/min
ontlasting

84

0

1

Afb. 140:
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Hoofdverbruikeras voor [105]
Bediening groene hydraulische aansluiting voor
Met de draaiknop 105 wordt de hoofdverbruikeras voor (groene hydraulische
aansluiting) 137 bediend
105

1/0
105

Hydraulische aansluitingen

Werking

indrukken
en draaien ➥ 137 groen (BG 4)
(1)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

opnieuw
indrukken ➥ 137 groen (BG 4)
(0)

• aangesloten verbruiker uitgeschakeld

Afb. 141:

•

oliedruk, max 58 l/min
op het display verschijnt het symbool
„veegwals“

• drukloze retourleiding voor aangesloten

106

➥ 138 blauw (BG 4)

verbruiker op hydraulische aansluiting 137

• drukloze retourleiding / lekolie-aansluiting voor
➥ 139 blauw (BG 3)
Afb. 142:

aangesloten verbruiker op hydraulische
aansluiting 137

Stromingsregeling 105 voor hoofdverbruiker voor
138

139

137

De hoeveelheid olie van de hoofdverbruiker voor, voor de aandrijving van frontapparatuur,
kan vanaf de bestuurdersstoel worden gewijzigd.
Met de volumeregelaar 105 wordt de doorstroomhoeveelheid van de hydraulische olie van
de oliemotor die is aangesloten op de hydraulische aansluiting 137, traploos geregeld
(0 tot 58 l/min).
De toewijzing van de stand van de volumeregelaar aan de volumestroom op de stekkerkoppeling – zie Volumestromen van de motoras op pagina 6-7.
De toegestane doorstroomhoeveelheden vindt u in de informatie van de fabrikant van de
frontapparatuur.

Afb. 143:

Opmerking!
Alleen bij TREMO CARRIER met standaard hydraulisch systeem:
Terwijl de fronthefinrichting omhoog wordt gebracht, is de hoofdverbruikeras voor
uitgeschakeld.
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Bediening
Hoofdverbruikeras achter [109]
Bediening groene hydraulische aansluiting achter
Met de draaiknop 109 wordt de hoofdverbruikeras achter
(groene hydraulische aansluiting 145) bediend
Opmerking!

1/0

Bij het optillen van de kieplaadbak of bij opgetilde kieplaadbak (symbool „kieplaadbak“ op display actief) wordt de hoofdverbruikeras uitgeschakeld en kan pas weer
worden geactiveerd, wanneer de kieplaadbak werd neergelaten (symbool „kieplaadbak“ verdwijnt).

109
Afb. 144:

109
106

Afb. 145:

150

145

Hydraulische aansluitingen

Werking

indrukken
en draaien ➥ 145 groen (BG 4)
(1)

• aangesloten verbruiker wordt voorzien van

opnieuw
indrukken ➥ 145 groen (BG 4)
(0)

• aangesloten verbruiker uitgeschakeld

•

oliedruk, max 58 l/min
op het display verschijnt het symbool
„oliemotor“

• drukloze retourleiding voor aangesloten
➥ 150 blauw (BG 4)

verbruiker op hydraulische aansluiting 145

• drukloze retourleiding / lekolie-aansluiting voor
➥ 144 rood (BG 2)

aangesloten verbruiker op hydraulische
aansluiting 145

Stromingsregeling 109 voor hoofdverbruiker achter
Afb. 146:

144

De hoeveelheid olie van de hoofdverbruiker achter, voor de aandrijving van bovenbouwapparatuur, kan vanaf de bestuurdersstoel worden gewijzigd.
Met de volumeregelaar 109 wordt de doorstroomhoeveelheid van de hydraulische olie van
de oliemotor die is aangesloten op de hydraulische aansluiting 145, traploos geregeld
(0 tot 58 l/min).
De toewijzing van de stand van de volumeregelaar aan de volumestroom op de stekkerkoppeling – zie Volumestromen van de motoras op pagina 6-7.
De toegestane doorstroomhoeveelheden vindt u in de informatie van de fabrikant van de
bovenbouwapparatuur.

Afb. 147:
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Tuimelschakelaar [89] wegafhankelijkheid (SO)
Met de tuimelschakelaar 89 wordt voor de hoofdverbruiker achter de wegafhankelijkheid
IN- en UIT-geschakeld. Dit is bijv. nodig bij de aandrijving van een strooier voor de gladheidsbestrijding. Door de wegafhankelijkheid wordt de hoeveelheid olie bij de hydraulische
aansluiting 145 snelheidsafhankelijk geregeld.

89

0
1

89

Hydraulische aansluitingen

Werking

0

➥ 145 groen (BG 4)

• aangesloten verbruiker wordt wegonafhan-

➥ 145 groen (BG 4)

•
• aangesloten verbruiker wordt wegafhankelijk

Afb. 148:

1

kelijk voorzien van oliedruk, max 58 l/min
controlelampje in schakelaar uit

•

voorzien van oliedruk, max 58 l/min
controlelampje in de schakelaar aan

Opmerking!

1/0
109
Afb. 149:

In de wegafhankelijke modus kan de volumestroom via de volumeregelaar 109
afhankelijk van de rijstand (werkrijmodus of transportmodus) traploos worden veranderd:
stand 1: wegafhankelijk van 0 tot 20 l/min
stand 10: wegafhankelijk van 0 tot 58 l/min

Aansluiting extern stuurblok (SO)
Op de hydraulische aansluitingen voor 140/141 kan een extern stuurblok van een frontapparaat worden aangesloten, dat direct door de hydraulische pomp wordt gevoed.
Het bijbehorende externe bedieningspaneel kan worden aangesloten op het 21-polige
stopcontact buiten 26 en binnen 68 in de bestuurderscabine – zie hoofdstuk Stopcontacten 21-polig (SO) op pagina 3-54.

68

Gevaar!
Bij de aansluiting van verbruikers op de hydraulische aansluitingen 140/141
bestaat

kans op lichamelijk letsel

Afb. 150:

26

☞ Op de hydraulische aansluitingen 140/141 mag geen andere verbruiker

aangesloten worden dan een extern stuurblok. Bij het starten van de motor
staat de volledige pompdruk op de hydraulische aansluitingen 140/141 aan
en aangesloten verbruikers worden ongecontroleerd in beweging gezet.

140

141
Afb. 151:
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Hydraulische aansluitingen

Werking

➥ 140 groen (BG 4A)

• drukaansluiting voor extern stuurblok, max 58 l/

➥ 141 geel (BG 2)

• LS-aansluiting voor extern stuurblok

min
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Bediening
Hydraulisch hogedruksysteem (SO)
Bij voertuigen die zijn uitgerust met het universele hydraulische werksysteem UH, is het
bovendien mogelijk naar keuze met 210 bar of met 280 bar hydraulische druk te werken.
De instelling geschiedt met de kogelkraan A onder de kiep-bovenbouw links van de telescopische cilinder.
Drukomschakeling – 210 bar

A

Bij op doorgang geschakelde kogelkraan A werken alle verbruikers met een werkdruk
van max. 210 bar.
Afb. 152:

Drukomschakeling – 280 bar
Bepaalde aan- of bovenbouwapparatuur werkt met een hogere werkdruk, bijv. sneeuwfrees.
Let op!
De druk mag alleen op 280 bar omgeschakeld worden als de front- en of
bovenbouwapparatuur hiervoor geschikt is!

A

Afb. 153:

Bij gesloten kogelkraan A (dwars t.o.v. de leidingrichting) werken de hydraulische
aansluitingen 137 (voor) en 145 (achter) van de hoofdverbruikerassen met een werkdruk
van 280 bar. Het gele controlelampje 80 in het dakconsole brandt.

80

Opmerking!

Afb. 154:

De cilinderassen (functies zwenken, omhoog en omlaag bewegen van het frontapparaat en de kiep-bovenbouw) werken bij elke stand van de kogelkraan met een
werkdruk van max. 210 bar.

137

Afb. 155:

145

Afb. 156:
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Bediening
Optelschakeling (SO)

Bij voertuigen die zijn uitgerust met het universele hydraulische werksysteem UH, is het
bovendien mogelijk de oliekringlopen van beide stuurblokken samen te pakken voor de
aandrijving van grote oliemotoren.
De instelling geschiedt met de kogelkraan B onder de kiep-bovenbouw rechts van de telescopische cilinder.
Optelschakeling (SO) inschakelen

B

Bij op doorgang geschakelde kogelkraan B (in leidingrichting) worden de oliekringlopen
van beide stuurblokken bij elkaar gepakt.
Slagvolume bij de hydraulische aansluiting 137 van de hoofdverbruikerassen:
116 l/min met een werkdruk van max. 210 bar of 280 bar bij hogedrukomschakeling (SO).
Let op!
Afb. 157:

De optelschakeling mag alleen plaatsvinden, als de front- en/of bovenbouwapparatuur hiervoor geschikt is!

Opmerking!
Schakel bij optelschakeling (SO) altijd beide hoofdverbruikerassen met de drukknoppen/volumeregelaars 105 en 109 in of uit.

Optelschakeling (SO) uitschakelen
Bij gesloten kogelkraan B (dwars t.o.v. de leidingrichting) zijn de oliekringlopen van de
stuurblokken gescheiden.
Slagvolume bij de hydraulische aansluitingen 137 of 145 van de hoofdverbruikerassen:
58 l/min met een werkdruk van max. 210 bar of 280 bar bij hogedrukomschakeling (SO).

B

Opmerking!

Afb. 158:

3-82

De cilinderassen (functies zwenken, omhoog en omlaag bewegen van het frontapparaat en de kiep-bovenbouw) werken bij elke stand van de kogelkraan met een
werkdruk van max. 210 bar.
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Bediening
3.6.4

Omkeerventilator (SO)
Voor speciaal soort werk (maaien, gebruik met veegmachine enz.) met sterke vervuiling
van de radiateur kan het voertuig af fabriek worden uitgerust met een omkeerventilator.
Door de draairichting van de ventilatorschoep kortstondig te veranderen, wordt verzameld
stof, loof of gras door het ventilatierooster naar buiten geblazen.
Gevaar!
Schakel de omkeerventilator nooit in de buurt van personen of ander
wegverkeer in. Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Verzeker u ervan dat zich geen personen of voertuigen in de directe omgeving van het voertuig bevinden.
☞ Schakel de omkeerventilator alleen in, wanneer u voldoende vrije ruimte
om u heen hebt!

131

1

Afb. 159:

Knop

Werking

131 even indrukken

• omkeer draairichting van ventilatorschoep gedurende

131 lang indrukken

• omkeer draairichting van ventilatorschoep gedurende

ca. 15 seconden
ca. 30 seconden

Let op!
De omkeerventilator (SO) is geen vervanging voor het regelmatig schoonmaken van de radiateur!
☞ Blaas de lamellen van de radiateur regelmatig uit met perslucht of spuit
deze met water uit.

Afb. 160:
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Bediening
3.6.5

NOOD-handbesturing voor hydraulisch systeem
Gevaar!
Als bij draaiende motor de NOOD-handbesturing geactiveerd wordt, bestaat

kans op ongevallen!
☞ Gebruik de NOOD-handbesturing alleen om een begonnen werkfase te

beëindigen en om het voertuig rijklaar te maken! Niet bedoeld voor continu
gebruik!

Let op!
De NOOD-handbesturing mag alleen door geschoold servicepersoneel in
noodgevallen geactiveerd worden!
Achter de bestuurderscabine rechts en in het frame rechts bevinden zich de elektromagnetisch bediende Load-Sensing-stuurblokken met NOOD-handbesturing. Met deze
NOOD-handbesturing kan het hydraulisch systeem handmatig geregeld worden als de
elektrische installatie van het voertuig defect is.
Bediening:
De bediening van de NOOD-handbesturing geschiedt middels druk (bijv: met geschikte
schroevendraaier) op de middenpennen van de elektromagneten.

Afb. 161:

3-84
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Bediening
3.6.6

Snelwisselinrichting voor frontapparatuur
De snelwisselinrichting voor frontapparatuur 12 is ontworpen voor aanbouw van extra
apparatuur.
De maximaal toegestane heflast hangt af van de zwaartepuntsafstand, Technische gegevens – zie hoofdstuk „Fronthefinrichting” op pagina 6-12.
Afhankelijk van hulpapparaat is de snelwisselinrichting in twee verschillende uitvoering
verkrijgbaar:
• apparaataanbouw via koppelsteun (lichte uitvoering), lijkt op categorie 1N,
middenafzuiging mogelijk
Technische gegevens – zie hoofdstuk „Fronthefinrichting met driepuntskoppeling” op
pagina 6-12
• apparaataanbouw via aanbouwplaat (zware uitvoering),
middenafzuiging niet mogelijk
Technische gegevens – zie hoofdstuk „Fronthefinrichting met aanbouwplaat” op
pagina 6-13

Snelwisselinrichting 12 omhoog/
omlaag brengen
Functie:
12

De bediening geschiedt met de rode knoppen op de rijhendel 121.
De functies kunnen alleen worden uitgevoerd, wanneer:

• de dieselmotor draait en
• de hoofdschakelaar 104 ingeschakeld is
Rijhendel [121]
Knop
X56064.eps

A

Afb. 162:

104

129 even ➥ neerlaten in
zwevende stand
indrukken
129 lang
indrukken

0
1

Fronthefinrichting 12

➥ bodemdruk, zolang
als de knop wordt
ingedrukt

128 even
indrukken ➥ omhoog brengen /
stop

Werking

• fronthefinrichting 12 wordt helemaal neergelaten in zwevende stand

• fronthefinrichting 12 wordt omlaag gedrukt
• fronthefinrichting 12 wordt opgetild
• kortstondig indrukken onderbreekt het
•

omhoog brengen
door opnieuw kortstondig indrukken wordt de
fronthefinrichting 12 verder omhoog gebracht

Afb. 163:

128
129

121
Afb. 164:
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Bediening
3.6.7

Frontapparaat aanbouwen
Gebruik frontapparatuur alleen in de werkrijmodus, wanneer door de fabrikant niets anders
wordt aangegeven!
U mag alleen frontelementen aanbouwen en gebruiken die door MULTICAR zijn goedgekeurd resp. die als varianten voor aanbouw achteraf worden aangeboden, en die voldoen
aan de bovenbouwrichtlijn van MULTICAR!
De onderstaande uitvoeringen hebben alleen betrekking op de frontelementen als bijv.:
sneeuwploeg of veegwals.
De afbeeldingen zijn niet bindend voor de uitvoeringen!
104

Gevaar!

0

Verkeerd op de snelwisselinrichting bevestigde frontapparatuur kan tijdens het
rijden omlaagvallen, er bestaat

kans op ongevallen!

Afb. 165:

☞ Borg frontapparatuur altijd met de borging voor frontapparatuur!
☞ Lees gebruiksaanwijzing van het frontapparaat!
☞ U mag alleen frontelementen aanbouwen en gebruiken die door MULTI-

CAR zijn goedgekeurd resp. die als varianten voor aanbouw achteraf worden aangeboden, en die voldoen aan de bovenbouwrichtlijn van
MULTICAR!
Worden bedieningselementen voor het hydraulisch werksysteem abusievelijk
aangeraakt, dan bestaat met name bij rijden op de openbare weg

kans op ongevallen!
☞ Bij het rijden op de openbare weg moet u de hoofdschakelaar 104 uitschakelen (transportbeveiliging)!

Bij zeer zware frontapparatuur kan het nodig zijn het voertuig te voorzien van ballast op de
kiep-bovenbouw, let hierbij op toegestane asdrukken of minimum asdrukken en wiellasten
– zie hoofdstuk „Gewichten en lasten” op pagina 6-4.
Gevaar!
Wordt de minimum asdruk van de achteras bij aangebouwd frontapparaat
onderschreden, met name bij sterk afremmen, dan kan dit resulteren in
gevaarlijke rijsituaties. Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Houd op de achteras een minimum asdruk van 55,6% van de voorasdruk

aan!
☞ Overschrijd de toegestane asdrukken en het toegestane totaalgewicht niet!
☞ Overschrijd de toestane wiellasten niet!
Houd u voor wat betreft het aanbouwen en gebruiken van een frontapparaat ook aan de
aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het betreffende frontapparaat.

3-86
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Bediening
Aanbouw van de frontapparatuur via
koppelsteun

☞ Laat snelwisselinrichting 12 neer en beveilig het voertuig zodanig dat het niet kan wegA

B

12

X56045.eps

rollen
☞ Klap de borging frontapparaat A (zeskantbout en onderlegring) weg
☞ Laat driepuntskoppeling op bovenste koppelstang B iets naar voren hellen
☞ Rijd langzaam en recht met de snelwisselinrichting onder de opname van het
frontapparaat 12
☞ Beweeg de snelwisselinrichting 12 langzaam omhoog.
Let er tijdens het omhoog bewegen van de snelwisselinrichting op, dat de snelwisselinrichting goed in de opname zit, zo niet:
• snelwisselinrichting 12 neerlaten
• voertuig en frontapparaat recht ten opzichte van elkaar uitlijnen
• opnieuw onder de opname van het frontapparaat rijden

Afb. 166:

Als het frontapparaat goed omhoog is gebracht:

☞ Zet de motor af
☞ Trek de parkeerrem aan
☞ Monteer de borging frontapparaat A (zeskantbout M16 met onderlegring)
☞ Breng de hydraulische aansluitingen tot stand (indien noodzakelijk)
☞ Breng de elektrische aansluitingen tot stand (indien noodzakelijk)
☞ Verwijder voorzieningen voor het bewaren van het frontapparaat (indien noodzakelijk)
☞ Bij het rijden op de openbare weg:

A

• hoofdschakelaar 104 uitschakelen

☞ Voordat u begint te rijden, moet u het volgende controleren:
• Is het frontapparaat op de juiste wijze gemonteerd en geborgd?
• Is er over de volledige hefhoogte voldoende bewegingsvrijheid voor het aangebouwde apparaat?
Let er in dit geval vooral op, dat elektrische en hydraulische leidingen niet verdraaid,
geknikt, platgedrukt, in een te korte boog lopen of opgerekt worden
• Zijn op het frontapparaat alle vereiste veiligheidsvoorzieningen aangebracht en
werken deze naar behoren?
• Kan het frontapparaat zonder gevaar gebruikt worden?
• Worden de maximale hefkracht en de maximale asdruk aangehouden?

X56046.eps
Afb. 167:

104

0

Afb. 168:
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Bediening
Aanbouw van de frontapparatuur via
aanbouwplaat

☞ Laat snelwisselinrichting 12 neer en beveilig het voertuig zodanig dat het niet kan weg-

B

X56047.eps
Afb. 169:

rollen
☞ Klap borging frontapparaat A (oogbout en zeskantmoer) weg
☞ Laat aanbouwplaat op bovenste koppelstang B iets naar voren hellen
☞ Rijd langzaam en recht met de snelwisselinrichting onder de opname van het frontapparaat
☞ Beweeg de snelwisselinrichting langzaam omhoog.
Let er tijdens het omhoog bewegen van de snelwisselinrichting op, dat de snelwisselinrichting goed in de opname zit, zo niet:
• snelwisselinrichting neerlaten
• voertuig en frontapparaat recht ten opzichte van elkaar uitlijnen
• opnieuw onder de opname van het frontapparaat rijden

A

12

Als het frontapparaat goed omhoog is gebracht:

☞ Zet de motor af
☞ Trek de parkeerrem aan
☞ Monteer de borging frontapparaat A, daartoe
• oogbout tot de aanslag naar achter klappen
• zeskantmoer vastdraaien
☞ Breng de hydraulische aansluitingen tot stand (indien noodzakelijk)
☞ Breng de elektrische aansluitingen tot stand (indien noodzakelijk)
☞ Verwijder voorzieningen voor het bewaren van het frontapparaat (indien noodzakelijk)
☞ Bij het rijden op de openbare weg:
• hoofdschakelaar 104 uitschakelen
X56048.eps
Afb. 170:

A

☞ Voordat u begint te rijden, moet u het volgende controleren:
• Is het frontapparaat op de juiste wijze gemonteerd en geborgd?
• Is er over de volledige hefhoogte voldoende bewegingsvrijheid voor het aangebouwde apparaat?
Let er in dit geval vooral op, dat elektrische en hydraulische leidingen niet verdraaid,
geknikt, platgedrukt, in een te korte boog lopen of opgerekt worden
• Zijn op het frontapparaat alle vereiste veiligheidsvoorzieningen aangebracht en
werken deze naar behoren?
• Kan het frontapparaat zonder gevaar gebruikt worden?
• Worden de maximale hefkracht en de maximale asdruk aangehouden?

104

0

Afb. 171:

3-88
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Bediening
Hydraulische aansluitingen tot stand
brengen

A

Opmerking!

104

Als hydraulische aansluitingen onder druk staan, bestaat de kans dat stekkers van
frontapparaten niet aangesloten kunnen worden.

1

☞ Maak de hydraulische aansluitingen drukloos, daartoe:

Afb. 172:

82

83

84

85

• ontsteking inschakelen (motor niet starten!)
• hoofdschakelaar 104 inschakelen
• de betreffende zwevende stand en ontlasting bedienen (schakelaars 84, 85, 82, 83)
om de betreffende hydraulische aansluitingen drukloos te maken
☞ Koppel de hydraulische aansluitingen aan
Op welke hydraulische koppelingen een frontapparaat aangesloten moet worden,
hangt af van de uitvoering van uw voertuig. Dit vindt u in de aanwijzingen in de paragrafen:
• Hydraulische werksystemen op pagina 6-6
• gebruiksaanwijzing van het frontapparaat
☞ Sluit indien nodig extra verlichting op een elektrisch stopcontact (SO) aan
☞ Verwijder, indien aanwezig, ondersteuningen van het frontapparaat

Afb. 173:

Elektrische aansluitingen tot stand
brengen (SO)
Voor de contourlichten van frontapparaten (bijv. veegmachine of sneeuwploeg) bevindt
zich op het voertuig links voor het 4-polige stopcontact 13.
Functie:

13

Afb. 174:

79

0

1

Het 4-polige stopcontact 13 heeft de volgende functies:
• parkeerlicht links
• parkeerlicht rechts
• klem X (ontsteking AAN). met 15 A gezekerd, via schakelaar 79 in het dakconsole te
bedienen
• – pool (massa)
Bediening:

☞ Steek de aansluitstekker van het frontapparaat in het 4-polige stopcontact 13
☞ Schakel de schakelaar 79 in
☞ Schakel het parkeerlicht met schakelaar 110 van het voertuig in
– zie hoofdstuk „Verlichting en signalering” op pagina 3-37

☞ Controleer functie van de verlichting op het frontapparaat

Afb. 175:

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b350.fm

3-89

Bediening
3.6.8

Frontapparaat demonteren

82

83

84

85

Afb. 176:

3-90

☞ Breng het frontapparaat omhoog
☞ Zet de motor af
☞ Trek de parkeerrem aan
☞ Maak de elektrische aansluitingen los (indien aanwezig)
☞ Maak de hydraulische aansluitingen drukloos, daartoe:
• ontsteking inschakelen (motor niet starten!)
• hoofdschakelaar 104 inschakelen
• de betreffende zwevende stand en ontlasting bedienen (schakelaars 84, 85, 82, 83)
om de betreffende hydraulische aansluitingen drukloos te maken
☞ Koppel de hydraulische aansluitingen los
☞ Breng voorzieningen voor het bewaren van het frontapparaat aan (indien aanwezig) of
☞ Stut het frontapparaat goed (indien noodzakelijk)
☞ Demonteer de borging frontapparaat
☞ Laat de snelwisselinrichting neer
Als het frontapparaat goed is neergezet, is de snelwisselinrichting uit de opname van het
frontapparaat gekomen en zijn alle verbindingen tussen het frontapparaat en het voertuig
losgemaakt. Dan:
☞ Rijd voorzichtig achteruit
☞ Breng de snelwisselinrichting omhoog
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Bediening
3.6.9

Frontapparaat bedienen
Gevaar!

104

Verkeerd op de snelwisselinrichting bevestigde frontapparatuur kan tijdens het
rijden omlaagvallen, er bestaat

0

kans op ongevallen!

Afb. 177:

☞ Borg frontapparatuur altijd met borging (oogbout en zeskantmoer)!
☞ Lees gebruiksaanwijzing van het frontapparaat!
☞ U mag alleen frontelementen aanbouwen en gebruiken die door MULTI-

CAR zijn goedgekeurd resp. die als varianten voor aanbouw achteraf worden aangeboden, en die voldoen aan de bovenbouwrichtlijn van
MULTICAR!
Als bedieningselementen voor het hydraulisch werksysteem abusievelijk
worden aangeraakt, dan bestaat met name bij rijden op de openbare weg

kans op ongevallen!
☞ Bij het rijden op de openbare weg moet u de hoofdschakelaar 104 uitschakelen (transportbeveiliging)!

Voor de bediening van de frontapparatuur
– zie hoofdstuk Bedieningselementen en hydraulische aansluitingen op pagina 3-73
Opmerking!
Als hydraulische aansluitingen onder druk staan, bestaat de kans dat hydraulische
koppelingen van frontapparaten niet aangesloten kunnen worden
– zie hoofdstuk „Hydraulische aansluitingen tot stand brengen” op pagina 3-89.
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Bediening

Bediening
3.6.10

Kiep-bovenbouw
De onderstaande uitleg heeft uitsluitend betrekking op de door MULTICAR geleverde
bovenbouwelementen van de basisuitvoering, bijv. 3-zijden kiep-bovenbouw.
De gebruiksaanwijzingen van de bovenbouwelementen van andere fabrikanten evenals
de documentatie van reserveonderdelen wordt bij levering meegeleverd met de documentatie van het voertuig.
Als u vragen over een dergelijk bovenbouwelement mocht hebben, neem dan contact op
met de betreffende fabrikant.

Gevaar!
Onder een omhoog gebrachte kiep-bovenbouw bestaat

kans op lichamelijk letsel!
☞ Kiep bij alle werkzaamheden onder de kiep-bovenbouw lading af en breng
de veiligheidssteun aan!
☞ Tijdens het omhoog brengen en neerlaten van de kiep-bovenbouw is het
verboden vóór, achter en onder de kiep-bovenbouw te gaan staan
☞ Transport van personen op de kiep-bovenbouw is verboden!
Bij werkzaamheden met de kiep-bovenbouw is er

kans op ongevallen!
☞ Overschrijd nooit de nuttige last die in de voertuigpapieren vermeld staat!
☞ Pas uw rijgedrag aan de laadtoestand aan!
☞ Zorg ervoor dat de lading of delen van de lading niet kunnen wegglijden en

niet omlaag kunnen vallen!
☞ Ga nooit rijden wanneer de melding „kiep-bovenbouw opgetild“ in het multifunctionele display verschijnt - laat eerst het bovenbouwelement zakken tot
de waarschuwingsmelding verdwijnt!
☞ Rijd nooit met neergeklapte laadkleppen! De verlichtingsinrichtingen worden hierdoor afgedekt en de laadkleppen kunnen beschadigd worden.
☞ U mag alleen bovenbouwelementen aanbrengen en gebruiken die door
MULTICAR zijn goedgekeurd resp. die als variant voor aanbouw achteraf
verkrijgbaar zijn!
☞ Naar achter hangende lading of zware lading die achter het kiepdraaipunt
geplaatst wordt, kan ervoor zorgen dat de kiep-bovenbouw ongecontroleerd omhoog beweegt.
Als dit gevaar bestaat, steek dan beide kiep-pennen 21 voor in en schakel
de vergrendelingsschakelaar 66 van de kiep-bovenbouw uit!
☞ Bovenbouwelementen die op de kiep-bovenbouw bevestigd worden
(bijv. strooi-apparatuur of watertanks) verhogen het lastzwaartepunt.
Steek daarom beide kiep-pennen vooraan in

3-92
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Bediening
Veiligheidssteun [28]
De veiligheidssteun 28 is links onder de kiep-bovenbouw bevestigd en zit met een klem
aan de kiep-bovenbouw vast.
Opmerking!

28

Afb. 178:

Laadklepsluitingen

Let tijdens het laden van de kiep-bovenbouw op
• het toegestane totaalgewicht
• de toegestane asdrukken
• de toegestane wiellasten.
Meer informatie hierover vindt u in – zie hoofdstuk „Gewichten en lasten” op
pagina 6-4 en in uw kentekenbewijs.
Laadklepsluitingen 34 bevinden zich links en rechts op de laadkleppen aan de zijkant.
Laadklepsluitingen 34 openen

A

34
Afb. 179:

☞ Druk borging A omlaag
☞ Trek laadklepsluiting 34 helemaal naar buiten
☞ Open laadklep iets
☞ Sluit laadklepsluiting 34 weer
☞ Klap laadklep helemaal omlaag
☞ Kiep stortgoed af – zie hoofdstuk „Omhoog/omlaag brengen van de kiep-bovenbouw”
op pagina 3-95
Laadklepsluitingen 34 sluiten

☞ Laat kiep-bovenbouw zakken – zie hoofdstuk „Omhoog/omlaag brengen van de kiepbovenbouw” op pagina 3-95

☞ Haal stenen en aarde uit de buurt van de scharnieren weg
☞ Klap laadklep omhoog
☞ Druk borging A omlaag
☞ Open laadklepsluiting 34
☞ Sluit laadklep helemaal
☞ Druk laadklepsluiting 34 terug naar de laadklep tot de borging A vastklikt
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Bediening
Lading bevestigen
Op de kiep-bovenbouw bevinden zich aan elke kant bevestigingsogen B om de lading met
bijv. spanbanden, kabels of kettingen te bevestigen.
Gevaar!
Bij het rijden met onbevestigde lading is er

kans op ongevallen!
☞ Zorg ervoor dat de lading of delen van de lading niet kunnen wegglijden en
Afb. 180:

niet omlaag kunnen vallen!
☞ Spanbanden, kabels en kettingen mogen niet verder belast worden dan ze
aankunnen!
☞ Spanbanden, kabels en kettingen mogen niet over scherpe kanten heen
gespannen of getrokken worden!

B

☞ Trek de bevestigingsogen B omhoog
☞ Bevestig lading met spanbanden, kabels of kettingen
3-zijden kiep-bovenbouw

De 3-zijden kiep-bovenbouw kan door vergrendelen met verplaatsbare kiep-pennen naar
links, rechts en achter worden gekiept.
De laadkleppen links, rechts en achter kunnen omgeklapt worden
Let op!
Bij het kiepen bestaat het gevaar van beschadigingen van de 3-zijden kiepbovenbouw!
☞ Trek vóór het kiepen de handrem aan en controleer op welke plaats de
kiep-pennen 21 zitten!
☞ Bij het naar achter kiepen van de 3-zijden kiep-bovenbouw kan de laadklep
in botsing komen met de kogelkopkoppeling!
☞ De kiep-pennen mogen tijdens het kiepen slechts aan één kant of achteraan vastgemaakt worden, want anders kan de kiep-bovenbouw beschadigd
worden! Steek kiep-pennen nooit diagonaal in!
De kiep-pennen 21 bevinden zich aan de zijden voor en achter resp. achter, rechts en
links.
Kieprichting veranderen
21

Afb. 181:

3-94

☞ Draai beide kiep-pennen 21 in horizontale stand en trek deze los
☞ Steek beide kiep-pennen 21 in de betreffende kieplagers
• Naar achter kiepen:
➥Steek de kiep-pennen 21 in de achterste kieplagers
• Naar links kiepen:
➥Steek de kiep-pennen 21 in de linker kieplagers
• Naar rechts kiepen:
➥Steek de kiep-pennen 21 in de rechter kieplagers
☞ Draai beide kiep-pennen 21 in verticale stand totdat deze hoorbaar vastklikken
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Omhoog/omlaag brengen van de kiepbovenbouw

A

Functie:
De kiep-bovenbouw omhoog/omlaag brengen. De functie kan alleen uitgevoerd worden
als:
• de dieselmotor draait en
• de hoofdschakelaar hydraulisch systeem 104 ingeschakeld is
• de vergrendelingsschakelaar van de kiep-bovenbouw 66 ingeschakeld is

104

1

Let op!
Bij het kiepen bestaat het gevaar van beschadigingen van de 3-zijden kiepbovenbouw!
☞ Trek vóór het kiepen de handrem aan en controleer op welke plaats de
kiep-pennen 21 zitten!
☞ De kiep-pennen mogen tijdens het kiepen slechts aan één kant of achteraan vastgemaakt worden, want anders kan de kiep-bovenbouw beschadigd
worden! Steek de pennen nooit in diagonale richting in!

Afb. 182:

66

0

Afb. 183:

Stand
103

Knop 103...

➜

➜

➜

Omhoog ☞ Druk op symbrengen
bool (onder)

UIT

☞ Niet ingedrukt

KM

106

Neerla- ☞ Druk boven in
ten

➜

km

➥ de kiep-bovenbouw beweegt omhoog
➥ melding „KIPP-AUFBAU ANGEHOBEN!“

(„KIEP-BOVENBOUW OPGETILD!“) verschijnt in het
multifunctionele display

Afb. 184:

1773

Werking

➥ de kiep-bovenbouw worden in deze stand vastge-

houden
➥ melding „KIPP-AUFBAU ANGEHOBEN!“
(„KIEP-BOVENBOUW OPGETILD!“) verschijnt in het
multifunctionele display

➥ de kiep-bovenbouw beweegt omlaag
➥ melding „KIPP-AUFBAU ANGEHOBEN!“

(„KIEP-BOVENBOUW OPGETILD!“) verdwijnt

Opmerking!

KIPP-AUFBAU
ANGEHOBEN!

Als u de veiligheidssteun 28 niet zonder meer uit de steunende positie kunt brengen, moet u de kiep-bovenbouw nog iets verder omhoog brengen.

40
Afb. 185:

°C
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Vergrendelingsschakelaar kiep-bovenbouw

De vergrendelingsschakelaar 66 bevindt zich onder de afdekking onder het zekeringenkastje.
Functie:
Bij uitgeschakelde vergrendelingsschakelaar 66 wordt verhinderd dat de telescopische
cilinder / kiep-bovenbouw per abuis wordt bediend.

A

66

Let op!

0

Bij abusievelijk kiepen van de telescopische cilinder bestaat het gevaar van
beschadigingen van het bovenbouwelement!
☞ Schakel voor de opbouw van vast gemonteerde bovenbouwapparatuur de
vergrendelingsschakelaar 66 uit!

1

Afb. 186:

Stand

3-96

Schakelaar 66...

Werking

AAN
(1)

☞ Schuif vergrendeling A omlaag

UIT
(0)

☞ Druk schakelaar boven (0) in

➥ kiep-bovenbouw ingeschakeld
➥ controlelampje in de schakelaar aan
➥ kiep-bovenbouw elektrisch

en druk op symbool (1)

vergrendeld
➥ controlelampje in schakelaar uit
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Noodbediening kiep-bovenbouw

Bij uitval van de dieselmotor kan de kiep-bovenbouw met de hydraulische handpomp 18
omhoog worden gebracht. De bedieningshendel A van de hydraulische handpomp 18
bevindt zich in het boordgereedschap.
Kiep-bovenbouw omhoog brengen

☞ Steek bedieningshendel A erop
☞ Zet hendel B op stand „OP“
☞ Beweeg bedieningshendel A zolang op en neer (pompen) tot de kiep-bovenbouw hele-

A

maal omhoog gebracht is.

18

☞ Plaats een veiligheidssteun 28
☞ Trek bedieningshendel A eraf

Afb. 187:

18

B

Afb. 188:

Kiep-bovenbouw neerlaten
103

☞ Laat kiep-bovenbouw met knop 103 neer

➜
Afb. 189:
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Bediening
3.6.11

Aanhangwagenkoppelingen (SO)
Gevaar!
Pas op bij aankoppelen van een aanhangwagen, vooral wanneer hulpkrachten
helpen. Aanhangwagens met oplooprem kunnen zich door optillen van de
trekdissel meteen in beweging zetten, aangezien de oplooprem wordt losgemaakt.
Hierbij bestaat

kans op lichamelijk letsel!
☞ Trek de parkeerrem van de aanhangwagen aan!
☞ Zet de aanhangwagen met keggen vast!
☞ Tijdens het aankoppelen mag niemand tussen trekkend voertuig en aanhangwagen staan!
☞ Koppel een aanhangwagen altijd met z'n tweeën aan!

Als extra uitrusting kan uw voertuig worden uitgerust met een automatische
aanhangwagenkoppeling 24 (boutkoppeling) of een kogelkopkoppeling 25.
Bij achteraf monteren of vervangen van een aanhangwagenkoppeling moet dit bij de
bevoegde keuringsinstantie (in Duitsland de TÜV) in het kentekenbewijs worden bijgeschreven.
Bij het aanbouwen van aanhangwagenkoppelingen in combinatie met trekbokken moet
voor het zwenkbereik van de trekinrichting van de aanhangwagen horizontaal minstens
60° in elke richting en verticaal minstens 20° naar boven en beneden gegarandeerd zijn
(Duits VdTÜV-informatieblad 712, bijgewerkt 9/90).
Aanbouw achteraf is alleen toegestaan met een trekbok met typekeuring.

24
25

Afb. 190:

De aanhangwagen mag alleen gebruikt worden als :
• de aangebouwde aanhangwagenkoppeling in het kentekenbewijs staat
• de toegestane disseldruk en aanhangwagengewichten niet overschreden worden
• het trekkende voertuig voor een goede geleiding van de aanhangwagen tijdens het
remmen volledig geladen is tot aan het maximaal toelaatbare totaalgewicht en de
toelaatbare druk op de achteras
• de aanhangwagen zich in correcte en verkeersveilige staat volgens het wegenverkeersreglement e.d. bevindt U dient hierbij vooral te letten op het volgende:
• de trekdissel mag niet krom zijn
• de remmen van de aanhangwagen moeten naar behoren werken
• de verlichting van de aanhangwagen moet naar behoren werken

3-98
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Bediening
☞ Rijd bij gebruik van de aanhangwagen zeer voorzichtig, aangezien de remweg langer is

Gebruik van de aanhangwagen

dan normaal!
☞ Beveilig bij parkeren van het voertuig op hellingen de aanhangwagen extra met keggen!
☞ Belaad het laadvlak van het trekkende voertuig ook om
• de trekkracht te verhogen
• de slip tussen de banden en het wegdek en de bandenslijtage te verminderen
• de algemene veiligheid tijdens het rijden te verhogen
☞ Bij beladen van het voertuig moet rekening worden gehouden met de disseldruk van de
aanhangwagen.
☞ De toegestane wiellasten mogen niet worden overschreden!
☞ De toegestane asdruk mag niet worden overschreden!
☞ De minimum asdruk van de achteras (55,6% van de voorasdruk) mag niet worden
onderschreden!
Asdruk = lading + disseldruk

Toegestane disseldruk en minimum asdrukken – zie hoofdstuk „Aanhangwagenkoppelingen (SO)” op pagina 6-15
Aanhangwagenstopcontact 13-polig
[23]
Het 13-polige stopcontact 23 is bedoeld voor het overdragen van verlichting en signalering
naar de aanhangwagen of voor elektrisch aangedreven hulpapparatuur met behulp van
een 13-polige stekker. Het is bovendien bedoeld voor overdracht van klem 30 en klem X.
23

Afb. 191:
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Automatische
aanhangwagenkoppeling [24] (boutkoppeling)

Let op!
U mag alleen aanhangwagens gebruiken met trekogen volgens DIN 74054.
☞ Aanhangwagens met andere trekogen kunnen de aanhangwagenkoppeling
beschadigen

Automatische aanhangwagenkoppeling handmatig sluiten
B

A

Gevaar!
De bedieningshendel B staat onder veerkracht en springt omlaag als de
koppelingsbout sluit. Pak nooit met uw hand de automatische sluitinrichting in
de trekbek vast.
Hierbij bestaat
24
Afb. 192:

kans op lichamelijk letsel!
☞ Grijp niet met uw hand in de trekbek!
☞ Pas op bij handmatig activeren. Grijp niet in de veerweg van de hendel B!
Tijdens het aankoppelen gaat de aanhangwagenkoppeling vanzelf dicht als u de „activeringshendel“ terugschuift. Na het afkoppelen van een aanhangwagen of als u een sleepkabel wilt bevestigen, moet u de koppelingsbout echter handmatig sluiten. Daartoe
☞ bedieningshendel B met kracht naar voren drukken
➥ koppelingsbout sluit vanzelf.
bedieningshendel B springt omlaag
☞ controleer de vergrendeling van de koppelingsbout
➥ borggreep A mag niet meer uitsteken
Aanhangwagen aankoppelen

☞ Trek de handrem van de aanhangwagen aan
☞ Zet de aanhangwagen bovendien vast met keggen zodat deze niet kan wegrollen
☞ Stel de dissel van de aanhangwagen in op koppelingshoogte van het trekkende voer-

A

B
24
Afb. 193:

3-100

tuig
☞ Trek borggreep A uit en druk tegelijkertijd
☞ bedieningshendel B omhoog
➥ de koppelingsbout gaat open
☞ Overtuig u ervan dat er niemand tussen het trekkende voertuig en de aanhangwagen
staat
☞ Een tweede persoon geeft de bestuurder met afgesproken tekens de richting en de
afstand ten opzichte van de aanhangwagen aan
☞ Rijd het trekkende voertuig voorzichtig achteruit totdat de dissel het sluiten van de koppelingsbout activeert
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Na het aankoppelen

☞ Controleer de vergrendeling van koppelingsbout
➥Borggreep A mag niet meer uitsteken
☞ Maak de hoogteinstelling van de dissel los resp. verwijder de onderconstructie
☞ Bij aanhangwagens met oplooprem moet u een veiligheidskabel aanbrengen
☞ Breng de aansluitingen voor de remmen, de verlichting en het hydraulisch systeem tot
stand en controleer of alles naar behoren werkt
☞ Verwijder de keggen
☞ Zet de handrem van de aanhangwagen los
☞ Na het vanuit stilstand wegrijden moet u de remmen testen
Aanhangwagen afkoppelen
A

Gevaar!
Bij afkoppelen van de aanhangwagen bestaat
B
24
Afb. 194:

kans op lichamelijk letsel!
☞ U moet de aanhangwagen absoluut vastzetten zodat deze niet kan wegrollen
☞ Leg keggen voor de wielen
☞ Trek de parkeerrem van de aanhangwagen aan!
☞ Tijdens het afkoppelen mag niemand tussen het trekkend voertuig en de
aanhangwagen staan!
☞ Koppel de aanhangwagen altijd met twee personen af!

☞ Stop het voertuig
☞ Trek de parkeerrem van het trekkende voertuig aan
☞ Trek de parkeerrem van de aanhangwagen aan!
☞ Zet de aanhangwagen bovendien vast met keggen
☞ Maak de aansluitingen voor de remmen, de verlichting en de hydraulische aansluitin-

gen los
☞ Maak de trekdissel vast zodat deze niet omlaag kan vallen
☞ Open de koppeling, daartoe:
• borggreep A uittrekken en tegelijkertijd
• bedieningshendel B omhoog drukken
➥ de koppelingsbout gaat open
☞ Overtuig u ervan dat er niemand tussen het trekkende voertuig en de aanhangwagen
staat
☞ Rijd het trekkende voertuig langzaam weg
☞ Sluit de koppelingsbout handmatig (– zie Automatische aanhangwagenkoppeling
handmatig sluiten op pagina 3-100)
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Kogelkopkoppeling [25] (SO)
Let op!
Dissels met trekogen volgens DIN 74054 kunnen niet op de kogelkopkoppeling worden gebruikt.
☞ Aanhangwagens met andere trekogen kunnen de aanhangwagenkoppeling
beschadigen!

25

Aanhangwagen aankoppelen
Afb. 195:

☞ Rijd het trekkende voertuig voorzichtig achteruit totdat het tegenstuk van de kogelkop

boven de aanhangwagenkoppeling met kogelkop staat
☞ Dissel laten zakken totdat de aanhangwagenkoppeling met kogelkop is vastgeklikt
☞ Borg de aanhangwagenkoppeling met kogelkop zodat deze niet kan losraken
☞ Maak de hoogteinstelling van de trekdissel los resp. verwijder de onderconstructie
☞ Bij aanhangwagens met oplooprem moet u een veiligheidskabel aanbrengen
☞ Breng de aansluitingen voor de remmen, de verlichting en het hydraulisch systeem tot
stand en controleer of alles naar behoren werkt
☞ Verwijder de keggen
☞ Zet de handrem van de aanhangwagen los
☞ Na het vanuit stilstand wegrijden moet u de remmen testen
Aanhangwagen afkoppelen
Gevaar!
Bij afkoppelen van de aanhangwagen bestaat

kans op lichamelijk letsel!
☞ U moet de aanhangwagen absoluut vastzetten zodat deze niet kan wegrollen
☞ Leg keggen voor de wielen
☞ Trek de parkeerrem van de aanhangwagen aan!
☞ Tijdens het afkoppelen mag niemand tussen het trekkend voertuig en de
aanhangwagen staan!
☞ Koppel de aanhangwagen altijd met twee personen af!

☞ Stop het voertuig
☞ Trek de parkeerrem van het trekkende voertuig aan
☞ Trek de parkeerrem van de aanhangwagen aan!
☞ Zet de aanhangwagen bovendien vast met keggen
☞ Maak de aansluitingen voor de remmen, de verlichting en de hydraulische aansluitin-

gen los
☞ Maak de trekdissel vast zodat deze niet omlaag kan vallen
☞ Til de trekdissel omhoog totdat de aanhangwagenkoppeling met kogelkop is ontgrendeld
☞ Overtuig u ervan dat er niemand tussen het trekkende voertuig en de aanhangwagen
staat
☞ Rijd het trekkende voertuig langzaam weg
3-102
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Hoofdstuk
Onderhoud

4

Onderhoud

Onderhoud

4
4.1

Onderhoud
Inleiding
Lees voor het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden beslist
• hoofdstuk 2 „VEILIGHEIDSINSTRUCTIES“ in deze gebruiksaanwijzing
• de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de front- of bovenbouwapparatuur
Dagelijkse en wekelijkse onderhouds- en inspectiewerkzaamheden kunnen door een hiervoor opgeleide bestuurder verricht worden. Alle andere onderhoudswerkzaamheden
mogen uitsluitend door opgeleide en gekwalificeerde monteurs verricht worden.
Indien deze aanwijzingen niet worden opgevolgd en schade het gevolg is, vervalt elke
aanspraak op garantie!
Voor de begeleiding van de TREMO CARRIER kunt u een beroep doen op ons grote netwerk met vele dealerwerkplaatsen met geschoold en vakkundig personeel, moderne
apparatuur en al het noodzakelijke speciale gereedschap. Hier krijgt u vakkundig advies
en wordt u snel en effectief geholpen.
In de onderhoudsschema's op pagina 4-41 kunt u zien wanneer de hierna beschreven
onderhoudswerkzaamheden moet plaatsvinden.

4.1.1

De toegankelijkheid van de modules
De te onderhouden modules zijn als volgt toegankelijk:
• vloeistofreservoir voor ruitensproeierinstallatie,
zekeringenkastje, relais – zie hoofdstuk „Zekeringen” op pagina 6-23
➥ in de bestuurderscabine
• droogluchtfilter
➥ achter de bestuurderscabine
• hydraulische tank, zuig-/retourfilter hydraulisch systeem, brandstoftank, oliepeilstok
voor motorolie
➥ op chassis links
• reservoir koelvloeistof
➥ op chassis rechts
• koelsysteem, radiateur
➥ bij weggenomen rechter radiateurgrille
• vulopening voor motorolie, motoroliefilter, brandstoffilter, ontluchtingsfilter tank voor
hydraulische olie, smeernippel van de handremnokkenas
➥ bij opgetilde kiep-bovenbouw en weggenomen motorafdekking – zie hoofdstuk
„Omhoog/omlaag brengen van de kiep-bovenbouw” op pagina 3-95
• accu
➥ onder accu-afdekking, links achter de bestuurderscabine
• remvloeistofreservoir, stuurinrichting
➥ onder instap links, achter bekleding
• hydraulische klep, droger van airconditioning (SO)
➥ onder instap rechts, achter bekleding
• poly-V-riem dynamo/waterpomp, olieaftapschroef van motorolie, assen, differentiëlen
van voor- en achteras, aandrijfassen, cardanas naar achteras, verdeeldrijfwerk,
drukfilter van hydraulisch remsysteem
➥ toegankelijk vanaf de onderzijde van het voertuig
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4.1.2

Afdekking verwijderen

Motorafdekking verwijderen

B
A

B
Afb. 196:

Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de motor en/of het brandstofsysteem
moet de motorafdekking A als volgt worden weggenomen:
☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Beweeg de kiep-bovenbouw omhoog en zet hem vast
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Verwijder de motorafdekking A, daartoe
• snaphaak B losmaken
• motorafdekking A wegnemen
☞ Monteer na afloop van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de motorafdekking in omgekeerde volgorde

Accu-afdekking verwijderen

Afb. 197:

Voor onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan de accu moet de accu-afdekking C als
volgt worden weggenomen:
☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Verwijder de accu-afdekking C, daartoe
• snelsluitingen D losmaken
• accu-afdekking C wegnemen
☞ Monteer na afloop van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de accu-afdekking
in omgekeerde volgorde

Afb. 198:

Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de radiateur moet de radiateurgrille E
als volgt worden weggenomen:
☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Verwijder de radiateurgrille E, daartoe
• snelsluitingen F losmaken
• radiateurgrille E onder uithaken en wegnemen
☞ Monteer na afloop van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de radiateurgrille
in omgekeerde volgorde

Afb. 199:

Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het stuurblok van het hydraulisch systeem moet de zijbekleding G als volgt worden weggenomen:
☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Verwijder de zijbekleding G, daartoe
• snelsluitingen H losmaken
• zijbekleding G wegnemen
☞ Monteer na afloop van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de zijbekleding in
omgekeerde volgorde

C
D

Radiateurgrille verwijderen
F

F

E

Zijbekleding rechts verwijderen

H

4-2

G
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4.2
4.2.1

Brandstofsysteem
Speciale veiligheidsinstructies
• Bij de omgang met brandstof is voorzichtigheid geboden. Verhoogd brandgevaar!
• Als gevolg van de hoge brandstofdruk in het brandstofinspuitsysteem kan de brandstof,
•
•
•
•
•
•
•

vooral als het peil in de brandstoftank laag staat, temperaturen bereiken tot 85°C –
kans op brandwonden!
Voer werkzaamheden aan het brandstofsysteem nooit in de buurt van open vuur of
ontvlambare vonken uit!
Rook niet bij werkzaamheden aan het brandstofsysteem en bij het tanken!
Schakel de motor voor het tanken uit en neem de contactsleutel weg!
Vul brandstof niet bij in afgesloten ruimten!
Veeg gemorste brandstof meteen weg!
Ter voorkoming van brandgevaar dient u het voertuig schoon te houden!
Werk uiterst netjes en houd alles schoon als u werkzaamheden aan het brandstofsysteem verricht!
Milieu!

Vang lekkende brandstof op in een geschikte bak en voer deze op een milieuvriendelijke manier af!

4.2.2

Brandstofspecificatie voor dieselbrandstof
Gebruik uitsluitend kwaliteitsbrandstof volgens DIN EN1 590 met een cetaangetal2 van
ten minste 51 CZ.
Gebruik in de winter
Naarmate de buitentemperaturen lager worden, wordt ook de viscositeit van dieselbrandstof minder als gevolg van paraffine-uitscheiding. Dit kan bij gebruik van „zomerdiesel“
storingen in de werking tot gevolg hebben. Daarom is in Duitsland tijdens de winterperiode
koudebestendige „winterdiesel“verkrijgbaar, die - afhankelijk van het brandstofmerk ook nog bij ongeveer -15°C tot -22°C veilig in gebruik is.
Bij nachttemperaturen beneden - 25°C kan dieselbrandstof toch zo dikvloeibaar worden
dat de motor niet meer aanspringt. Wij raden u derhalve aan het voertuig in een verwarmde ruimte te zetten.
Brandstofadditieven (vloeibaarheidsverhogende dope) en vergelijkbare middelen mogen
niet aan de dieselbrandstof worden toegevoegd!
Let op!
Door het gebruik van dieselbrandstoffen met verhoogd zwavelaandeel kan de
levensduur van de dieseldeeltjesfilter aanzienlijk worden verkort. In welke
landen een verhoogd zwavelaandeel in dieselbrandstof aanwezig is, kunt u
navragen bij uw eigen dealerwerkplaats.

1.
2.
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Onderhoud
PME-brandstof (biodiesel)

Het voertuig loopt niet op PME-brandstof (plantaardige oliemethylester).
PME-brandstof is niet door de firma MULTICAR gekeurd en goedgekeurd, deze kunnen
de veiligheid van het voertuig negatief beïnvloeden. Voor daaruit resulterende schade kan
de firma MULTICAR niet aansprakelijk worden gesteld.
Let op!
Tank uitsluitend dieselbrandstof, aangezien anders het brandstofsysteem
wordt beschadigd of een betrouwbare dieseldeeltjesfilter-regeneratie niet
gewaarborgd is. Gebruik met RME/PME-brandstof (biodiesel) of plantaardige
olie is niet toegestaan voor systemen met dieseldeeltjesfilter!

4.2.3

Brandstof tanken
Gevaar!
Bij de omgang met brandstof bestaat een verhoogd

brand- en vergiftigingsgevaar!
☞ Tank nooit in een afgesloten ruimte!
☞ Voer werkzaamheden aan het brandstofsysteem nooit in de buurt van open
vuur of ontvlambare vonken uit!

Milieu!
Vang lekkende brandstof op in een geschikte bak en voer deze op een milieuvriendelijke manier af!

Opmerking!
De brandstoftank mag niet helemaal leeg worden gereden, aangezien in dit geval
vuil in het brandstofsysteem wordt gezogen.

4-4
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Onderhoud
Pompstations

Algemeen
Tank brandstof zo mogelijk alleen bij stationaire tankstations. Brandstof uit vaten of jerrycans is meestal verontreinigd.
Ook de kleinste vuildeeltjes leiden tot:
• een verhoogde slijtage van de motor
• storingen in het brandstofsysteem
• verminderde werking van het brandstoffilter
Tanken uit vaten

fout

goed

✗

✓

Wanneer het tanken uit vaten niet kan worden vermeden, dient u de volgende punten in
acht te nemen (zie afb. 200)
• Rol of kantel de vaten niet voor het tanken
• Dek de opening van de zuigbuis van de pomp van het vat af met een fijnmazige zeef
• Dompel de opening van de zuigbuis van de pomp van het vat tot op max. 15 cm van de
bodem in het vat
• Vul de tank alleen met hulpmiddelen (trechter of vulbuis) met een ingebouwd microfilter
• Houd alle vaten voor het tanken altijd schoon

Afb. 200:

Voertuig voltanken
Milieu!
Zorg er tijdens het tanken voor dat er geen brandstof naast de tankvulopening
terechtkomt! Laat de tank nooit zo vol lopen dat de brandstof tot vlak onder de
bovenkant van de vulopening staat - brandstof zet uit als hij warm wordt en
kan overlopen!
Vang lekkende brandstof op in een geschikte bak en voer deze op een milieuvriendelijke manier af!

☞ Maak de tankdop open
☞ Tijdens het tanken moet u het tankpistool zo ver mogelijk in de tank steken om te voorkomen dat de diesel wegspat of gemorst wordt
☞ Na het tanken moet u de tankdop weer aanbrengen en naar rechts draaien, totdat deze
hoorbaar vastklikt
☞ Sluit tankdop weer af
Let op!
Afb. 201:
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Mocht u per vergissing benzine of superbenzine getankt hebben, dan mag u
de motor ter voorkoming van beschadigingen niet starten.
☞ Laat het brandstofsysteem door een dealerwerkplaats, met inachtneming
van de milieuvoorschriften leegmaken en weer met dieselbrandstof vullen!
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Onderhoud
4.2.4

Brandstofsysteem ontluchten
Het brandstofsysteem ontlucht zich normaal gesproken vanzelf via de brandstofpomp als
de ontsteking wordt ingeschakeld.
Na werkzaamheden aan het brandstofsysteem kan het voldoende zijn om de ontsteking in
te schakelen. Schakel na ca. 20 seconden de ontsteking weer uit. Herhaal deze procedure 3 keer.
In de volgende gevallen moet het systeem echter ontlucht worden:
• nadat de brandstoffilter werd vervangen
• nadat de brandstoftank is leeggereden
• na reparaties aan het brandstofsysteem
Gevaar!
Als weggelopen brandstof op hete delen van de motor of op de uitlaat
terechtkomt, is er

kans op brand en brandwonden!
☞ Draag veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen!
☞ Open het brandstofsysteem nooit als de motor nog warm is!

4-6
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Onderhoud
4.3
4.3.1

Motorsmeersysteem
Specificatie van de motorolie
Let op!
Voeg geen extra smeermiddel aan de smeermiddelen toe. Schade die als
gevolg van dergelijke middelen ontstaat valt buiten de garantie.
Voor de VW-motor moet minimaal motorolie van de specificatie SAE 5W-30 volgens specificatie VW 50700 (voor multigrade-oliën) worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat de
motor ook bij kou goed start.

4.3.2

Oliepeil controleren
Let op!
MAX
MIN

A

Het is normaal, dat de motor olie verbruikt. Afhankelijk van de rijstijl en de
gebruiksomstandigheden kan het olieverbruik tot 0,5% van het brandstofverbruik bedragen. In de eerste bedrijfsuren kan het verbruik daarboven liggen!
Daarom adviseren wij:
☞ om de 10 bedrijfsuren resp. eenmaal per dag (bij voorkeur vóór aanvang
van het werk) het motoroliepeil met de oliepeilstok te controleren!
De motoroliepeilstok A bevindt zich aan de linkerzijde van het voertuig boven de brandstoftank en is van buitenaf toegankelijk.
Controleer het motoroliepeil

☞ als het waarschuwingslampje oliedruk van de motor gaat branden 99
☞ na 10 bedrijfsuren resp. eenmaal per dag
Afb. 202:

• bij horizontaal staand voertuig
• vóór het starten van de motor of
• ten vroegste 5 minuten na de motor uitgezet te hebben
Ga bij het controleren van het oliepeil als volgt te werk:

A

☞ Parkeer het voertuig horizontaal en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Oliepeilstok A

Afb. 203:

• uittrekken en met pluisvrije doek afvegen
• opnieuw tot aan de aanslag inschuiven
• uittrekken en oliepeil aflezen
☞ Vul indien nodig (uiterlijk als het oliepeil de MIN-markering op de oliepeilstok bereikt
heeft) olie bij
Opmerking!
De bij te vullen hoeveelheid tussen de MIN-markering en de MAX-markering op de
oliepeilstok bedraagt ca. 0,5 l motorolie.
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4.3.3

Motorolie bijvullen
Let op!
Teveel of verkeerde motorolie kan leiden tot beschadiging van de motor of het
uitlaatgasreinigingssysteem! Daarom:
☞ Vul niet meer motorolie bij dan aangegeven op de MAX-markering van de
oliepeilstok
☞ Gebruik uitsluitend de voorgeschreven motorolie – zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op pagina 4-40

Milieu!
Vang lekkende motorolie op in een geschikte bak en voer deze op een milieuvriendelijke manier af!
Bij het bijvullen van motorolie moet u als volgt te werk gaan:

☞ Parkeer het voertuig horizontaal en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Beweeg de kiep-bovenbouw omhoog en zet deze vast – zie hoofdstuk „Omhoog/

B

lie
O

omlaag brengen van de kiep-bovenbouw” op pagina 3-95

☞ Verwijder de motorafdekking – zie hoofdstuk „Motorafdekking verwijderen” op

Afb. 204:

4-8

pagina 4-2
☞ Maak de omgeving rond de schroefdop B met een pluisvrije doek schoon
☞ Open de schroefdop B
☞ Vul met een geschikte maatbeker motorolie bij
☞ Wacht enkele minuten totdat de olie volledig in het oliecarter gelopen is
☞ Controleer het oliepeil – zie hoofdstuk „Oliepeil controleren” op pagina 4-7
☞ Vul desgewenst nog meer bij en controleer het oliepeil nogmaals
☞ Sluit de schroefdop B
☞ Steek de oliepeilstok weer helemaal in de vulleiding
☞ Verwijder gemorste olie volledig van de motor
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Onderhoud
4.4

Koelsystemen
De gecombineerde inter-/olie-/waterkoeler bevindt zich aan de rechterkant van het voertuig. Deze koelt zowel de laadlucht van de turbolader, het koelwater van de dieselmotor
als de hydraulische olie van het hydraulisch rij- en werksysteem.
Het reservoir voor het koelwater bevindt zich rechts achter de bestuurderscabine.

4.4.1

Speciale veiligheidsinstructies
Gevaar!
Maak bij een warme motor nooit de radiateur open en tap in dit geval nooit
koelvloeistof af. Het koelsysteem staat in dit geval namelijk. onder hoge druk.
Hierbij bestaat

kans op brandwonden!
☞ Nadat u de motor hebt uitgezet, moet u minstens 10 minuten wachten!
☞ Draag veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
☞ Bedien altijd eerst het veiligheidsventiel in de schroefdop van het reservoir.
Hiervoor draait u de schroefdop tot aan de eerste klik open en laat u de
druk ontwijken.

• Het koelvloeistofadditief en de koelvloeistof zijn schadelijk voor de gezondheid! U dient
•

•

Afb. 205:

•

het koelvloeistofadditief daarom in de originele flessen te bewaren en er zeer goed voor
te zorgen dat deze buiten het bereik van kinderen blijven!
Vuilophopingen op de koelribben verminderen de koelcapaciteit van de koeler!
Daarom moet u:
☞ de buitenkant van de koeler regelmatig schoonmaken.
☞ in een werkomgeving met veel stof of vuil het schoonmaken vaker dan vermeld in de
onderhoudsschema's uitvoeren.
Te weinig koelvloeistof vermindert eveneens de koelcapaciteit en kan leiden tot motorschade! Daarom moet u:
☞ koelvloeistofpeil regelmatig controleren.
☞ Als de koelvloeistof vaak ververst moet worden, moet u controleren of het koelsysteem lekkages heeft resp. moet u contact opnemen met de dealerwerkplaats!
☞ Vul nooit koud water/koelvloeistof bij een hete motor bij!
☞ Als u de radiateur gevuld hebt, moet u de motor laten proefdraaien en daarna bij stilstaande motor het koelvloeistofpeil opnieuw controleren.
Verkeerde koelvloeistof kan motor en koeler vernietigen, daarom:
☞ Als koelvloeistofadditief mag alleen G 12 of een additief met de specificatie
TL-VW 774 F worden gebruikt, aangezien dit al corrosiewerend middel bevat
– zie Bedrijfsstoffen en smeermiddelen op pagina 4-40
☞ Gebruik geen radiateurschoonmaakmiddel, wanneer aan het koelwater al anti-vries
werd toegevoegd, aangezien hierdoor een slib ontstaat dat de motor beschadigt.
Milieu!
Vang uitlopende koelvloeistof op in een geschikte bak en voer deze op een
milieuvriendelijke manier af!
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4.4.2

Specificatie van de motorkoelvloeistof
Het koelvloeistofadditief voorkomt beschadigingen als gevolg van vorst, corrosie, kalkaanslag en verhoogt bovendien de kooktemperatuur van het water. Om die redenen moet het
koelsysteem absoluut het hele jaar door met koelvloeistofadditief gevuld zijn.
Vooral in landen met een tropisch klimaat zorgt de koelvloeistof dankzij het hogere kookpunt bij een hoge belasting van de motor voor een betere gebruiksveiligheid.
Het koelsysteem moet worden gevuld met een mengsel van water en koelvloeistofadditief
G 12 (let op verpakkingstekst) of een additief met de specificatie TL-VW 774 F.
Het koelsysteem bevat ca. 12 l koelvloeistof.
De permanente vulling van het koelsysteem bestaat voor ten minste 40% uit koelvloeistofadditief G 12 en biedt vorstbescherming tot -25 °C.
Als het koelsysteem met max. 60% koelvloeistofadditief G 12 is gevuld, is een vorstbescherming tot -40 °C gewaarborgd.
Het water moet de volgende eigenschappen hebben:
•
Totale hardheid
3 - 8 ° dH (graden Duitse hardheid)
•
ph-waarde
7-8
•
Chloridegehalte
< 75 mg/l
De eigenschappen van leidingwater kunt u opvragen bij de waterleidingmaatschappij.
Ongeschikte koelvloeistoffen zijn bijv. zeewater, regenwater, gedestilleerd water, water
met veel chloride en volledig gedemineraliseerd water uit ionenwisselaars.

4-10
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4.4.3

Koelvloeistofpeil controleren / koelvloeistof bijvullen
Opmerking!
Onderhoudsintervallen – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Opmerking!
Wij adviseren de controle uit te voeren voordat de motor wordt gestart.
Als het koelvloeistofpeil te laag is, wordt dit ook aangegeven met een waarschuwingsmelding in het multifunctionele display.
Koelvloeistofpeil controleren

☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrol-

A

Afb. 206:

len
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Laat de motor afkoelen
☞ Controleer het koelvloeistofpeil:
➥ De koelvloeistof moet bij koude motor tussen de MIN- en MAX-markering van het
reservoir A te zien zijn; bij warme motor kan het peil ook iets boven het midden
staan.
Als het koelvloeistofpeil onder de MIN-markering staat:
☞ koelvloeistof bijvullen
☞ mengverhouding van de koelvloeistof controleren
Koelvloeistof bijvullen

B

Afb. 207:

56

Wanneer de motor afgekoeld is:
☞ Beweeg de kiep-bovenbouw omhoog en zet deze vast – zie hoofdstuk „Omhoog/
omlaag brengen van de kiep-bovenbouw” op pagina 3-95
☞ Dek schroefdop B af met een doek
☞ Draai schroefdop B voorzichtig stapsgewijs tot de aanslag open
☞ Wacht totdat er geen stoom meer ontwijkt
☞ Druk schroefdop B omlaag en open deze helemaal
☞ Vul koelvloeistof langzaam bij
Als de radiateur tot aan het maximum koelvloeistofpeil gevuld is:
☞ Sluit vulopening
☞ Draai draaiknop warm/koud 56 tot de aanslag in richting rood (warm)
☞ Laat de motor enkele minuten met een hoog toerental draaien
☞ Zet de motor af
☞ Controleer het koelvloeistofpeil opnieuw en vul eventueel bij, denk aan het uitzetten
van de koelvloeistof bij hogere temperaturen
☞ Controleer de mengverhouding van de koelvloeistof

A
Afb. 208:
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4.4.4

Koelribben schoonmaken

Opmerking!

131

Onderhoudsintervallen – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.

1

Let op!
Pas op bij het schoonmaken van de radiateur met hogedrukreiniger of stoom!
De koellamellen zijn gemaakt van 0,1 mm dik plaatstaal en kunnen gemakkelijk beschadigd worden.
☞ De afstand tussen het mondstuk en de koellamellen moet minstens 30 cm
bedragen!

Afb. 209:

Afb. 210:

Een langzame verhoging van de temperatuur van de koelvloeistof en/of hydraulische olie
wijst op een vervuiling van het koelsysteem.
Te hoge koelvloeistoftemperatuur (boven 110 °C) wordt ook gesignaleerd door oplichten
van de waarschuwingsmelding in het multifunctionele display.
Tijdens het werk kan het voldoende zijn met regelmatige tussenpozen de omkeerventilator
(SO) te bedienen – zie Omkeerventilator (SO) op pagina 3-83.
Onderzoek de radiateur regelmatig op van buitenaf zichtbare verontreinigingen –
zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Vreemde voorwerpen op de koellamellen moeten grondig worden verwijderd.
De interkoeler en de radiateur van buiten schoonmaken:

☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrol-

F

F

len

☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Verwijder de radiateurgrille E, daartoe

E

Afb. 211:

G
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H

• snelsluitingen F losmaken en radiateurgrille onder uithaken
bovendien bij airconditioning (SO):
• snelsluiting G op condensator H losmaken en condensator H naar buiten draaien
☞ Blaas de lamellen van de radiateur en condensator vanaf motorzijde met perslucht uit,
of spuit deze uit met water.
Voer bij gebruik van een borstel werkbewegingen uit die parallel lopen met de lengterichting van lamellen.
☞ Monteer condensator H
☞ Monteer radiateurgrille E
☞ Monteer snelsluitingen F weer

Afb. 212:
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4.4.5

Poly-V-riem controleren
Gevaar!
De V-riem mag alleen worden gecontroleerd, bijgespannen of vervangen
wanneer de motor stilstaat.
Hierbij bestaat

kans op lichamelijk letsel!
☞ Zet de motor uit voordat u in het motorcompartiment onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten!

Let op!
De poly-V-riem voor dynamo en aircocompressor (SO) mag niet zelf worden
vervangen!
☞ Controleer de poly-V-riem op beschadigingen!
☞ Laat bij beschadiging de poly-V-riem door uw dealerwerkplaats vervangen!
Als de riemspanning van de dynamo te gering is of als de poly-V-riem is gebroken, merkt u
dit ook doordat het waarschuwingslampje 98 op het dashboard gaat branden.
Controleer de poly-V-riemen voor dynamo en aircocompressor regelmatig.
Controleer nieuwe V-riemen na een looptijd van ca. 15 minuten.
Door regelmatige controles kunt u voortijdige slijtage van V-riemen voorkomen.

98

Afb. 213:

Opmerking!
Onderhoudsintervallen – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
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Onderhoud
4.5

Luchtfilter
Het luchtfilter bevindt zich achter de bestuurderscabine.
Let op!

Afb. 214:

km

1773
KM

U beschadigt het filterpatroon als u het uitwast, schoonblaast of schoonborstelt!
☞ Maak het filterpatroon niet schoon
☞ Vervang filterpatroon als de onderhoudsindicator dit aangeeft!
☞ Gebruik in geen geval een beschadigd filterelement opnieuw; bij twijfel vervangen!
Ter bewaking van het filterelement verschijnt een waarschuwingsmelding in het multifunctionele display. Het filterelement moet worden vervangen:
• als de waarschuwingsmelding „LUFTFILTER VERSCHMUTZT!“
(„LUCHTFILTER VUIL!“) verschijnt

106
Opmerking!

LUFHTFILTER
VERSCHMUTZT!

Onderhoudsintervallen – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.

40
Afb. 215:

4-14
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4.6
4.6.1

Hydraulisch systeem
Speciale veiligheidsinstructies
• Voordat met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden wordt begonnen, moeten alle

•
•
•

•

leidingen waar hydraulische olie doorheen stroomt drukloos worden gemaakt, daartoe:
☞ alle hydraulisch beweegbare apparaten op de grond plaatsen
☞ alle bedieningselementen voor het hydraulisch werksysteem meerdere malen bedienen
Beveilig het voertuig met de parkeerrem tegen wegrollen, voordat u met onderhoudsen reparatiewerkzaamheden begint
Hydraulische olie die onder hoge druk naar buiten komt, kan door de huid dringen en
ernstig letsel veroorzaken. Ga daarom onmiddellijk, ook bij zeer kleine wonden, naar
een arts, omdat anders ernstige infecties kunnen ontstaan!
Troebele hydraulische olie in het kijkglas duidt erop dat water of lucht in het hydraulische systeem is binnengedrongen. De hydraulische pomp kan hierdoor beschadigd
raken!
☞ Neem onmiddellijk contact op met uw dealerwerkplaats
Te weinig of verkeerde hydraulische olie leidt tot beschadiging van het hydraulische
systeem! Daarom:
• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven soorten olie
• Vul altijd op tijd hydraulische olie bij
• Wanneer het hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare olie, mag er
uitsluitend biologisch afbreekbare olie van hetzelfde soort worden nagevuld – let op
sticker op tank voor hydraulische olie!
• Wanneer de filter van het hydraulische systeem verontreinigd is met metaalsplinters,
moet absoluut contact worden opgenomen met de klantenservice, zodat vervolgschade wordt vermeden!
Opmerking!
De tank voor hydraulische olie bevindt zich aan de linkerzijde van het voertuig
onder de kiep-bovenbouw. Het oliepeil wordt bij het kijkglas gecontroleerd.
• Onderhoudsintervallen – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.

B

A
Afb. 216:

Milieu!
Vang weggelopen of gemorste hydraulische olie op in een hiervoor geschikte
bak en voer deze op milieuvriendelijke manier af!
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4.6.2

Peil hydraulische olie controleren

1773

km

KM

106

Opmerking!
Een te gering peil van de hydraulische olie wordt ook aangegeven door een waarschuwingsmelding in het multifunctionele display „ZU GERINGER HYDRAULIKOELSTAND!“ („TE LAAG PEIL HYDR. OLIE!“)

ZU GERINGER
HYDRAULIKOELSTAND!

40
°C

Afb. 217:

☞ Ga als volgt te werk:
• Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan
wegrollen
• Schuif alle hydraulische cilinders in
• Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
• Schakel de hoofdschakelaar van het hydraulisch systeem 104 uit
• Zet de motor af

104

0

Afb. 218:

A

4-16

Als het oliepeil lager staat dan op afb. 219/A getoond:
• Vul hydraulische olie bij

1 cm

X56E5_0001.eps

Nadat de olie volledig in de hydraulische tank is teruggelopen:
• Controleer het oliepeil bij het kijkglas A

Afb. 219:
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4.6.3

Hydraulische olie bijvullen
Let op!
De sluiting van de filterbehuizing voor de hydraulische olie is van kunststof.
☞ Wees voorzichtig als u de filterbehuizing opent of sluit – kans op breken!
☞ Zet de sluiting niet scheef erop, want anders beschadigt u de schroefdraad!
Vul hydraulische olie alleen bij als de motor uitgezet is. Anders loopt hydraulische olie uit
de vulopening van de tank voor hydraulische olie.
☞ Ga bij het bijvullen als volgt te werk:
• Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan
wegrollen
• Schuif alle hydraulische cilinders in
• Schakel de hoofdschakelaar van het hydraulisch systeem 104 uit
• Zet de motor af
• Trek de parkeerrem aan

104

0

Afb. 220:

Nadat de olie volledig in de hydraulische tank is teruggelopen:
• Maak het bereik rond de vulopening schoon met een doek
• Draai schroefdop B (SW 32) van de retourfilter eruit
• Vul hydraulische olie langzaam bij
• Controleer het peil van de hydraulische olie bij het kijkglas A
– zie hoofdstuk „Peil hydraulische olie controleren” op pagina 4-16
• Vul indien nodig bij en controleer opnieuw
• Draai schroefdop B erin

B

A
Afb. 221:
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Belangrijke aanwijzingen voor het
gebruik van BIO-olie

• Gebruik uitsluitend de hydraulische BIO-vloeistoffen die door de firma MULTICAR zijn

•

•
•

•
•

goedgekeurd – zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op pagina 4-40.
Het gebruik van een ander, niet aanbevolen product moet absoluut worden overlegd
met de firma MULTICAR. Daarnaast moet een schriftelijke garantieverklaring bij de
olieleverancier worden opgevraagd. Deze garantie geldt voor het geval dat schade
optreedt bij hydraulische aggregaten, die aantoonbaar te wijten is aan de hydraulische
vloeistof.
Gebruik bij bijvullen en olieverversing uitsluitend BIO-olie van dezelfde soort.
Om misverstanden te voorkomen, is op de tank voor hydraulische olie, in de buurt van
de vulopening, een duidelijke aanwijzing over de momenteel gebruikte oliesoort aangebracht of moet deze worden aangebracht!
Door vermengen van twee BIO-oliesoorten kunnen de eigenschappen van een soort
verslechteren. Let er daarom op, dat bij verversing van de BIO-olie, de achtergebleven
rest van de oorspronkelijke hydraulische vloeistof in het hydraulische systeem niet
meer is dan 8% (informatie van fabrikant).
Vul niet bij met minerale olie – het gehalte minerale olie mag 2 massaprocent niet
overschrijden, om schuimproblemen te vermijden en om de biologische afbreekbaarheid van de BIO-olie niet te belemmeren.
Voor het gebruik met BIO-olie gelden dezelfde olieverversings- en filtervervangingstermijnen als voor minerale olie – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Het condenswater in de tank voor hydraulische olie moet om de 600 bedrijfsuren
worden afgetapt; in elk geval vóór het koude jaargetijde. Het watergehalte mag
0,1 massaprocent niet overschrijden.
Ook bij gebruik van BIO-oliën gelden alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde aanwijzingen m.b.t. milieubescherming.
Als hydraulische hulpaggregaten worden aangebouwd en gebruikt, dan moet hiervoor
dezelfde BIO-oliesoort worden gebruikt, zodat vermengingen in het hydraulisch
systeem worden vermeden.

Als u achteraf „overschakelt“ van minerale olie naar BIO-olie, moet u de hydraulische aggregaten volledig schoonspoelen.

4-18
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4.6.4

Hydraulische drukleidingen

Speciale veiligheidsinstructies
Gevaar!
Pas op bij de controle van hydraulische leidingen; met name bij het zoeken
naar lekkages. Hydraulische olie die onder hoge druk naar buiten komt, kan
door de huid dringen en ernstig letsel veroorzaken.

Kans op lichamelijk letsel!
☞ Ga daarom onmiddellijk, ook bij ogenschijnlijk zeer kleine wonden, naar

een arts, omdat anders ernstige infecties kunnen ontstaan!
☞ Volg beslist de volgende aanwijzingen op:
• Draai loszittende schroefverbindingen en slangverbindingen alleen vaster aan wanneer ze drukloos zijn, d.w.z. verminder de druk voor werkzaamheden aan leidingen die onder druk staan!
• Las of soldeer defecte of loszittende drukleidingen en schroefverbindingen nooit, maar vervang defecte onderdelen door nieuwe!
• Zoek nooit met blote handen naar lekkages, maar draag beschermende
handschoenen!
• Gebruik om leidingen enz. op kleine lekkages te controleren papier of
hout, maar nooit direct licht of open vuur!
• Let er bij het vervangen van slangleidingen op dat deze niet worden verdraaid!

• Lekkende of beschadigde leidingen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.

Hierdoor wordt niet alleen de veiligheid van het voertuig verhoogd, maar ook het milieu
gespaard
• Vervang hydraulische slangen om de 5 jaar gerekend vanaf de fabricagedatum, ook
als ze geen zichtbare gebreken hebben
Wij wijzen in dit verband op
• BGR 237 „Hydraulik-Schlauchleitungen“ (hydraulische slangleidingen), uitgegeven
door de Duitse bedrijfsvereniging van de chemische industrie van april 2008
• ZH1/74 „Sicherheitsregeln für Hydraulik-Schlauchleitungen“ (veiligheidsvoorschriften
voor hydraulische slangleidingen) in de actueel geldige versie, uitgegeven door de
Duitse bond van industriële bedrijfsverenigingen
• DIN 20066 T5.
Aanduiding van hydraulische slangleidingen

XXX/330bar/0907

80641

Elke hydraulische slangleiding is ongeacht de slangleiding minimaal permanent voorzien
van de volgende informatie op de pershuls:
• naam of aanduiding van fabrikant, bijv. XXX
• werkdruk (maximale werkdruk) van hydraulische slangleiding, bijv. 330 bar
• de twee laatste cijfers van jaar en maand van fabricage, bijv. 0907 voor juli 2009.

Afb. 222:
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4.7

Transmissie
Het onderhoud van deze modules beperkt zich tot het controleren van het oliepeil en het
olieverversen op de voorgeschreven tijdstippen
– zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.

Gevaar!
Bij het aftappen van warme tandwielolie bestaat

kans op brandwonden!
☞ Draag veiligheidshandschoenen
☞ Gebruik geschikt gereedschap; bijv. om de olieaftapschroef los te draaien

Let op!
De transmissies van MULTICAR zijn afhankelijk van hun functie gevuld met
verschillende soorten olie. Probeer dus niet zelf het oliepeil te corrigeren, want
verkeerde olie kan aanzienlijke schade veroorzaken. Ga dus altijd naar een
dealerwerkplaats als u lekkages constateert!

Milieu!
Vang weggelopen of gemorste tandwielolie op in een hiervoor geschikte bak
en voer deze op milieuvriendelijke manier af!

Opmerking!
Gebruik voor vul- en aftapschroeven alleen nieuwe afdichtingsringen.
Tap olie alleen direct na een langere rit af!

Opmerking!
De controle-, vul- en aftapschroeven op de diverse transmissies zijn het best toegankelijk vanaf de onderzijde van het voertuig.
Gebruik voor vul- en aftapschroeven alleen nieuwe afdichtingsringen.
Tap olie alleen direct na een langere rit af!
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4.8

Assen
Het onderhoud van deze modules beperkt zich tot het controleren van het oliepeil en het
olieverversen op de voorgeschreven tijdstippen.
Opmerking!
Onderhoudsintervallen – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Smeermiddelspecificatie – zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op
pagina 4-40.

Gevaar!
Bij het aftappen van warme tandwielolie bestaat

kans op brandwonden!
☞ Draag veiligheidshandschoenen
☞ Gebruik geschikt gereedschap; bijv. om de olieaftapschroef los te draaien

Milieu!
Vang weggelopen of gemorste tandwielolie op in een hiervoor geschikte bak
en voer deze op milieuvriendelijke manier af!

Opmerking!
Gebruik voor vul- en aftapschroeven alleen nieuwe afdichtingsringen.
Tap olie alleen direct na een langere rit af!
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4.8.1

Fuseeblokken
Opmerking!
Onderhoudsintervallen
– zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Smeermiddelspecificatie
– zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op pagina 4-40.

Fuseeblokken smeren
Er bevinden zich telkens 2 smeernippels aan iedere kant van de as.
Bij vierwielbesturing (SO) moet ook de achteras op dezelfde wijze worden gesmeerd!
Smeer de fuseeblokken van de achteras en vooras (vierwielaandrijving):
☞ Smeer fuseeblokken bij de smeernippels D met lithiumverzeept multifunctioneel vet

D

D

Afb. 223:
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4.8.2

Cardanassen
Let op!
Voor het smeren van de cardanassen mag geen perslucht- of voetpers worden
gebruikt, aangezien anders de afdichtingsringen eruit kunnen worden gedrukt.

Opmerking!
Onderhoudsintervallen – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Smeermiddelspecificatie – zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op
pagina 4-40.

Cardanassen smeren

Smeer de kruiskoppelingen van de cardanassen naar de achteras en naar de vooras (vierwielaandrijving) en controleer deze op speling:
☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Smeer de kruiskoppelingen bij de 2 of 4 smeernippels E met multifunctioneel vet
☞ Controleer de kruiskoppelingen op speling
Laat bij voelbare speling de kruiskoppelingen door uw dealerwerkplaats vervangen.

E
Afb. 224:

Scharnierflens

☞ Controleer de schroeven F (telkens 4) van de scharnierflenzen naar de achteras en

naar de vooras (vierwielaandrijving) regelmatig allemaal bij het smeren om te zien of ze
nog goed vastzitten
☞ Draai deze indien nodig vaster aan

F

Opmerking!
Afb. 225:
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De tussenlagers van de cardanassen zijn permanent met vet gevuld en zijn onderhoudsvrij!
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4.9
4.9.1

Remsysteem
Speciale veiligheidsinstructies
De rem is een veiligheidsdeel van de eerste orde; onvakkundig werken kan leiden tot uitval van de rem. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het remsysteem moeten worden uitgevoerd door geschoold personeel. Met uitzondering van de volgende
werkzaamheden die door de bestuurder van het voertuig moeten worden uitgevoerd:
• Controleer het vulpeil in het remvloeistofreservoir
• Elke dag voordat u begint te rijden, moet u controleren of het remsysteem naar
behoren werkt
De remvloeistof mag niet met de lak van het voertuig in aanraking komen, de lak kan ernstig worden aangetast.
Gevaar!
Wees voorzichtig bij de omgang met remvloeistof. Hierbij bestaat

kans op vergiftiging!
☞ Bewaar remvloeistof uitsluitend in de gesloten originele verpakking en houd
hem vooral buiten het bereik van kinderen !

Milieu!
Vang weggelopen of gemorste remvloeistof op in een hiervoor geschikte bak
en voer deze op milieuvriendelijke manier af!

Opmerking!
Onderhoudsintervallen – zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Smeermiddelspecificatie – zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op
pagina 4-40.
• Gebruik geen remvloeistof op basis van minerale olie!
• Gebruik voor het bijvullen uitsluitend originele remvloeistof
• Als het remvloeistofpeil te laag is, wordt dit ook aangegeven met een oplichtend
waarschuwingslampje 90 op het dashboard.
• Het remvloeistofpeil moet eenmaal per dag gecontroleerd en eventueel
bijgevuld worden!
Als vaker remvloeistof moet worden bijgevuld, duidt dit op lekkages in het
remsysteem.
• Laat het remsysteem onmiddellijk door uw dealerwerkplaats repareren.
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4.9.2

Remvloeistof
Opmerking!
Onderhoudsintervallen
– zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Smeermiddelspecificatie
– zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op pagina 4-40.
Het remvloeistofreservoir A bevindt zich links onder de bestuurderscabine. Het oliepeil
kan van buitenaf worden gecontroleerd. Voor bijvullen is er een opening onder de voetmat.

Remvloeistof controleren

☞ Controleer de remvloeistof als volgt:
• Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan
wegrollen
• Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
• Als het remvloeistofpeil van het remvloeistofreservoir niet tussen de MIN en de MAXmarkering staat
➥Vul remvloeistof bij

MAX

A

MIN

Afb. 226:

Remvloeistof bijvullen

☞ Vul de remvloeistof als volgt bij:
• Leg de vloermat aan de kant en neem het blinddeksel C weg
• Maak schroefdop B en de omgeving rond de vulopening schoon
Let op!
Verontreiniging van de remvloeistof kan ertoe leiden dat het remsysteem
uitvalt!
☞ Bij het verrichten van werkzaamheden aan het remsysteem dient u uiterst
netjes te werken!

C
Afb. 227:

B

•
•
•
•

Neem schroefdop B weg
Vul bij met originele remvloeistof – tot aan de MAX-markering
Draai schroefdop B weer goed vast
Zorg ervoor dat alles goed dicht is

MAX

A

MIN

Afb. 228:
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4.10 Airconditioning (SO)
4.10.1

Speciale veiligheidsinstructies
Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de airconditioning mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door opgeleid personeel van erkende dealerwerkplaatsen.
Gevaar!
Wees voorzichtig bij de omgang met koelmiddel. Hierbij bestaat

risico van ongevallen en vergiftiging!
☞ Vermijd elk contact met het koelmiddel!
☞ Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de airconditioning uit-

sluitend uitvoeren door geschoold personeel!
☞ Het koelcircuit mag niet worden geopend!
☞ Bij spatten in het oog onmiddellijk uitspoelen met schoon water, meteen
arts opzoeken!
☞ Aan delen van het koelmiddelcircuit en in de directe omgeving ervan mag
niet worden gelast!
☞ Bewaar koelmiddel uitsluitend in de gesloten originele verpakking en houd
dit vooral buiten het bereik van kinderen !

Milieu!
Vang weggelopen of gemorst koelmiddel op in een hiervoor geschikte bak en
voer deze op milieuvriendelijke manier af!

Opmerking!
Laat de airconditioning elke 2 jaar, bij voorkeur in het voorjaar, controleren door
een erkende dealerwerkplaats.
Onderhoudsintervallen
– zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Smeermiddelspecificatie
– zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op pagina 4-40.
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4.10.2

Controle en reiniging van de airconditioning (SO)

Condensator

De condensator van de airconditioning bevindt zich aan de rechterkant van het voertuig
vóór de combi-radiateur.
Controleer de condensator dagelijks op vervuiling, reinig deze elke 3 maanden resp.
afhankelijk van mate van vervuiling met perslucht.
Wanneer de condensator verstopt raakt, kan de warmte niet worden afgevoerd, het koelmiddel wordt warm en zet uit. Zodoende wordt de druk in het systeem hoger.
Milieu!
Het systeem kan barsten, er kan koelmiddel uitstromen en de airconditioning
kan dan niet meer worden gebruikt.
Reinig de condensator als volgt:
☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Verwijder de radiateurgrille E, daartoe
• snelsluitingen F losmaken en radiateurgrille onder uithaken

F

F

E

Afb. 229:

☞ Draai condensators H naar buiten, daartoe
• snelsluiting G op condensator H losmaken en condensator H naar buiten draaien
☞ Blaas condensator H met perslucht van binnen naar buiten uit
☞ Draai condensator H naar de radiateur en sluit snelsluiting G
☞ Monteer radiateurgrille E in omgekeerde volgorde

G

H

Afb. 230:

Dichtheid van airconditioningsystemen
in voertuigen
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Airconditioningsystemen in voertuigen kunnen vanwege hun constructie geen hermetisch
gesloten systemen zijn. Daarom wordt (een bepaald) sluipend koelmiddelverlies door de
autoindustrie geaccepteerd. Het jaarlijkse percentage van totale emissie bestaat uit 6,3 %
normale verliezen, 1,9 % irreguliere emissies en bovendien 2% afvoeremissies.
Dat is opgeteld iets meer dan 10 %.
Vanwege meetonzekerheden moet jaarlijks worden uitgegaan van ongeveer 10 % koelmiddelemissies uit airconditioningsystemen van voertuigen. Er moet daarom van uit worden gegaan dat elk airconditioningsysteem in een voertuig na enkele jaren vermogen
verliest en opnieuw moet worden gevuld.
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4.11 Aan - en bovenbouwelementen (SO)
4.11.1

Aanhangwagenkoppelingen (SO)
Opmerking!
Onderhoudsintervallen
– zie Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Smeermiddelspecificatie
– zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op pagina 4-40.

Aanhangwagenkoppelingen smeren
Automatische aanhangwagenkoppeling 24

☞ Smeer smeernippel A regelmatig
☞ Vet kogelbout B regelmatig in

A
24

Kogelkopkoppeling 25

☞ Vet kogel regelmatig in

B

25

Afb. 231:
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4.12 Banden onderhouden
Gevaar!
Bij ondeskundige reparatie van de banden bestaat

kans op ongevallen!
☞ Reparatiewerkzaamheden aan banden en velgen mogen uitsluitend door

erkende dealerwerkplaatsen worden uitgevoerd.
☞ Na een bandenwissel moet het wiel vóór montage door uw dealerwerkplaats uitgebalanceerd worden.
☞ Bij de bandenwissel mogen alleen wielen en banden gebruikt worden die door
MULTICAR zijn goedgekeurd! – zie hoofdstuk „Banden” op pagina 6-4

Milieu!
Laat oude banden milieuvriendelijk afvoeren door uw dealerwerkplaats!

Opmerking!
Regelmatige controle van de banden:
• verbetert de gebruiksveiligheid
• verhoogt de levensduur van de banden
• vermindert stilstandstijden van het voertuig
De soorten banden die goedgekeurd zijn en de bijbehorende correcte bandenspanning vindt u in de tabel in hoofdstuk "Technische gegevens" op bladzijde 6-4.
Nieuwe banden hebben nog niet het optimale hechtvermogen en moeten derhalve
ongeveer 100 km voorzichtig ingereden worden.
Versleten banden verminderen de adhesie met de weg, vooral op een nat wegdek!
Bij een profieldiepte van 3 mm dienen zij dus te worden vervangen!
Banden die ouder zijn dan 6 jaar, mogen niet gebruikt worden!

4.12.1

Controlewerkzaamheden

Dagelijkse controles

☞ Voer onderstaande onderhoudswerkzaamheden dagelijks uit:
• bandenspanning controleren (visuele controle)

Wekelijkse controles

☞ Voer onderstaande onderhoudswerkzaamheden wekelijks uit:
• bandenspanning controleren (als de banden koud zijn)
• controleren of banden en velgen beschadigd zijn (scheuren, veroudering enz.) – ook
aan de binnenkanten
• vreemde voorwerpen van de loopvlakken verwijderen
• olie- en vetresten van de banden verwijderen
• controleren of de wielmoeren goed vast zitten
• slijtage en profieldiepte van de banden controleren
• Bij sterk ongelijkmatige bandenslijtage:
spoor (laten) controleren en wielen overkruis wisselen:
rechts voor met links achter, en links voor met rechts achter.
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4.12.2

Wielen wisselen
Let op!
Bij onvakkundig hanteren van zware banden kunnen de schroefdraden van de
wielbouten beschadigd worden!
☞ Gebruik geschikte montagehulpen zoals bijv. wielboutafdekhulzen, autokrikken enz.

Demontage

☞ Ga als volgt te werk:
• Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan
wegrollen
• Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
• Neem de doppen van de wielbouten weg
• Draai de wielmoeren van het betreffende wiel iets los
• Plaats de autokrik stabiel onder het aslichaam
• Breng de betreffende kant van de as omhoog
• Controleer of het voertuig stabiel staat
• Verwijder de wielmoeren helemaal
• Verwijder het wiel
Afb. 232:

Montage

☞ Ga als volgt te werk:
3.

5.

1.

2.

6.

4.

•
•
•
•
•
•

Zet het wiel op de centreerkraag
Draai alle wielmoeren licht vast
Laat de opgekrikte zijde van de as zakken
Draai de wielmoeren met draaimoment 280 +20 Nm overkruis, zoals in afb. 233, vast
Monteer de doppen van de wielmoeren
Draai de wielmoeren na ca. 50 km rijden nogmaals in de hiernaast aangegeven
volgorde en met het voorgeschreven draaimoment vaster aan

Afb. 233:

Opmerking!
Als een andere bandenmaat wordt gemonteerd, moet de regeleenheid van de
hydrostaat aan de nieuwe bandenmaat worden aangepast.

4.12.3

Sneeuwkettingen (SO)
Sneeuwkettingen zijn alleen voorzien voor bandenmaat 225/75 R16C en 215/70 R15 (SO).
☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Sneeuwkettingen dienen volgens de instructies van de fabrikant gemonteerd, bijgespannen en gedemonteerd te worden

4-30

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b530.fm

Onderhoud
4.13 Ruitensproeierinstallatie
4.13.1

Ruitensproeierinstallatie bijvullen
Let op!
Als er onvoldoende antivries is bijgemengd, kan de ruitensproeiervloeistof
bevriezen, waardoor de motor van de sproeierinstallatie onherstelbaar
beschadigd wordt.
☞ Zorg bij het mengen van de ruitensproeiervloeistof met het sproei-additief
resp. het antivries voor de juiste mengverhouding. Lees ook de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking van het sproei-additief resp. de antivries.

71

Het ruitensproeierreservoir 71 bevindt zich in de bestuurderscabine achter de bestuurdersstoel.
☞ Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan wegrollen
☞ Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
☞ Klap de rugleuning van de bestuurdersstoel terug – zie hoofdstuk „Bestuurdersstoel/
bijrijdersstoel” op pagina 3-47
☞ Open het deksel van het ruitensproeierreservoir 71 en vul het reservoir

Afb. 234:

Opmerking!
Vul alleen schoon leidingwater bij!
Desgewenst kunt u er ook een geschikt ruitreinigingsmiddel bij doen
– zie hoofdstuk „Bedrijfsstoffen en smeermiddelen” op pagina 4-40.
In de winter:
Meng het water met antivries voor ruitensproeierinstallaties. Informatie over de
mengverhouding vindt u in de gebruiksaanwijzing van de antivries. Als u ooit geen
ruitreinigingsmiddel met antivries bij de hand mocht hebben, kunt u ook spiritus
gebruiken.
Gebruik nooit koelvloeistof of andere additieven!

Dagelijkse controles

☞ Vulpeil van de ruitensproeierinstallatie controleren, evt. bijvullen.

Wekelijkse controles

☞ Toestand van de wisserbladen controleren. Versleten of vuile wisserbladen kunnen het
zicht aanzienlijk belemmeren.
☞ De ruiten regelmatig ontdoen van vet, vuil en teer. De levensduur van de wisserbladen
wordt daardoor aanzienlijk verlengd.
☞ Regelmatig controleren of de sproeiers van de ruitensproeierinstallatie een correcte
vloeistofstraal produceren. Eventuele verstoppingen van de uitstroomopeningen met
behulp van een naald verwijderen.
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4.14 Elektrische installatie
4.14.1

Speciale veiligheidsinstructies
• De accu bevat zwavelzuur! Dit zuur mag niet in aanraking komen met de huid, de ogen,

•
•

kleding of met het voertuig.
Daarom moet u bij het opladen van de accu of bij het uitvoeren van werkzaamheden in
de buurt van de accu:
☞ Altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding met lange mouwen dragen
Wanneer er zuur wordt gemorst:
☞ Alle oppervlakken onmiddellijk grondig reinigen met water
☞ Lichaamsdelen die in aanraking zijn gekomen met zwavelzuur, onmiddellijk goed
wassen met water en daarna onmiddellijk een arts consulteren!
Bewaar accuzuur uitsluitend in gesloten originele verpakkingen!
Houd accuzuur goed buiten het bereik van kinderen!

• Gebruik geen acculaadapparaat om de motor te starten
• Als u de accu oplaadt, moet deze van de stroomcircuits in het voertuig worden
afgekoppeld

• Maak de klemmen van de accu niet los bij draaiende motor
• Als u de accu afklemt, haal dan eerst de minpool, dan de pluspool los!
• Met name bij het opladen en bij het normale gebruik van accu's ontstaat er in de cellen
•
•
•
•

een waterstof-luchtmengsel – Explosiegevaar!
Probeer bij een bevroren accu of bij een laag zuurpeil niet te starten met behulp van
een startkabel. De accu kan barsten of exploderen!
Maak in de buurt van open accucellen geen open licht of vonken en rook niet – het gas
dat bij normaal gebruik van de accu ontstaat kan ontploffen!
Gebruik alleen een 12 V-spanningsbron, omdat hogere spanning de elektrische
componenten beschadigt
Leg nooit gereedschap of andere elektrisch geleidende voorwerpen op de accu
– Kans op kortsluiting!

• Let bij het aansluiten van de accu erop dat de polen correct zijn aangesloten,
•
•

aangezien bij een verkeerde aansluiting gevoelige elektrische componenten worden
vernietigd.
Als u de accu opnieuw aansluit, moet u eerst de pluspool en dan de minpool
vastmaken!
Na elke onderhoudsbeurt waarbij de klemmen van de accu zijn losgemaakt, moet u
erop letten dat de klemmen bij het opnieuw aansluiten goed vastzitten aan de polen!

• Voer oude accu's op de juiste wijze af!
• Houd u aan de voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing en de productbeschrijving van de accu!
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4.14.2

Regelmatige onderhouds- en inspectiewerkzaamheden

Vóór elke rit

☞ Controleer vóór elke rit:
• Is de verlichting in orde?
• Functioneren de signalerings- en waarschuwingsinrichtingen?

Om de 300 bedrijfsuren

☞ Controleer om de 300 bedrijfsuren:
•
•
•
•
•
•
•

4.14.3

zekeringen
schijnwerperinstellingen
leiding- en massaverbindingen
bekabeling op schuurplekken en beschadigingen
generator op vervuiling controleren, evt. schoonmaken
laadtoestand van de accu en toestand van accupolen
functie van zitcontactschakelaar controleren

Aanwijzingen m.b.t. speciale onderdelen

Elektrische kabels, peertjes en zekeringen

Elektronische regeleenheden
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Volg beslist de volgende aanwijzingen op:
• Defecte onderdelen van de elektrische installatie moeten altijd door een vakman
worden vervangen. Gloeilampen en zekeringen kunnen ook door een niet-vakman
worden vervangen
• Koppel de minpool van de accu los alvorens met reparatiewerkzaamheden aan de
elektrische installatie te beginnen
• Let er bij onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie met name op dat
aansluitleidingen en zekeringen goed contact maken
• Als zekeringen vaak doorbranden, dan is dit een indicatie voor overbelasting of
kortsluiting. De elektrische installatie moet dus door uw dealerwerkplaats gecontroleerd
worden voordat u de nieuwe zekering aanbrengt
• Gebruik alleen zekeringen met de voorgeschreven spanning (stroomsterkte)
– zie hoofdstuk „Zekeringen” op pagina 6-23
• Laat de motor alleen met aangesloten accu proefdraaien
• Let bij het aansluiten van de accu op de juiste polariteit
• Maak de klemmen van de accu altijd los als u laswerkzaamheden moet verrichten of
als u een accu-snellaadapparaat wilt aansluiten
Om werkzaamheden te voorkomen die de ingebouwde regelingen onherstelbaar beschadigen of defecten kunnen veroorzaken, dient u de volgende regels in acht te nemen:
• Bij werkzaamheden aan het chassis:
• Eerst de minpool, dan de pluspool losmaken en de kabels met elkaar verbinden
• Het centraal geregeld elektronisch systeem afklemmen. Als u laswerkzaamheden in
de buurt van het centraal geregeld elektronisch systeem verricht, moet u dit eerst
uitbouwen
• Massaklem van het lasapparaat zo dicht bij de plaats aanbrengen waar u wilt lassen
• Kabel van het lasapparaat niet parallel met de voertuigkabel leggen
• De verbindingen van de regeleenheden niet losmaken bij draaiende motor of als de
regeleenheden ingeschakeld zijn
• Regeleenheden uitbouwen, als er bij het verrichten van de werkzaamheden temperaturen kunnen ontstaan van meer dan 80°C
• Voordat u het relais voor het starten van de motor uit het centraal geregeld elektronisch
systeem uitbouwt, moet u de accukabel afklemmen
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Accu
De accu A bevindt zich links achter de bestuurderscabine.
Opmerking!
De accu A is onderhoudsarm en kan niet worden bijgevuld.
Neem absoluut de speciale veiligheidsinstructies in acht
– zie hoofdstuk „Speciale veiligheidsinstructies” op pagina 4-32!
A
C

Afb. 235:

A

B
Afb. 236:
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Accu uitbouwen

☞ Ga hiervoor als volgt te werk:
• Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet kan
wegrollen
• Zet de motor uit, neem de contactsleutel weg
• Verwijder de accu-afdekking C
– zie hoofdstuk „Accu-afdekking verwijderen” op pagina 4-2
• Schakel, indien aanwezig, de accu-hoofdschakelaar 32 uit en neem de sleutel weg
• Maak de aansluitkabel eerst op de minpool en dan op de pluspool van de accu A
los
• Draai de schroeven B van de accubevestiging eraf
• Neem de accu weg
• Als u de accu opnieuw aansluit, moet u eerst de pluspool en dan de minpool
vastmaken
• Na elke onderhoudsbeurt waarbij de accu is afgeklemd, moet u erop letten dat de
klemmen bij het opnieuw aansluiten goed vastzitten aan de polen!
• Voer oude accu's op de juiste wijze af!
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4.15 Algemene inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
4.15.1

Schoonmaken
Bij het schoonmaken van het voertuig wordt onderscheid gemaakt tussen 3 gedeelten:
• interieur van bestuurderscabine
• complete voertuig buitenkant
• motorcompartiment
Het kiezen van verkeerde schoonmaakapparaten en -middelen kan van invloed zijn op de
veiligheid van het voertuig en een risico beteken voor de gezondheid van het schoonmaakpersoneel. Daarom moet u onderstaande aanwijzingen beslist opvolgen.
Milieu!
Gebruik voor het schoonmaken van het voertuig uitsluitend officiële wasplaatsen!

Algemene aanwijzingen voor alle delen
van het voertuig

Bij gebruik van schoonmaakoplossingen

• Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte
• Draag geschikte beschermende kleding
• Gebruik geen brandbare vloeistoffen, zoals bijv. benzine of diesel
Bij gebruik van perslucht

•
•
•
•

Werk voorzichtig
Draag een oogbescherming en beschermende kleding
Richt perslucht niet op de huid of op andere personen
Gebruik perslucht niet om kleding te reinigen

Bij gebruik van een hogedrukreiniger of een stoomstraler

• Houd een minimumafstand van min. 75 cm aan!
• Max. druk 80 bar bij max. 70°C
• Dek elektrische onderdelen, isolatiematten en stickers af en richt de straal niet recht•
•

streeks op deze onderdelen
Richt de straal niet rechtstreeks op ventilatieroosters aan de achterwand van de
bestuurderscabine, beluchtingsfilters van de tank voor hydraulische olie en doppen van
de brandstoftank en hydraulische tank enz. en dek deze af
Bescherm de volgende onderdelen tegen vocht:
• elektrische onderdelen zoals de draaistroomgenerator, sensoren, elektrische
stekkerverbindingen, motorregeleenheid enz.
• regelinrichtingen en afdichtingen
• luchtinlaatfilters enz.

Bij gebruik van vluchtige en licht ontvlambare roestwerende middelen en sprays:

• Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte
• Gebruik geen open licht of vuur!
• Niet roken!
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De carrosserie van buiten schoonmaken

Was uw voertuig regelmatig met water en een mild schoonmaakmiddel.
Hoe vaak het nodig is, uw voertuig te wassen, hangt van de volgende factoren af:
• toepassingsgebied van het voertuig
• rijden op wegen waar zout gestrooid is
• parkeren onder bomen met harsachtige uitscheidingen
Bij het wassen moet u de volgende punten in acht nemen:
• Gebruik geen grove borstels of vuile doeken. Zo voorkomt u krassen en een doffe lak
• Was het voertuig niet, als het lang in de zon heeft gestaan. De lak kan hierdoor
namelijk. zijn glans verliezen

Schoonmaken van kunststof delen

Maak de kunststof delen aan de buitenkant op dezelfde manier schoon als u het voertuig
schoonmaakt. Als verontreinigingen op die manier niet verwijderd kunnen worden, adviseren wij u speciale kunststofreinigers te gebruiken. Deze kunt u ook voor kunststof delen in
het interieur van het voertuig gebruiken.
Gebruik geen lakreinigingsmiddelen of producten die oplosmiddelen, methanol of koolwaterstof bevatten.

Glazen oppervlakken schoonmaken

Gebruik speciale glasreinigingsmiddelen en schone doeken om krassen en doffe plekken
te voorkomen.

Interieur van bestuurderscabine
Let op!
Maak het interieur van de bestuurderscabine nooit schoon met een hogedrukreiniger, een stoomstraler of met een sterke waterstraal. Water onder hoge
druk kan
• in de elektronica van het voertuig binnendringen en kortsluiting veroorzaken
• afdichtingen beschadigen en bedieningselementen onbruikbaar maken!
Voor het schoonmaken van de bestuurderscabine adviseren wij de volgende hulpmiddelen:
• stofzuiger
• vochtige doek
• zachte borstel
• emmer water
Schoonmaken van gestoffeerde oppervlakken
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Stof kunt u met een zachte borstel of een stofzuiger van stoelen en andere gestoffeerde
oppervlakken verwijderen. Grondiger schoonmaken kunt u met speciale schoonmaakmiddelen voor stofferingen. Lees de gebruiksaanwijzing en de gevareninstructies van de fabrikant!
Oplosmiddelen op chloorbasis mogen niet gebruikt worden.
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Motorcompartiment
Gevaar!
Maak de motor alleen schoon wanneer deze stilstaat, – anders bestaat er

kans op lichamelijk letsel!
☞ Zet de motor uit voordat u hem schoonmaakt, zet de hoofdschakelaar van
het hydraulisch systeem 104 uit

Let op!
Maak de motor alleen schoon bij afgekoelde motor!
Bij schoonmaken van de motor m.b.v. water- of stoomstraal mogen elektrische
steekverbindingen en sensoren, zoals bijv. oliedrukschakelaars, niet worden
blootgesteld aan een directe straal.
Anders kan het binnendringende vocht corrosie en het uitvallen van de
sensoren veroorzaken!

4.15.2

Boutverbindingen
Boutverbindingen van dragende delen die zwaar belast worden (bijv. assen, motor, chassis, aanhangwagenkoppelingen enz.) moeten regelmatig om de 300 bedrijfsuren gecontroleerd worden, vooral als ze voor onderhoudsbeurten en reparaties losgedraaid werden.
Losse boutverbindingen moeten onmiddellijk vastgedraaid worden.
De aanhaalmomenten vindt u in het Hoofdstuk 6 Aanhaalmomenten op pagina 6-18“.

4.15.3

Draaipunten en scharnieren
Alle mechanische draaipunten op het voertuig (zoals portierscharnieren, scharnierende
koppelingen) alsmede beslag (zoals portiervangers) moeten regelmatig om de
300 bedrijfsuren gesmeerd worden, ook als ze niet in het smeerschema staan vermeld.
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4.16 Inspectie- en onderhoudshandleiding „Agressieve media“ voor voertuigen die met
agressieve media worden gebruikt
4.16.1

Inleiding
Voertuigen die in een corrosieve omgeving worden gebruikt, bijv. gladheidsbestrijding, krijgen af fabriek een speciale bescherming tegen corrosie.
De hierna nader beschreven maatregelen voor de corrosiebescherming kunnen als volgt
worden onderverdeeld:
• gebruik van speciale materialen
• conservering van bedreigde componenten met corrosiewerend middel
Aangezien de corrosiewerende beschermlaag voortdurend is blootgesteld aan invloeden
van buitenaf, bijv. door vervuiling en reiniging, blijft de effectiviteit van de corrosiewerende
beschermlaag alleen behouden, wanneer deze regelmatig wordt gecontroleerd en eventueel vervangen of gerepareerd.
Deze onderhoudshandleiding beschrijft de belangrijke procedure en bevat speciale aanwijzingen met betrekking tot de corrosiebescherming van uw voertuig. Deze is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van uw voertuig en moet daarom eveneens altijd in het
voertuig beschikbaar zijn!

4.16.2

Veiligheidsinstructies
• Bij de omgang met alle chemische substanties, zoals oplosmiddelen, was enz. moeten
•

•

•
4.16.3

de speciale veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden die voor het product
gelden (veiligheidsinformatieblad)!
Bij gebruik van licht-vluchtige en licht-ontvlambare roestwerende of oplosmiddelen:
☞ Voor voldoende ventilatie van de ruimte zorgen!
☞ Gebruik geen open licht of vuur!
☞ Niet roken!
De corrosie bij elektrische verbindingen of componenten kan leiden tot gevaarlijke
storingen tijdens gebruik. Controleer daarom de elektrische functies van het voertuig
uiterst nauwkeurig. Stel het voertuig bij vastgestelde gebreken onmiddellijk buiten
werking en geef opdracht om de gebreken onmiddellijk te verhelpen.
Werkzaamheden aan de elektrische installatie uitsluitend uitvoeren bij losgekoppelde
accu en bij uitgeschakelde motor!

Corrosiewerende maatregelen af fabriek

Corrosiewerend middel

In de fabriek wordt op wens van de klant voor conservering van de lak het volgende corrosiewerende middel gebruikt:
Benaming:
tectyl L 250 zwart
Fabrikant:
Förch GmbH & Co. KG

Behandelde componenten:

•
•
•
•
•
•
•
•
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chassisdelen
alle elektrische steekverbindingen en krimpverbindingen
flensvlakken van opstaproosters, bekledingsplaten
steunvlakken van componenten
onderbouw van de bestuurderscabine
bodem van bestuurderscabine
alle hydraulische en remleidingbuizen
schroefverbindingen
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4.16.4

Maatregelen voor behoud van de corrosiewerende laag
• Bij langer gebruik in een corrosieve omgeving raden wij aan de bodemmat uit de
•
•

4.16.5

bestuurderscabine te verwijderen. Daarmee vermijdt u opeenhoping van corrosief
vocht.
Maak voertuigen die langere tijd worden stilgezet, grondig schoon.
Maak het voertuig minimaal 1 keer per week schoon. Met name corrosief werkende
afzettingen, zoals bijv. zoutkorsten, moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.
Maak het voertuig bij voorkeur schoon met koud, stromend water.
In tegenstelling tot de informatie in het hoofdstuk Algemene inspectiewerkzaamheden
in de gebruiksaanwijzing van het voertuig, mag het voertuig noch met een wortelborstel, noch met een stoomstraler of hogedrukreiniger worden schoongemaakt,
aangezien de corrosiewerende laag anders kan worden aangetast.
Als het schoonmaken met de genoemde middelen noodzakelijk is, dan moet de
waslaag nauwkeurig gecontroleerd en eventueel vervangen of gerepareerd worden.

Aanbrengen van de corrosiewerende beschermlaag
Neem bij het aanbrengen van het corrosiewerende middel goed nota van de volgende
gebruiksinstructies:
• Förch L 250 kan met kwast, dompelen en met alle gebruikelijke spuitapparaten worden
aangebracht.
• De Förch L 250 beschermlaag kan indien nodig met benzine worden verwijderd.
• Vlekken van Förch L 250 op kledingstukken kunnen maar moeilijk worden verwijderd.
Trek daarom bij reparatiewerkzaamheden indien mogelijk oude werkkleding aan.
Net behandelde voertuigen moeten indien mogelijk met een bord met de tekst
„Pas geverfd!“ o.i.d. worden gemarkeerd.

4.16.6

Behandeling van geoxideerde oppervlakken
Als ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch onderdelen mochten corroderen (oxideren),
ga dan afhankelijk van het getroffen onderdeel als volgt te werk:
Bij elektrische steekverbindingen

•
•
•
•
•
•

Verwijder op de oxidatieplek de resterende beschermwas met benzine
Behandel de getroffen plek met een oxide-oplosmiddel, bijv. KONTAKT 60
Spoel de plek af met bijv. KONTAKT WL / spuitwas
Behandel de contactvlakken van de steekverbinding met bijv. KONTAKTSPRAY WD 40
Breng de steekverbinding tot stand
Strijk/spuit de elektrische steekverbinding van alle kanten in met corrosiewerend
middel

Bij plaatdelen

• Verwijder op de oxidatieplek de resterende beschermwas met benzine
• Maak de getroffen plek „blank“, d.w.z. verwijder alle roest- of lakresten.
•
•
•
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Dit is absoluut noodzakelijk, om de aan te brengen lak goed te laten hechten!
Behandel de getroffen plek met reinigingsverdunning
Breng op de getroffen plek een laag 2-componenten-grondverf aan en vervolgens een
laag 2-componenten-deklak
Conserveer de plek met het corrosiewerende middel
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4.17 Bedrijfsstoffen en smeermiddelen
Aggregaat/toepassing
VW-turbo-dieselmotor

Motorkoeling, verwarming

Tank voor hydraulische olie

Reductie- en verdeeldrijfwerk
Differentieel op voor- en achteras
Smeerpunten
Cardanassen

Accuklemmen
Lakconservering
Brandstoftank
Remsysteem
Ruitensproeierinstallatie
Airconditioning
Aircocompressor
1.

SAE-klasse
specificatie
Motorolie
SAE 5W-30
conform VW 50700 voor
multigrade-oliën
Koelvloeistof
G12 conform TL-VW 774
min. 40 % tot - 25 °C
max. 60 % tot - 40 °C
+ water
Hydraulische olie HLP VG 22
conform
VG 32
DIN 51524 deel 2
VG 46
BIO-olie op esterbasis conform eerste vulling
Hypoïde tandwielolie SAE 85 W-90
MIL-L-2105; API - GL5
Bedrijfsstof

Smeervet
Multifunctioneel vet

Zuurvrij vet
Corrosiewerend middel
Dieselbrandstof
Remvloeistof
Reinigingsoplossing
Koelmiddel
Smeerolie

DIN 51825, KP 2N-20
DEA Paragon EP 2;
Shell Alvania EP 2;
Retinax MS / LX
Förch L 250 zwart
DIN EN 590, min 51 CZ
DOT 5.1 - FMVSS 116
Water + antivries
R 134a
L-BAR 134
(FL-smeermiddelen)

Jaargetijde/
temperatuur

Hoeveelheid1

het hele jaar

4,3 l,
daarvan ca. 0,3 l
in het oliefilter

het hele jaar

12,0 l

arctische temp.
winter
zomer
het hele jaar

58 l

1,15 l
het hele jaar

telkens 2,5 l

het hele jaar

naar behoefte

het hele jaar

naar behoefte

het hele jaar
het hele jaar
het hele jaar
het hele jaar
het hele jaar
het hele jaar

naar behoefte
ca. 1 l
55 l
2,0 l
1,5 l
1000 g

het hele jaar

0,5 l

De aangegeven hoeveelheden zijn richtlijnen, maatgevend voor het juiste oliepeil is altijd de oliepeilcontrole
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Alle onderhoudswerkzaamheden in de kolommen A, B, 1e controle en 2e controle moet door een dealerwerkplaats uitgevoerd en in de
onderhoudsattesten (pagina 7-8) gedocumenteerd worden!

Werkbeschrijving1

2e controle
na 250 b.u.2

A
om de 500 b.u.

B
om de 1.500 b.u.

Afb.-nr. in
het smeerschema

1e controle
na 50 b.u.2

controleren resp. schoonmaken/bijvullen
vervangen
smeren

Onderhoudswerkzaamheden
(dealerwerkplaats)

wekelijks

Verklaring van symbool:●
■
▲

Onderhoudswerkzaamheden
(bestuurder)
dagelijks
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4.18 Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht)

●

●

●

●

●

●

Uiterlijk na3

Olie en filters, bedrijfsstoffen:

• motoroliepeil controleren, evt. bijvullen
• motorolie verversen, motoroliefilter vervangen

1
2, 3

■

■

■

■

■ jaarlijks

• motorkoelvloeistof controleren, evt. bijvullen, verversen, antivries controleren

6

●

●

●

●

■ om de 2 jaar

• brandstoffilter vervangen

15

■

■

■

■ jaarlijks

• luchtfilterelement vervangen, luchtfilterhuis schoonmaken

21

■

■

■

■ volgens indicatie

■

■ om de 3 jaar

4

5

• beluchtingsfilter onderdrukkleppen vervangen
• tandwielolie in differentieel van achteras en vooras controleren, evt. bijvullen, verversen

■

●

●

■

■ om de 4 jaar

• tandwielolie in reductiedrijfwerk controleren, evt. bijvullen, verversen

8

■

●

●

■

■ om de 4 jaar

• remvloeistof van bedrijfsrem controleren, evt. bijvullen, verversen

25

●

●

●

●

●

■ om de 2 jaar

●

●

■

●

■

■ om de 3 jaar

■

■

■ volgens indicatie

■

■

■ volgens indicatie

■

■ om de 2 jaar
■ jaarlijks

• hydraulische olie 6 controleren, evt. bijvullen, verversen

16, 17

• filterelement hydraulische olie (retourfilter) vervangen

16

• drukfilter rij-aandrijving vervangen

5

• beluchtingsfilter van tank voor hydraulische olie vervangen

19

5

5

●

■

• luchtfilter van verwarmings- en ventilatiesysteem bestuurderscabine vervangen
• ruitensproeiermiddel bijvullen

22

• accu: laadtoestand controleren, accupolen schoonmaken en invetten

20

4

●

■

■

■

4-41

●

●

●

●

●

●

●▲

●▲

●▲

●▲

Onderhoud

24, 10

1e controle
na 50 b.u.2

2e controle
na 250 b.u.2

A
om de 500 b.u.

B
om de 1.500 b.u.

Afb.-nr. in
het smeerschema

●

●

●

●

●

●

●

●

4

●

●

●

■

26

●

●

●

■

●

●

●

●

wekelijks

controleren resp. schoonmaken/bijvullen
vervangen
smeren

dagelijks

Verklaring van symbool:●
■
▲

Onderhoudswerkzaamheden
(dealerwerkplaats)

Uiterlijk na3

Controle- en inspectiewerkzaamheden:

• invoeren in het foutengeheugen van de motorelektronica uitlezen, beoordelen, evt. storingen
verhelpen, foutengeheugen wissen, evt. software-update uitvoeren

• invoeren in het foutengeheugen SG-hydrostaat, SG-stuurinrichting en SG-hydraulische werksysteem

uitlezen, beoordelen, evt. storingen verhelpen, foutengeheugen wissen, evt. software-update uitvoeren

• tandriemen, spanrollen en keerrollen van de motorregeling,

tandriemschijven van de motorregeling en waterpomp controleren, evt. vervangen

• poly-V-riem: toestand en functie automatische riemspanner controleren, evt. vervangen
• generator op vervuiling controleren, schoonmaken
• koeler voor laadlucht, water en hydraulische olie controleren en schoonmaken7

7

●

●

●

●

●

●

• condensator van airconditioning (SO) controleren en schoonmaken7

7

●

●

●

●

●

●

●

●

• remvoeringen, remtrommels controleren; evt. vervangen
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• remslangen controleren; evt. vervangen

●

●

●

●

• parkeerrem functie controleren; evt. bijstellen

●

●

●

●

●

●

●

●

• bandencontrole (beschadigingen, bandenspanning, bandenprofiel)

●

●

■ om de 5 jaar

• hogedrukslangen van rij-aandrijving vervangen

■ om de 3000 b.u. of
om de 5 jaar

• hydraulische slangen vervangen

■ om de 5 jaar

• sensor voor tachograaf (SO) in differentieel van achteras schoonmaken en controleren
• wiellagers vooras / achteras controleren, evt. vervangen

10

●

●

●

●

●

●

●

■

• koppelstangen aan vooras / achteras vervangen

■ om de 3000 b.u.

• afdichtingsring handrem vervangen

■ om de 3000 b.u.

Onderhoud

4-42
Werkbeschrijving1

Onderhoudswerkzaamheden
(bestuurder)

B
om de 1.500 b.u.

• differentieel: flankspeling van kegelwiel / schotelwiel controleren

A
om de 500 b.u.

2e controle
na 250 b.u.2

Afb.-nr. in
het smeerschema

Onderhoudswerkzaamheden
(dealerwerkplaats)
1e controle
na 50 b.u.2

controleren resp. schoonmaken/bijvullen
vervangen
smeren

wekelijks

Verklaring van symbool:●
■
▲

dagelijks
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Werkbeschrijving1

Onderhoudswerkzaamheden
(bestuurder)

●

●

Uiterlijk na3

Controleren of boutverbindingen goed vastzitten, evt. vastdraaien:

•
•
•
•
•
•

motor en motorophanging, transmissie

●

●

●

●

stuurinrichting

●

●

●

●

hydraulisch systeem

●

●

●

●

asbevestiging, asophanging, chassisdelen

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

14

▲

▲

▲

▲

9, 23

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

bevestigingsschroeven van cardanassen, controleren of de draaipunten geen speling hebben

13

8

wielmoeren

Doorsmeren (

● En na reparaties

):9

• cardanassen
• fuseeblokken van de achteras en de vooras (SO)
• scharnieren, draaipunten en beslag (bijv. bestuurderscabine, veiligheidssteun)
• aanhangwagenkoppelingen (SO)

11

▲ En na schoonmaakbeurt met hogedrukreiniger

Onderhoud

4-43

B
om de 1.500 b.u.

A
om de 500 b.u.

2e controle
na 250 b.u.2

1e controle
na 50 b.u.2

Afb.-nr. in
het smeerschema

wekelijks

controleren resp. schoonmaken/bijvullen
vervangen
smeren

dagelijks

Verklaring van symbool:●
■
▲

Onderhoudswerkzaamheden
(dealerwerkplaats)

Uiterlijk na3

Functiecontrole, lekkagecontrole:
pijp-, slangleidingen en schroefverbindingen controleren om te zien of deze goed vast zitten, geen lekkages en schuurplekken en beschadigingen hebben; evt. door uw dealerwerkplaats
laten repareren:

• motor / rij-aandrijving:
• luchtaanzuigleiding (luchtfilter - turbolader - interkoeler - motor)
• motorsmering (motor – filter)

2, 3

• uitlaatsysteem incl. dieseldeeltjesfilter

•
•
•
•

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

• brandstofleidingen

15

●

●

●

●

●

• koelsysteem (motoroliekoeler, radiateur, verwarming)

7, 6

●

●

●

●

●

airconditioning (SO)

7, 6

●

●

●

●

●

bedrijfs- en parkeerrem

●

●

●

●

●

●

stuurinrichting, noodbesturingsfunctie

●

●

●

●

●

●

●

●

●

transmissie, assen

8, 10, 24
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• hydraulisch systeem:
• functiecontrole en drukmeting van hydraulisch werksysteem10

●

●

• functiecontrole handpomp voor kiep-bovenbouw

●

●

●

• hefcilinder van front- en achterhefinrichting (SO)

●

●

●

• kiepcilinder van kiep-bovenbouw

●

●

●

●

●

●

• aanhangwagenkoppelingen (SO)

11

● En na reparaties

● En na reparaties

Onderhoud

4-44
Werkbeschrijving1

Onderhoudswerkzaamheden
(bestuurder)

2e controle
na 250 b.u.2

A
om de 500 b.u.

B
om de 1.500 b.u.

Afb.-nr. in
het smeerschema

1e controle
na 50 b.u.2

controleren resp. schoonmaken/bijvullen
vervangen
smeren

wekelijks

Verklaring van symbool:●
■
▲

Onderhoudswerkzaamheden
(dealerwerkplaats)

dagelijks
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Werkbeschrijving1

Onderhoudswerkzaamheden
(bestuurder)

●

●

●

●

●

●

Uiterlijk na3

• Elektrische installatie:
• elektrische installatie (verlichting, verwarmingsaanjager, claxon, ruitenwissers enz.)

●

●

●

●

• bekabeling op schuurplekken en beschadigingen controleren

●

●

●

• leiding- en massaverbindingen controleren

●

●

●

• instelling schijnwerpers controleren, evt. instellen

• (Duitse) emissiekeuring (AU) vlgs. StVZO § 47a (in Duitsland)

N1:
voor de eerste keer na 36 maanden, daarna telkens om de 24
maanden
N2:
telkens na 12 maanden

• (Duitse) APK-keuring (HU) vlgs. StVZO § 29 (in Duitsland)

N1:
voor de eerste keer na 36 maanden, daarna telkens om de 24
maanden
N2:
telkens na 12 maanden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan de dieselmotor/aanbouwapparatuur verwijzen wij ook naar de gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding van de fabrikant van de motor c.q. aanbouwapparatuur.
De uitvoering van de werkzaamheden na de eerste 50 en 300 bedrijfsuren door een erkende werkplaats is noodzakelijk in verband met de geldigheid van aanspraken op garantie
Onderhoud volgens max. tijd vanaf de dag van afgifte van het kentekenbewijs!
Bovendien in de herfst of bij temperaturen onder de 4°C antivries controleren
Filterelement volgens onderhoudsindicatie in het multifunctionele display vervangen!
Bij gebruik van BIO-olie: condenswater in de hydraulische olie om de 300 bedrijfsuren aftappen, in elk geval echter vóór het koude jaargetijde
Het reinigen van de radiateur kan afhankelijk van het soort werk en de hoeveelheid aanwezig stof ook vaker nodig zijn
Na het wisselen van de wielen moeten de wielmoeren na 50 km rijden of na 10 bedrijfsuren nogmaals vaster aangedraaid worden
Zorg ervoor dat de front- en bovenbouwapparatuur (bijv. de sneeuwploeg) volgens de gegevens van de fabrikant wordt doorgesmeerd!
Schakelen van alle verbruikerassen, daarbij drukmeting bij de stuurblokken

Onderhoud

4-45

6

7

8
9

9

4

2

3

1

10

26

11

N13-0754

X56077
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25
13

14

24
23

22

21

20

19

18

17

16

15

23

Onderhoud
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Onderhoud
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4.19 Smeerschema TREMO CARRIER

Hoofdstuk
Bedrijfsstoringen – Zelfhulp

5

Bedrijfsstoringen – Zelfhulp

Bedrijfsstoringen – Zelfhulp

5

Bedrijfsstoringen – Zelfhulp
De aanwijzingen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om het bedieningspersoneel te helpen bij het
opsporen van storingen. Het helpt u fouten snel en zeker te herkennen, zodat geschikte
maatregelen kunnen worden genomen om de storing te verhelpen.
Let op!
Reparaties aan veiligheidsrelevante modules van het voertuig en reparaties
waarvoor speciale vakkennis of speciaal gereedschap nodig is, mogen
uitsluitend door een bevoegde dealerwerkplaats verricht worden.
Voor het verrichten van inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
dient u over de vakkennis te beschikken die voor dit werk nodig is, moet uw
werkplaats hiervoor uitgerust zijn en dient u het vereiste speciale gereedschap
te hebben.
Reserveonderdelen moeten voldoen aan de vastgelegde technische eisen van
de firma MULTICAR. Dit is altijd gewaarborgd bij originele reserveonderdelen.
Volg de veiligheidsinstructies op – zie hoofdstuk „Veiligheidsinstructies” op
pagina 2-1.
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5-1

Bedrijfsstoringen – Zelfhulp
5.1

Voertuig starten met starthulp

Motor starten met starthulp (een stroom
leverende accu)

Veiligheidsinstructies

• Verricht nooit starthulp als de accu van het voertuig is bevroren of pas is opgeladen –
•
•
•
•
•
•

Explosiegevaar!
Het voertuig dat de stroomt ter beschikking stelt en het voertuig dat gestart moet
worden mogen tijdens de overbrugging met startkabels niet met elkaar in contact
komen – Kans op vonkvorming!
De spanning van de hulpstroombron moet 12 V bedragen; een hogere voedingsspanning vernietigt de elektrische installatie van het voertuig!
Gebruik uitsluitend geteste startkabels die voldoen aan de veiligheidseisen en die zich
in uitstekende staat bevinden!
De startkabel die op de + - pool van de stroom leverende accu is aangesloten, mag niet
in aanraking komen met elektrisch geleidende delen van het voertuig – Kans op
kortsluiting!
Leg de startkabel zo dat deze niet door draaiende delen in het motorcompartiment kan
worden gegrepen!
Buig u niet over de accu's!
Bij het starten van de motor worden beide accu's sterk belast, wat kan leiden tot
sterkere bellenvorming in de accu's. Als gevolg van wegspattend zuur bestaat er kans
op brandwonden!

Handelwijze

☞ Rijd het stroomleverende voertuig zo dicht naar het te starten voertuig toe dat de startkabels ter overbrugging van de accu's lang genoeg zijn

Ontladen accu

12 V

12 V
Stroomleverende
accu

Afb. 237:

5-2

☞ Laat de motor van het stroomleverende voertuig draaien
☞ Klem het ene uiteinde van de rode kabel (+) eerst aan de + - pool van de ontladen accu

vast en klem dan het andere uiteinde vast aan de + - pool van de stroomleverende
accu
☞ Klem het ene uiteinde van de zwarte kabel vast (–) aan de – - pool van de stroomleverende accu
☞ Klem het andere uiteinde van de zwarte kabel (–) vast aan een stevig, aan het motorblok vastgeschroefd metalen onderdeel of aan het motorblok zelf. Niet aansluiten op de
– - pool van de ontladen accu, want anders kan knalgas dat uit de accu stroomt bij
vonkvorming ontploffen!
☞ Start de motor van het voertuig met de lege accu
Nadat het starten gelukt is:

☞ Neem bij draaiende motor beide startkabels precies in omgekeerde volgorde weg – u
vermijdt daardoor vonkvorming in de buurt van de accu!

501tdi_3800.eps
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Bedrijfsstoringen – Zelfhulp
5.2

Zekeringen vervangen
Let op!
Schakel de elektrische installatie uit bij alle werkzaamheden aan de
zekeringen en wel zodanig dat de verbruikers van het stroomnet worden
afgekoppeld.
☞ Vervang defecte zekeringen altijd alleen door nieuwe zekeringen met
dezelfde sterkte (Ampère) c.q. met dezelfde kleur. Als u in geval van nood
geen zekering hebt met die sterkte, dan kunt u een zwakkere zekering
inzetten (met minder Ampère). Die dient u echter zo snel mogelijk door de
juiste zekering te worden vervangen.
☞ Zet nooit sterkere zekeringen in (met meer Ampère)!
☞ Zekeringen mogen nooit gerepareerd of door andere voorwerpen vervangen worden!

63
Opmerking!
Wij raden u aan, altijd reservezekeringen in het voertuig te hebben. Voor meer
informatie over de zekeringen en de elektrische waarden daarvan – zie hoofdstuk
„Zekeringen” op pagina 6-23.

Afb. 238:

De stroomcircuits en de verbruikers zijn beveiligd met smeltzekeringen. De zekeringen zijn
niet allemaal even sterk (Ampère).
De sterkte van de zekeringen herkent u aan de markering A - zie de afbeelding - en aan
de kleur - zie tabel hieronder. Een defecte zekering herkent u aan de doorgesmolten metalen strip B.

15
15

A
1

Het zekeringenkastje 63 bevindt zich achter de bijrijdersstoel op de achterwand van de
bestuurderscabine. Dit is toegankelijk, wanneer de afdekking omhoog wordt geklapt.
☞ Controleer de zekeringen en vervang deze eventueel

B2
Afb. 239:

MC262 091
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Sterkte

Kleur

Sterkte

Kleur

1A

zwart

20 A

geel

3A

paars

25 A

kleurloos

5A

beige

30 A

groen

7,5 A

bruin

50 A

rood

10 A

rood

80 A

neutraal

15 A

blauw

5-3

Bedrijfsstoringen – Zelfhulp
5.3

Gloeilampen vervangen
Gevaar!
Als u de schijnwerpers uit de kogelbout haalt, is er

kans op lichamelijk letsel!
☞ Let op de plaatsen waar u letsel kunt oplopen, resp. dek ze af!

Let op!
Voordat u een gloeilamp verwisselt, moet u de betreffende functie uitschakelen zodat de verbruikers van het stroomnet worden gescheiden.
Vervang gloeilampen altijd uitsluitend door nieuwe gloeilampen van dezelfde
uitvoering en met dezelfde sterkte (Ampère).
☞ Raak het glazen peertje van halogeenlampen niet aan met blote vingers!
De vingerafdruk die achterblijft zou als gevolg van de warmte-inwerking van
de ingeschakelde gloeilamp verdampen en neerslaan op het spiegeloppervlak van de reflector waardoor deze verblindt!

Opmerking!
Wij raden u aan in het voertuig altijd reservegloeilampen mee te nemen. Deze zijn
van belang voor het behoud van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie over
de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan – zie hoofdstuk „Gloeilampen”
op pagina 6-26.
Hieronder krijgt u nog enkele aanwijzingen voor het vervangen van de belangrijkste gloeilampen.

5-4
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Bedrijfsstoringen – Zelfhulp
5.3.1

Schijnwerpers voor
Voor vervangen van de gloeilampen van de schijnwerpers voor
☞ Frontklep openen, daartoe:
• vergrendeling A links en rechts op de frontklep met een speciale sleutel van het
boordgereedschap 90° in verticale stand zetten
• frontklep naar voren toe klappen
A
Afb. 240:

☞ Zeskantmoeren B demonteren
☞ Schijnwerperplaat C omlaag kantelen

C

B
Afb. 241:

Grootlichtschijnwerper voor
E

Voor het vervangen van de gloeilamp in de grootlichtschijnwerper
☞ kabelstekker D lostrekken
☞ afdichtingskap E verwijderen

D

15

Afb. 242:

F

F

G

☞ spanveer F met de vingers bij elkaar drukken en gloeilamp G wegnemen
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan

– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.
☞ nieuwe gloeilamp G bij de lampfitting vastpakken - niet het peertje aanraken - en in de
lamp zetten
☞ Let daarbij tevens op de vergrendelingsinrichting die ervoor zorgt dat de gloeilamp G
op de juiste manier in de schijnwerper zit - zie afbeelding
☞ spanveer F, afdichtingskap E en kabelstekker D in omgekeerde volgorde monteren

Afb. 243:

MC262-096

2I

1
H

Afb. 244:
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Om de gloeilamp van het parkeerlicht te vervangen:
☞ kabelstekker H lostrekken
☞ lampfitting I met een draaiende beweging losmaken en uit de reflector trekken
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan
– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.
☞ gloeilamp vervangen
☞ in omgekeerde volgorde monteren

5-5

Bedrijfsstoringen – Zelfhulp
Dimlichtschijnwerpers voor
E

14
F

D

Voor het vervangen van de gloeilamp in de dimlichtschijnwerper
☞ kabelstekker D lostrekken
☞ afdichtingskap E verwijderen

Afb. 245:

F

☞ spanveer F met de vingers bij elkaar drukken en gloeilamp G wegnemen
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan
– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.

☞ nieuwe gloeilamp G bij de lampfitting vastpakken - niet het peertje aanraken - en in de
G

lamp zetten
☞ Let daarbij tevens op de vergrendelingsinrichting die ervoor zorgt dat de gloeilamp G
op de juiste manier in de schijnwerper zit - zie afbeelding
☞ spanveer F, afdichtingskap E en kabelstekker D in omgekeerde volgorde monteren

Afb. 246:

MC262-096

Knipperlichten voor
Vervangen van de gloeilampen van de voorste knipperlichten:
☞ lampbehuizing D onder lichte druk naar links draaien
☞ gloeilamp E iets omlaag drukken, een halve slag draaien en wegnemen
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan
– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.
☞ nieuwe gloeilamp erin drukken E, een halve slag draaien
☞ lampbehuizing D erop zetten en onder lichte druk naar rechts draaien

D
E

16
Afb. 247:

5-6
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Bedrijfsstoringen – Zelfhulp
Zijknipperlichten
Vervangen van de gloeilampen van de zijknipperlichten:
31

Opmerking!
Het knipperlicht hoeft voor het vervangen van de gloeilamp niet te worden uitgebouwd. Voor een betere weergave hebben wij het knipperlicht op de afbeeldingen
gedemonteerd.

☞ stekker J van het knipperlicht lostrekken, daartoe
• beugel (pijl) indrukken en tegelijkertijd stekker J lostrekken
Afb. 248:

31

☞ gloeilampfitting 90° tegen de klok in draaien en hierbij het knipperlicht vasthouden
☞ gloeilampfitting uit het knipperlicht lostrekken
☞ gloeilamp voorzichtig omlaagdrukken, een halve slag draaien en eruit nemen
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan
– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.

☞ nieuwe gloeilamp erin drukken, een halve slag draaien
☞ gloeilampfitting in het knipperlicht steken
☞ gloeilampfitting 90° met de klok mee draaien en hierbij het knipperlicht vasthouden
☞ de stekker K insteken totdat deze hoorbaar vastklikt

J
Afb. 249:

31

Afb. 250:
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Achterlichten achter
Vervangen van de gloeilampen van de achterlichten:
☞ schroeven L met kruiskopschroevendraaier losdraaien
☞ lampafdekking wegnemen

22

L
22

M

☞ in het rechter achterlicht 22 bevinden zich de gloeilampen van

N

•
•
•
•

knipperlichten N
remlicht M
achterlicht O
achteruitrijlamp P

M

P

27

Afb. 251:

O

Afb. 252:

☞ in het linker achterlicht 27 bevinden zich de gloeilampen van

N

Q
O

Afb. 253:

• knipperlichten N
• remlicht M
• achterlicht en kentekenplaatverlichting O
• mistachterlicht Q
☞ betreffende gloeilamp voorzichtig omlaag drukken, een halve slag draaien en eruit
nemen
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan
– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.
☞ nieuwe gloeilamp erin drukken, een halve slag draaien
☞ lampafdekking aanbrengen en met schroeven L bevestigen

Bovenbouwschijnwerpers (SO) en
werkschijnwerpers (SO)

Afb. 254:

5-8

Gloeilampen van de bovenbouwschijnwerpers en werkschijnwerpers vervangen:
☞ schijnwerperafdekking verwijderen
☞ met een kruiskopschroevendraaier het deksel van de lamp resp. de lampreflector
afschroeven
☞ spanveer omlaag en opzij drukken - kijk op de afbeelding - lamp bij de fitting vastpakken en lostrekken
☞ bij de aanbouwschijnwerper de lampkabel lostrekken en een nieuwe lamp aan de kabel
vastmaken
☞ spanveer weer bevestigen en vervolgens lamp weer monteren
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan
– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.
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Binnenverlichting
Gloeilamp van de binnenverlichting vervangen:
☞ de binnenverlichting voorzichtig links en rechts met schroevendraaier uit de dakbekleding hevelen
☞ de gloeilamp vervangen en de binnenverlichting weer aanbrengen
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan
– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.

Afb. 255:

Afb. 256:

Zwaailicht
Gloeilamp van de zwaailamp vervangen:
☞ met uw duimen de vergrendeling (pijl) op het benedendeel van de lamp indrukken
☞ benedendeel van de lamp vasthouden en bovendeel van de lamp naar rechts draaien
☞ defecte gloeilamp R uit de fitting nemen en vervangen
☞ bovendeel van de lamp opzetten en naar links draaien totdat de vergrendeling hoorbaar vastklikt
☞ Voor meer informatie over de gloeilampen en de elektrische waarden daarvan
– zie hoofdstuk „Gloeilampen” op pagina 6-26.

R

Afb. 257:
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5.4

Storingen, oorzaak, verhelpen

Storing/fout

Mogelijke oorzaak

Maatregelen/verhelpen

• Brandstoftank leeg

➥ Brandstof tanken ➜ 4-4
➥ Brandstofsysteem ontluchten
➥ Brandstoffilter onderhouden
➥ Brandstoftank schoonmaken
➥ Brandstofsysteem op dichtheid controleren
➥ Voorgloeien
➥ Gebruik in de winter ➜ 3-57, 4-40

Dieselmotor
Dieselmotor springt niet aan

•
•
•
•
•

Brandstofsysteem vuil
Brandstoffilter vuil
Brandstofsysteem trekt lucht, is niet dicht
Lage buitentemperaturen
Koude startgrens bereikt,
starttoerental > 140 1/min

• Startmotor trekt niet door
•
•
Dieselmotor springt slecht aan of blijft •
meteen weer stilstaan
•
•
•

Startmotor draait bij het starten niet
door

Dieselmotor presteert onvoldoende

Accu heeft geen spanning
Brandstofpomp defect
Brandstofsysteem vuil
Brandstoffilter/voorfilter vuil
Lucht in brandstofsysteem
Elektrische brandstofpomp krijgt geen
stroom

•
•
•
•

Brandstofleidingen vernauwd of beschadigd ➥ Laten repareren

•
•
•
•
•
•
•

Kabel aan startmotor los of gebroken

Elektrische brandstofpomp defect
Injecteurs met te hoge terugloop
Accupoolklemmen los of geoxideerd

Dieselmotor draait met veel lawaai
Dieselmotor maakt geluiden
5-10

➥ Laten repareren
➥ Laten repareren
➥ Poolklemmen schoonmaken, goed
aansluiten

➥ Kabel vastmaken of kabeloog vervangen
Startmotor defect
➥ Laten repareren
Brandstofsysteem vuil
➥ Brandstoffilter onderhouden
Brandstoffilter vuil
➥ Brandstoftank schoonmaken
Hogedrukpomp defect
➥ Laten repareren
Luchtfilter vuil
➥ Filterpatroon vervangen
Motortemperatuur te hoog – motorregeling ➥ Koelvloeistofpeil controleren / koelvloeistof
schakelt naar noodmodus

bijvullen ➜ 4-11

• Ongeschikte brandstof

➥ Koelribben schoonmaken ➜ 4-12
➥ Brandstofspecificatie voor dieselbrandstof

• Verkeerde invoer in motorregeleenheid –

➥ Foutengeheugen door de dealerwerkplaats

• Dieselmotor heeft hoog olieverbruik
• Uitlaatsysteem niet dicht of los
• Dieselmotor heeft inwendige schade

➥ Dieselmotor uitzetten, laten repareren

motorregeling schakelt naar noodmodus

Dieselmotor stoot blauw-zwarte rook uit

➥ Kabelaansluitingen controleren
➥ Accu bijladen
➥ Accu bijladen
➥ Laten repareren
➥ Brandstoftank schoonmaken
➥ Brandstoffilter onderhouden
➥ Brandstofsysteem ontluchten
➥ Laten repareren

➜ 4-3

laten uitlezen
➥ Motor en ontsteking uitschakelen, opnieuw
starten

➥ Uitlaatsysteem controleren
➥ Dieselmotor uitzetten, laten repareren
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Storing/fout

Mogelijke oorzaak

Maatregelen/verhelpen

Dieselmotor klopt

• Verkeerde brandstof getankt

➥ Brandstof in brandstofsysteem vervangen
➥ Brandstofsysteem ontluchten
➥ Laten repareren
➥ Laten repareren
➥ Oliepeil controleren ➜ 4-7
➥ Motorolie bijvullen ➜ 4-8
➥ Dichtheid controleren, evt. afdichten
➥ Laten repareren

• Schade aan dieselmotor
• Schade aan brandstofinspuitsysteem
Dieselmotor heeft niet voldoende olie- • Oliepeil te laag
druk
Oliepeil in dieselmotor neemt toe
Dieselmotor schokt als men begint te
rijden en parkeert
Motorolie in koelsysteem

• Dieselmotor niet dicht, verliest olie
• Cilinderkoppakking niet dicht
• Motorophanging los of uitgeslagen
• Inwendige lekkage

➥ Motorophanging vaster draaien
➥ Laten repareren
➥ Motor uitzetten, laten repareren

Koelsysteem
Dieselmotor wordt te heet
(motor korte tijd stationair laten doorlopen en uitzetten)

Motorolie in koelsysteem

• Te weinig koelvloeistof in het koelsysteem ➥ Koelvloeistofpeil controleren / koelvloeistof
bijvullen ➜ 4-11
➥ Koelsysteem op dichtheid controleren

• Koelribben vuil
• Koelsysteem vuil

➥ Koelribben schoonmaken ➜ 4-12
➥ Koelsysteem inwendig laten schoonmaken

• Inwendige lekkage

➥ Motor uitzetten, laten repareren

• Bedieningsfout

➥ Rijhendel in neutrale stand
➥ Hoofdschakelaar 104 van het hydraulisch

en ontvetten

Elektrische installatie
Dieselmotor kan niet worden gestart

werksysteem uitschakelen

•
•
•
Accu niet of onvoldoende geladen
Laadcontrolelampje brandt niet bij stil- •
staande motor
•
Laadcontrolelampje dooft niet bij hoger •
motortoerental
Ruitensproeierinstallatie functioneert
niet

Schijnwerpers werken niet goed

•
•
•
•
•
•

Accu niet of onvoldoende geladen
Contactschakelaar van rijhendel defect
Kabelbreuk tussen generator en accu

➥ Accu bijladen
➥ Laten repareren
➥ Motor meteen uitzetten, laten repareren

➥ Laten repareren
Accu ontladen
➥ Accu bijladen
V-snaar van dynamo en koelvloeistofpomp ➥ Poly-V-riem van dynamo en
Regelaar defect, gloeilamp defect

los of gescheurd

aircocompressor (SO) laten repareren

➥ Zekeringen vervangen ➜ 5-3
Aanzuigleiding vuil of gebroken
➥ Leiding schoonmaken, laten vervangen
Slangleidingen/sproeier bevroren
➥ AntivriesRuitensproeierinstallatie ➜ 4-31
Reservoir van ruitensproeierinstallatie leeg ➥ Ruitensproeierinstallatie bijvullen ➜ 4-31
Reflectorspiegel en strooiglas mat
➥ Voertuig niet verkeersveilig, laten repareren
Gloeilamp zwak, zwart of met stof bedekt ➥ Gloeilamp schoonmaken
➥ Gloeilampen vervangen ➜ 5-4
• Schijnwerpers vuil
➥ Schoonmaken!
• Slecht contact bij toevoerleiding of massa- ➥ Contacten schoonmaken
Zekering defect

leiding

• Instelling fout
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➥ Instelling controleren, instellen
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Storing/fout

Mogelijke oorzaak

Maatregelen/verhelpen

• Cardanassen los, uitgeslagen

➥ Cardanassen smeren ➜ 4-23
➥ Scharnierflens ➜ 4-23
➥ Laten repareren

• Aandrijfassen uitgeslagen
• Wielbouten los

➥ Voertuig niet gebruiksveilig, laten repareren
➥ Controleren of wielbouten goed vast zitten

•
•
•
•
•
•
•
•

➥ Banden wisselen
➥ Bandenspanning controleren, corrigeren
➥ Voertuig niet gebruiksveilig, laten repareren

Transmissie, aandrijfassen
Geluiden bij aandrijving

Aandrijfassen
Knakkende geluiden bij rijden in bochten

en met momentsleutel vaster aandraaien

Remsysteem
Ongelijkmatige remwerking

Geen of te weinig remwerking

Parkeerrem gaat niet los

Ongelijkmatig versleten banden
Ongelijkmatige bandenspanning
Remvoeringen vervuild met olie
Remvoeringen ongelijkmatig afgesleten
Geen remvloeistof in remvloeistofreservoir
Remsysteem niet dicht

➥ Remvloeistof bijvullen ➜ 4-25
➥ Voertuig niet gebruiksveilig, laten repareren

Vacuümpomp defect
Remvoeringen vervuild met olie of sterk
vervuild

• Remvoeringen versleten
• Rembekrachtiging defect
• Remkabel vast

➥ Voertuig niet gebruiksveilig, laten repareren

Chassis
Voertuig is tijdens het rijden onrustig,
trilt

• Onbalans van wielen of wielen beschadigd ➥ Banden wisselen

Voertuig kan moeilijk worden gestuurd,
trekt naar één kant of zweeft bij rijden
in bochten

•
•
•
•

5-12

Verkeerde bandenspanning
Spoorinstelling fout
Lekke band
Stuurinrichting uitgeslagen

➥ Wielen wisselen ➜ 4-30
➥ Bandenspanning controleren, corrigeren
➥ Laten repareren
➥ Wielen wisselen ➜ 4-30
➥ Voertuig niet gebruiksveilig, laten repareren
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5.5

Foutopsporing hydrostaat
Bij een defect van de hydrostatische rij-aandrijving verschijnt een foutmelding in het multifunctionele display 106 „FEHLFUNKTION HYDROSTAT!“ („DEFECT HYDROSTAAT!“).
Tevens wordt deze fout in het foutengeheugen opgeslagen en kan door de dealerwerkplaats met behulp van een diagnose-apparaat op de aansluitbus A worden uitgelezen.
Het foutengeheugen bevat zowel momenteel actieve als ook kortstondig opgetreden fouten.
De fouten worden in volgorde van hun optreden uitgevoerd.

A

Afb. 258:

Let op!
Het foutengeheugen mag alleen door de dealerwerkplaats worden uitgelezen.

km

1773
KM

106

FEHLFUNKTION
HYDROSTAT!

40
Afb. 259:

°C
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6.1

Technische gegevens
Chassis
Buigslap, gelast ladderchassis, in het voorstuk haaks gebogen en schuin. 4-punts-kogelopname voor bovenbouwelement

6.2

Motor
Motor
Fabrikaat:

Volkswagen AG

Type:

CJDA

Model:

4 cilinder viertakt-diesellijnmotor met uitlaatgasturbo en
interkoeling, uitlaatgasterugvoer, deeltjesfilter

Regeling:

motormanagement met elektronische dieselregeling (Bosch)

Koeling:

waterkoeling als gesloten overdruksysteem met in het
motorblok geïntegreerde waterpomp en apart reservoir

Cilinderinhoud:

1968 cm³

Boring en slag:

81 x 95,5 mm

Compressieverhouding:
Kleppen:

Vermogen:
Grootste koppel:

16,5 : 1
4 kleppen per cilinder
klepregeling door bovenliggende nokkenas, met tandriemaandrijving, hydraulische klepspelingcompensatie
75 kW (102 pk)
bij 3000 omw/min
285 Nm bij 1750 omw/min

Onbelast toerental:

900 omw/min

Afregeltoerental:

3400 omw/min

Inspuitsysteem:

Common-Rail

Inspuitvolgorde:

1-3-4-2

Starthulp:
Brandstofverbruik:
Motorsmering:
Oliedruk van de motor:
Smeerolieverbruik:
De smeerolievoorziening
van de motor is gegarandeerd tot de volgende
schuine posities:
Uitlaatgaswaarden:
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2,0 l VW-TDI-dieselmotor

4 gloeibougies
minimaal specifiek brandstofverbruik 214 g/kWh
specifiek brandstofverbruik bij nominaal vermogen 228 g/kWh
drukcirculatiesmering met oliepomp,
wissel-oliefilter en oliekoeler
2 bar bij 2000 omw/min en een koelvloeistoftemperatuur van 80°C
0,05 – 0,1 l/u
links/rechts: max. 15 ° na
hellingen: max. 34 °
Let op de kantelgrens van het voertuig!
voldoet aan de eisen van EURO 5 conform 1999/96/EG
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6.3

Koeling
Gecombineerde water-, hydraulische olie- en interkoeler, elekto-hydraulische ventilatorregeling, aircocondensator (SO) voorgeplaatst. Omkeerventilator (SO) voor wegblazen van
vervuilingen.

6.4

Rij-aandrijving
Het voertuig wordt aangedreven door een hydrostatische rij-aandrijving. De rijpomp is via
een draai-elastische (niet schakelbare) koppeling direct verbonden met de krukas van de
dieselmotor. De rijmotor geeft zijn koppel af aan een verdeeldrijfwerk, dat het koppel ofwel
alleen doorgeeft aan de achteras of bij vierwielaandrijving aan de voor- en achteras.
Rijmotor en rijpomp worden elektrisch proportioneel versteld. De verstelling wordt gerealiseerd door de regeleenheid van de hydrostatische rij-aandrijving. De betreffende hogedrukzijde van de gesloten kringloop is beveiligd door een overdrukklep.
Verstelpomp
Model

Axiale plunjerpomp met geïntegreerde drukfilter

Type

A4VG40 EP3DT1/32R-NAC02F025BT-S
Max. 40 cm³/omw

Persvolume

450 bar

Max. werkdruk
Voedingspomp (geïntegreerd in verstelpomp)
Model

Binnentandwielpomp
8,4 cm³/omw

Persvolume

25 - 30 bar

Vul-/voedingsdruk
Rijmotor
Model

Axiale zuigermotor

Type

A6VM80 EP100T000A/65MWVON4Z81BV-S
Max. 80 cm³/omw

Slokvolume

450 bar

Max. werkdruk
Rijsnelheid (standaard)
werkrijmodus:
transportrijmodus:
Minimale rijsnelheid
met bandenmaat:
215/70 R15
225/75 R16

6-2

0 - 25 km/u vooruit en achteruit
0 - 50 km/u vooruit en 0 - 25 km/h achteruit
0,5 km/u, vooruit en achteruit
Trekkracht
1830 daN
1700 daN

Klimprestatie (bij mtot)
42% (4500 kg)
34% (5000 kg)
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Stuurinrichting
De stuurinrichting wordt gerealiseerd door een hydrostatische stuurinrichting met enkelvoudig circuit zonder terugwerking (stuurbekrachtiging met zuiver hydraulische overbrengingsinrichting). Beide assen beschikken over stuurcilinders, zodat in de werkrijmodus met
vierwielbesturing kan worden gereden. In de transportrijmodus kan alleen de voorwielbesturing worden geactiveerd. De omschakeling geschiedt door een vergrendelende 4/2-verdeelklep. Deze klep wordt aangestuurd door een elektronische regeleenheid.
Stuurinrichting
Model
Type besturing
Omschakeling type besturing
Hydrostatische stuurinrichting
Persvolume van hydrostatische
stuurinrichting

Rexroth LAGC 63
63 cm³/omw

Max. stuurdruk

175 bar

Stuuromwentelingen

ca. 4,5

Max. stuurinslaghoek
vooras:
achteras:

35° (wiel in binnenbocht)
35° (wiel in binnenbocht)

Min. draaicirkel
(buitenkant voertuig)

6.6

TREMO CARRIER
Hydrostatische stuurinrichting met enkelvoudig
circuit en noodbesturingseigenschappen
Voorwielbesturing in transportrijmodus
Bovendien vielwielbesturing in werkrijmodus
Met mechanisch vergrendelende 4/2-verdeelklep
aansturing via elektronische regeleenheid

Voorwielbesturing
4,75 m

Vierwielbesturing
3,10 m

Assen
Assen
Model

Starre assen, langs telkens 4 langsdragers en 1
Panhard-stang geleid

Vering

Schroefveren en extra rubberveren

Overbrenging

12,3

Max. stuurinslag
(wiel in binnenbocht)

35 °
2700 kg

Toegestane asbelasting
Schokdemper
Spoor bij bandenmaat
225/75 R16 (standaard)
215/70 R15
10.0/75-15.3
325/60 R15
340/55-16
315/55-R16
Differentieelblokkering
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hydraulische schokdempers
gestuurde as
1019 mm
1010 mm
1028 mm
1058 mm
1068 mm
1068 mm

ongestuurde as
1043 mm
1033 mm
1053 mm
1083 mm
1093 mm
1093 mm

Elektrohydraulisch bediend, mechanisch werkend, 100% blokkeerwerking op achteras
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Banden

Banden

225/75 R16C
(standaard)

215/70 R15
(SO)

10.0/75-15.3
(SO)

325/60 R16
(SO)

340/55-16
(SO)

315/55 R16
(SO)

Profieltype

Vanco Four
Season

Vanco 2

M159

Road Venture
AT

AW305 nagesneden

MPT 81

Lastindex (LI = 1380 kg)

121 / 120R

109 / 107R

106Q

120K / 124F

10

PR

12

Conti

Conti

Conti

KUMHO

Trelleborg

Conti

6J x 16H2

6J x 15H2

9.00 x 15.3

10LBx15H2

11x16

11x16

45

50

40

25

20

20

Toegestane wiellasten:
bij km/u:

1350 kg
50 km/u

1225 kg
50 km/u

1350 kg
50 km/u

1250 kg
50 km/u

1620 kg
50 km/u

1400 kg
50 km/u

Bandenspanning
voor:
achter:

4,3 bar
4,3 bar

5,5 bar
5,5 bar

4,7 bar
4,7 bar

3,5 bar
3,5 bar

4,0 bar
4,0 bar

3,5 bar
3,5 bar

nee

nee

nee

Bandenfabrikant
Velggrootte
Indrukdiepte in mm

Aanhaalmoment
wielbouten
Sneeuwkettingen (SO)

6.8

280 +5 Nm
ja

ja

nee

Gewichten en lasten
Totaal

Vooras

Achteras

Leeggewichten1

2400 kg

1500 kg

900 kg

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht2

5000 kg

2700 kg

2700 kg

Maximaal toelaatbaar totaal
trekgewicht

max. 8500 kg3

2700 kg

2700 kg

1.
2.
3.

Basisvoertuig in standaarduitvoering zonder SO’s met bandenmaat 225/75 R16C met bestuurder met volle tanks
De betreffende uitvoering van uw voertuig vindt u in uw kentekenbewijs
Bij een totaalgewicht van 5000 kg - er moet goed nota worden genomen van de desbetreffende wettelijke voorschriften!

Let op!
Letten op toelaatbare wiellasten van de banden!

6-4
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Remmen
Het bedrijfsremsysteem wordt uitgevoerd als hydraulisch tweekring-remsysteem met
bekrachtiging (TT-verdeling) en remkrachtregeling op de achteras. De parkeerrem werkt
als trommelrem op het verdeeldrijfwerk op de achteras.
Bedrijfsrem
Model:

Hydraulisch 2-kring-remsysteem met rembekrachtiging en lastafhankelijke remkrachtregelaars op de voor- en achteras

Rembekrachtiging:

Tandem-onderdruk-rembekrachtiging

Remkringverdeling:

II-verdeling (VA - AA)

Wielremmen
vooras:
achteras:

zelf bijstellende trommelremmen
servo-trommelrem ø 267 x 64 mm
servo-trommelrem ø 267 x 64 mm

Parkeerrem
Model:

Mechanische via bowdenkabel en nokken
bediende trommelrem op cardanas, werkend op
achteras (bij ingeschakelde vierwielaandrijving
op beide assen werkend)

Diameter:

Simplex-trommelrem ø 180 x 30 mm

6.10 Bestuurderscabine
Bestuurderscabine
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Model:

Stalen space-frame voorzien van ABS-kunststof
delen

Zitplaatsen:

2

Bestuurdersstoel:

Draaistoel. luchtvering (SO)

Bijrijdersstoel:

Ongeveerd, draaistoel (SO)

Verwarming / airco:

Warmwaterverwarming met aanjager met 3 standen, handmatig bediende airconditioning (SO)

Uitrusting standaard:

Automatische driepuntsgordels
Voorruitverwarming

Uitrusting optie:

Spiegelverwarming (SO)
Glazen hefdak (SO)
Radio (SO)
Tachograaf (SO)
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6.11 Hydraulische werksystemen
6.11.1

Standaard hydraulisch werksysteem - TREMO CARRIER

135 138 139

142 143

Het standaard hydraulisch werksysteem is een Open-Center-LS hydraulisch systeem met
twee van elkaar gescheiden drukkringen. Beide kringen worden elk gevoed door een tandwielpomp. De verdeling van de olievolumestroom naar de afzonderlijke verbruikers
geschiedt per kring door een hydraulisch stuurblok.
Dit hydraulische systeem is geschikt voor eenvoudige toepassingen en voor toepassingen
waarbij twee hoofdverbruikers met duidelijk verschillende drukken worden gebruikt.
Standaard hydraulisch werksysteem (SH)

136

137
Afb. 260:

Drukvoorziening:

Dubbele tandwielpomp 19 cm³/omw + 19 cm³/omw

Persvolume:

58 l/min + 58 l/min

Max. werkdruk:

210 bar

Filtering:

Retourfilter

Tank voor hydraulische 58 l
olie:

144

Hydraulische aansluitin- 137
gen voor:
138
139
135, 136
142, 143
Afb. 261:

150 149 148

145

motoras; BG 4 - groen; 58 l/min
retourleiding; BG 4 - blauw
lekolieleiding / retourleiding; BG 3 - blauw
dubbelwerkende cilinderas; BG 2 - geel;
5 l/min
dubbelwerkende cilinderas; BG 2 - rood;
5 l/min

Hydraulische aansluitin- 144
gen midden rechts:

lekolieleiding / retourleiding; BG 2 - rood

Hydraulische aansluitin- 145
gen achter:
150
148, 149

motoras; BG 3 - groen; 58 l/min
retourleiding; BG 3 - blauw
dubbelwerkende cilinderas; BG 2 - rood;
5 l/min

Alle steekkoppelingen druppelvrij en vlak afdichtend conform ISO 16028

Afb. 262:

6-6

BA X56E5 NL - Uitgave 1.1 - 02.2010 * X56b610.fm

Technische gegevens
Volumestromen van de motoras
Volumestroom groene hydraulische aansluiting 137 voor
Stand van
volumeregelaar 105

Volumestroom
ca. [l/min]

Minimaal noodzakelijke toerental
dieselmotor [omw/min]

2

7

1100

3

16

1100

4

25

1400

5

34

1850

6

40

2200

7

46

2550

8

51

2800

9

55

3050

10

58

3150

Volumestroom groene hydraulische aansluiting 145 achter
Stand van
volumeregelaar 109

Volumestroom
ca. [l/min]

Minimaal noodzakelijke toerental
dieselmotor [omw/min]

2

7

1100

3

16

1100

4

25

1400

5

34

1850

6

40

2200

7

46

2550

8

51

2800

9

55

3050

10

58

3150

De noodzakelijke volumestroom voor speciale aanbouwapparatuur zie documentatie van
de fabrikant van de aanbouwapparatuur.
Opmerking!
De door de hydraulische pomp geleverde volumestroom is van vele factoren
afhankelijk. De aangegeven waarden zijn derhalve richtwaarden. Met name bij
gebruik met hoge olietemperaturen en hoge drukken kan het noodzakelijke toerental van de dieselmotor boven de aangegeven waarden liggen.
Bij gebruik van het hydraulisch systeem met gemiddelde en hoge drukken kan een
verhoging van het toerental van de dieselmotor ook noodzakelijk zijn, om de dieselmotor in het optimale koppelbereik (Mmax ) te gebruiken.
Mmax = 285 Nm bij 1750 omw/min
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6.11.2

Universeel hydraulisch werksysteem - TREMO CARRIER S
Het universele hydraulisch werksysteem is een Closed-Center-LS hydraulisch systeem.
De drukvoorziening van de gehele hydraulische installatie geschiedt door een verstelbare
axiale plunjerpomp. De verdeling van de olievolumestroom naar de afzonderlijke verbruikers wordt gerealiseerd door twee hydraulische stuurblokken.
Als optie is er voor dit hydraulisch systeem een hogedruk-/optelschakeling verkrijgbaar.
Hiermee kunnen de beide hoofdverbruikerassen met verhoogde druk werken resp. de
gehele volumestroom bij de voorste hydraulische aansluiting beschikbaar worden gesteld
(bijv. voor de aandrijving van een sneeuwfrees).
Dit hydraulische systeem is geschikt voor veeleisende toepassingen en voor toepassingen
waarbij een bepaalde volumestroom bij lage dieselmotortoerentallen moeten worden
bereikt (lawaaireducering). Verder heeft dit hydraulische systeem een beter deellastrendement.
Universeel hydraulisch werksysteem (UH)

133 135 138 139

134 136 137

142 143

140 141
Afb. 263:

144

Drukvoorziening:

Verstelpomp 45 cm³/omw
(axiale plunjerpomp)

Persvolume:

116 l/min

Max. werkdruk:

210 bar

Filtering:

Retourfilter

Tank voor hydraulische 58 l
olie:
Hydraulische aansluitin- 137
gen voor:
138
139
133, 134
135, 136
142, 143

Afb. 264:

150 149 148

147 146 145

motoras; BG 4 - groen; 58 l/min
retourleiding; BG 4 - blauw
lekolieleiding / retourleiding; BG 3 - blauw
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - zwart; 10 l/min
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - geel; 10 l/min
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - rood; 5 l/min

Hydraulische aansluitin- 144
gen midden rechts:

lekolieleiding / retourleiding; BG 2 - rood

Hydraulische aansluitin- 145
gen achter:
150
146, 147

motoras; BG 3 - groen; 58 l/min
retourleiding; BG 3 - blauw
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - groen - 5 l/min
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - rood; 5 l/min

148, 149

Alle steekkoppelingen druppelvrij en vlak afdichtend conform ISO 16028

Afb. 265:
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Volumestromen van de motoras
Volumestroom groene hydraulische aansluiting 137 voor
Stand van
volumeregelaar 105

Volumestroom
ca. [l/min]

Minimaal noodzakelijke toerental
dieselmotor [omw/min]

2

7

1100

3

16

1100

4

25

1100

5

34

1100

6

40

1100

7

46

1150

8

51

1200

9

55

1300

10

58

1400

Volumestroom groene hydraulische aansluiting 145 achter
Stand van
volumeregelaar 109

Volumestroom
ca. [l/min]

Minimaal noodzakelijke toerental
dieselmotor [omw/min]

2

7

1100

3

16

1100

4

25

1100

5

34

1100

6

40

1100

7

46

1150

8

51

1200

9

55

1300

10

58

1400

De noodzakelijke volumestroom voor speciale aanbouwapparatuur zie documentatie van
de fabrikant van de aanbouwapparatuur.
Opmerking!
De door de hydraulische pomp geleverde volumestroom is van vele factoren
afhankelijk. De aangegeven waarden zijn derhalve richtwaarden. Met name bij
gebruik met hoge olietemperaturen en hoge drukken kan het noodzakelijke toerental van de dieselmotor boven de aangegeven waarden liggen.
Bij gebruik van het hydraulisch systeem met gemiddelde en hoge drukken kan een
verhoging van het toerental van de dieselmotor ook noodzakelijk zijn, om de dieselmotor in het optimale koppelbereik (Mmax ) te gebruiken.
Mmax = 285 Nm bij 1750 omw/min
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Als beide hydraulische aansluitingen van de motorassen en andere secundaire verbruikers tegelijkertijd worden gebruikt, dan geldt voor het noodzakelijke toerental van de dieselmotor de volgende tabel:

6-10

Som van alle volumestromen
[l/min]

Minimaal noodzakelijke toerental dieselmotor [omw/min]

10

1100

20

1100

30

1100

40

1100

50

1150

60

1400

70

1650

80

1850

90

2100

100

2300

110

2550
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Hydraulische hogedruksysteem (SO) / optelschakeling (SO)
133 135 138 139

142 143

Persvolume:

116 l/min

Max. werkdruk:

280 bar1 om te schakelen naar 210 bar

Hydraulische aansluitin- 137
gen voor:
138
139
133, 134
134 136 137

140 141

135, 136

Afb. 266:

144

142, 143
Hydraulische aansluitin- 144
gen midden rechts:

lekolieleiding / retourleiding; BG 2 - rood

Hydraulische aansluitin- 145
gen achter:
150
146, 147

motoras; BG 3 - groen; 0 l /58 l/min
retourleiding; BG 3 - blauw
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - geel; 5 l/min
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - rood; 5 l/min

148, 149
Afb. 267:

Alle steekkoppelingen druppelvrij en vlak afdichtend conform ISO 16028
1.

150 149 148

147 146 145

motoras; BG 4 - groen; 116 l /58 l/min
retourleiding; BG 4 - blauw
retourleiding; BG 3 - blauw
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - zwart; 10 l/min
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - geel; 10 l/min
dubbelwerkende cilinderas;
BG 2 - rood; 5 l/min

Hogedruk alleen op motorassen,
bij benutting van de maximale druk wordt de mogelijke volumestroom met 10% verminderd

Extern stuurblok (SO)
Max. werkdruk:

210 bar

Hydraulische aansluitin- 140
gen voor:
141

drukaansluiting extern stuurblok;
BG 4A - groen; max. 58 l/min
LS-aansluiting extern stuurblok;
BG 2 - geel

Afb. 268:

Let op!
Op de hydraulische aansluitingen 140/141 mag maar één extern stuurblok
worden aangesloten. Bij het starten van de motor staat de volledige pompdruk
op de hydraulische aansluitingen 140/141 aan en aangesloten verbruikers
worden ongecontroleerd in beweging gezet.
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6.12 Fronthefinrichting
6.12.1

Fronthefinrichting met driepuntskoppeling

L

X56041.eps
Afb. 269:

Fronthefinrichting met driepuntskoppeling (lichte uitvoering)

12

Apparaataanbouw via koppelsteun, lijkend op categorie 1N, middenafzuiging mogelijk,
lagers onderhoudsvrij1

X56040.eps
Afb. 270:

Heflast
direct bij koppelsteun
bij zwaartepunt L =1260 mm
bij zwaartepunt L =750 mm
bij zwaartepunt L =500 mm

Max. 750 kg
Max. 300 kg
Max. 400 kg
Max. 470 kg

Toegestaan wiellastverschil (links/rechts)

Max. 5%

Hefweg bij koppelsteun:

341 mm

Hydraulische cilinder:

2 x ø 40/22 mm - slag 74 mm

1.

Maten bij leeg voertuig in basisuitrusting en hebben betrekking op midden bout en bij bandenmaat 215/70 R15, statische
straal 311 mm

Gevaar!
Wordt de minimum asdruk van de achteras bij aangebouwd frontapparaat
onderschreden, met name bij sterk afremmen, dan kan dit resulteren in
gevaarlijke rijsituaties. Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Houd op de achteras een minimum asdruk van 55,6% van de voorasdruk
aan!

☞ Overschrijd asdrukken, wiellasten en toelaatbaar totaalgewicht niet!

6-12
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6.12.2

Fronthefinrichting met aanbouwplaat

L

X56043 .eps
Afb. 271:

Fronthefinrichting met aanbouwplaat (zware uitvoering)
12

Apparaataanbouw via aanbouwplaat, middenafzuiging niet mogelijk,
lagers onderhoudsvrij1

X56042.eps
Afb. 272:

Heflast
direct bij koppelsteun
bij zwaartepunt L =1260 mm
bij zwaartepunt L =750 mm
bij zwaartepunt L =500 mm

Max. 750 kg
Max. 300 kg
Max. 400 kg
Max. 470 kg

Toegestaan wiellastverschil (links/rechts)

Max. 10%

Hefweg bij koppelsteun:

368 mm

Hydraulische cilinder:

2 x ø 40/22 mm - slag 74 mm

1.

Maten bij leeg voertuig in basisuitrusting en hebben betrekking op midden bout en bij bandenmaat 215/70 R15, statische
straal 311 mm

Gevaar!
Wordt de minimum asdruk van de achteras bij aangebouwd frontapparaat
onderschreden, met name bij sterk afremmen, dan kan dit resulteren in
gevaarlijke rijsituaties. Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Houd op de achteras een minimum asdruk van 55,6% van de voorasdruk
aan!

☞ Overschrijd asdrukken, wiellasten en toelaatbaar totaalgewicht niet!
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6.13 Achterhefinrichting (SO)
Achterhefinrichting (SO)
Apparaataanbouw via driepuntsstangenstelsel categorie 1N met snelkoppelingen, akkerrail, lagers onderhoudsvrij

X56044.eps
Afb. 273:

Heflast direct bij koppelsteun
bij zwaartepunt L = 735 mm
bij zwaartepunt L = 935 mm
bij zwaartepunt L = 1200 mm
bij zwaartepunt L = 1570 mm

900 kg
400 kg
350 kg
300 kg
250 kg

Toegestaan wiellastverschil (links/rechts)

max. 10%

Hefweg bij akkerrail:

372 mm

Hydraulische cilinder:

2 x ø 40/22 mm - slag 74 mm

6.14 Kiep-bovenbouw
3-zijden-kiepbak met aluminium laadkleppen. Wordt bediend met het hydraulisch werksysteem.
3-zijden-kiepbak
Afmeting, binnenwerks (l x b x h):
Volume (afgestreken vol):

687 l

Kiephoek naar achter:

45 °

Kiephoek naar de zijkant:

45 °

Hefcilinder (3 standen):

6-14

1810 x 1265 x 300 mm

ø 32/45/60 mm, 620 mm slag
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6.15 Aanhangwagenkoppelingen (SO)
Aanhangwagenkoppelingen
Fabrikant

Kogelkopkoppeling (SO)
met verankering1, 2

Rockinger

Westfalia

243 U 115 EL

329062

e1 00-0031

e13 00-585

Bout/kogeldiameter

38 mm

50 mm

Max. disseldruk

120 kg

120 kg

Max. toel. gew. aanhangwagen
geremd:
ongeremd:

3500 kg
750 kg

3500 kg
750 kg

Type
Keurmerk

1.
2.

6.15.1

Automatische aanhangwagenkoppeling (SO)

De genoemde kogelkopkoppeling met verankering (of grondplaat) is uitsluitend op de trekbok (met ingebouwde onderrijbescherming) keurmerk: e1 00-11700 toegestaan.
Bij het aanbouwen van aanhangwagenkoppelingen in combinatie met trekbokken moet voor het zwenkbereik van de trekinrichting van de aanhangwagen horizontaal minstens 60° in elke richting en verticaal minstens 20° naar boven en naar onderen gegarandeerd zijn. (Duits VdTÜV-informatieblad 712, bijgewerkt tot 9/90)

Minimum asdrukken bij gebruik van aanhangwagen
Bij gebruik van aanhangwagen moeten de volgende minimum asdrukken worden aangehouden.
Gevaar!
Wordt de minimum asdruk van de achteras bij aangebouwd frontapparaat
onderschreden, met name bij sterk afremmen, dan kan dit resulteren in
gevaarlijke rijsituaties. Hierbij bestaat

kans op ongevallen!
☞ Houd op de achteras een minimum asdruk van 55,6% van de voorasdruk aan!
☞ Overschrijd toegestane asdrukken, wiellasten en toelaatbaar totaalgewicht niet!
Massa van aanhangwagen

Achterasdruk met aangekoppelde aanhangwagen

tot 750 kg

1050 kg

tot 1500 kg

1200 kg

tot 2500 kg

1500 kg

tot 3500 kg

1800 kg

Opmerking!
Houdt u zich vooral aan de aanwijzingen in het Hoofdstuk 1 Voorschriften op
pagina 1-5 en het Hoofdstuk 6 Gewichten en lasten op pagina 6-4 alsmede
het Hoofdstuk 3 Aanhangwagenkoppelingen (SO) op pagina 3-98.
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6.16 Voertuigafmetingen
652

Afb. 274:

1537

H

J

K
K1

F
F1
L

X56007.eps

Afmetingen bij bandenmaat1 in mm

215/75 R15

225/75 R16

13.0/55 R16

A

Spoorbreedte voor

1010

1019

1068

B

Spoorbreedte achter

1033

1043

1093

E

Wielbasis

1900

F

Overhang voor

980

F1 Overhang voor met fronthefinrichting

1190

G2 Overhang achter met kiep-bovenbouw

590

H

A
W

G2

E

Hellingshoek voor

20 °

24 °

Hellingshoek achter

34 °

63 °

Totale hoogte

2000

2030

Hoogte van het zwaailicht

X56008.eps

k

Laadhoogte

K1 Hoogte chassisbovenkant

2000 – 2225

2030 – 2250 2040 – 2265

930

960

970

850

880

890

j

Laadklephoogte

300

L

met fronthefinrichting

3680

met kiep-bovenbouw, snelwisselinrichting en achterhefinrichting

3876

W

Totale breedte

1320

B
W

1.
2.

X56009.eps

1320

1455

1690

Totale breedte incl. spiegels
Bodemvrijheid:
onder VA + AA2
onder cardanastussenlagers
onder reductiedrijfwerk

2040

190
155
145

215
180
170

230
195
185

Alle afmetingen bij onbelast voertuig zonder aanbouwelementen met 3-zijden-kiepbak
Bij toegestaan totaalgewicht 5000 kg

Afb. 275:
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6.17 Geluiden
Geluid bij stilstand volgens 70/157/EEG
met uitlaat omlaag:
met uitlaat omhoog (SO)

102 dB (A)
87 dB (A)

Geluid tijdens rijden volgens 70/157/EEG

77 dB (A)

Effectieve acceleratiewaarde voor de bovenste ledematen

< 2,5

m
-----s2

Effectieve acceleratiewaarde voor het lichaam

< 0,5

m
-----s2

6.18 Trillingen

6.19 Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrische/elektronische modules van het voertuig alsmede het gehele voertuig voldoen
aan de volgende technische voorschriften:
VDE 0113 / EN 60204, deel 1;
VDE 0843 deel 2, deel 3, deel 4 / EN 60801 deel 2, IEC 801-3, IEC 65(CO)39
Keuring volgens 72/245/EEG verricht.
De modules mogen niet veranderd en niet door extern personeel worden gerepareerd.
Deze moeten altijd worden beschermd tegen vocht en aanraking, anders vervalt deze verklaring.
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6.20 Aanhaalmomenten
6.20.1

6-18

Speciale aanhaalmomenten
Benaming

Aanhaalmoment

Wielmoeren M 18x1,5

280 + 20 Nm

Cardanassen

30 + 10 Nm
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6.21 Elektrische installatie
Het voertuig beschikt over een elektrische installatie met een boordnetspanning van 12 V.
Het is uitgerust met een verlichting en signalering conform het Duitse verkeersreglement
StVZO.
De besturing van rij-aandrijving, omschakeling type besturing en hydraulisch werksysteem
geschiedt telkens door een elektronische regeleenheid. Deze drie regeleenheden zijn
samen met een display voor aanduiding van bedrijfswaarden en meldingen via een CANbus volgens ISO 11898 (2.0a) verbonden.

6.21.1

Boordnetspanning

14 V

Draaistroomgenerator

14 V / 140 A

Startmotor

12 V/ 2,0 kW

Accu

12 V 100 Ah

Aansluiting

Sigarettenaansteker; max. 10 A (120 W)

Stopcontacten
Een snelheidsafhankelijk signaal (C3-signaal) kan in het voertuig op de volgende plekken
worden vastgesteld:
• 3-polig stopcontact 49
• 21-polig stopcontact voor (SO) 68
• 21-polig stopcontact achter (SO) 69
De signaalbron is een snelheidssensor op de rijmotor. Het signaal van de sensor wordt
door de hydrostaat-regeleenheid omgezet in een blokspanning, waarvan de frequentie
evenredig aan de rijsnelheid stijgt.
Opmerking!
Als een andere bandenmaat wordt gemonteerd, moet de regeleenheid van de
hydrostaat aan de nieuwe bandenmaat worden aangepast.
Frequenties van het C3-signaal:
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km/u

f(Hz)

km/u

f(Hz)

0

0

30

158

5

26

35

184

10

53

40

211

15

79

45

237

20

105

50

263

25

132
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3-polig stopcontact [49]

Het 3-polige stopcontact 49 bevindt zich in het middenconsole
PIN

49

Aansluiting

mm²

1

Klem X (ontsteking AAN). met 15A gezekerd

2,5 mm²

2

Massa

2,5 mm²

3

C3-signaal

0,5 mm²

Afb. 276:

4-polig stopcontact [13] (SO)

Het 4-polige stopcontact 13 bevindt zich op de voorkant van het voertuig naast de hydraulische aansluitingen
PIN

13

Afb. 277:

Aansluiting

mm²

1

Parkeerlicht links

0,75 mm²

2

Parkeerlicht rechts

0,75 mm²

3

Klem X (ontsteking AAN). met 15 A gezekerd, via schakelaar 79
in het dakconsole te bedienen

1,5 mm²

4

Massa

1,5 mm²

De stroomvoorziening wordt via de schakelaar 79 in het dakconsole in- en uitgeschakeld.
Bij het inschakelen van de schakelaar 79 ligt op PIN 3 van het 4-polige stopcontact 13 en
op PIN U op de 21-polige stopcontacten 68/11 en 69/26 een spanning van 12 V aan.

79

0

1

Afb. 278:
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Technische gegevens
Stopcontacten 21-polig (SO)

68

69

A

Afb. 279:

11

Afb. 280:

26

De 21-polige stopcontacten 68 en 69 in het voertuig dienen voor communicatie en regeling
tussen bedieningspaneel in de bestuurderscabine en op- en aanbouwapparatuur.
• 21-polig stopcontact 68 voor aansluiting voor 11
• 21-polig stopcontact 69 voor aansluiting achter 26
Als bijv. een bovenbouw-strooier wordt gemonteerd, dan kunnen deze stopcontacten worden gebruikt voor de elektrische verbinding tussen bedieningspaneel en stuurblok van de
strooier. Het is derhalve niet nodig om bij de montage van de strooier een aparte leiding
door het hele voertuig te leggen.
Door de kabeldoorvoer A kunnen aansluitkabels van bovenbouwapparatuur direct naar de
bestuurderscabine worden gelegd.
PIN

Aansluiting

A-P

voor communicatie tussen bedieningspaneel en aanbouwapparaat / bovenbouwapparaat

mm²

A

Klem 30 (15 A)

1,5 mm²

S

Massa

1,5 mm²

T

Klem X (ontsteking AAN, 15 A)

1,5 mm²

U

Klem X (ontsteking AAN). met 15 A gezekerd, via schakelaar 79
in het dakconsole te bedienen

1,5 mm²

V

Parkeerlicht links

0,75 mm²

W

Parkeerlicht rechts

0,75 mm²

X

C3-signaal

0,75 mm²

De stroomvoorziening wordt via de schakelaar 79 in het dakconsole in- en uitgeschakeld.
Bij het inschakelen van de schakelaar 79 ligt op PIN 3 van het 4-polige stopcontact 13 en
op PIN U op de 21-polige stopcontacten 68/11 en 69/26 een spanning van 12 V aan.
Afb. 281:

79

0

1

Afb. 282:
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13-polig
aanhangwagenstopcontact [23]

Het 13-polige aanhangwagenstopcontact 23 bevindt zich rechts naast de aanhangwagenkoppeling op de achterdwarsbalk
PIN

23

Afb. 283:

6-22

Aansluiting

mm²

1

Knipperlicht links

0,75 mm²

2

Mistachterlicht

0,75 mm²

3

Massa (voor 1 - 8)

1,5 mm²

4

Knipperlicht rechts

0,75 mm²

5

Parkeerlicht rechts

0,75 mm²

6

Remlicht

0,75 mm²

7

Parkeerlicht links

0,75 mm²

8

Achteruitrijlamp

0,75 mm²

9

Klem 30

1,5 mm²

10

Klem X

1,5 mm²

11

vrij

12

vrij

13

Massa (voor 9 - 12)

1,5 mm²
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6.21.2

Zekeringen
Het zekeringenkastje 63 bevindt zich achter de rechterstoel op de achterwand van de
bestuurderscabine.

63

Afb. 284:

Nr.

Nominale
spanning
(A)

Klem

F1

10 A

56

Groot licht links

F2

10 A

56

Groot licht rechts

F3

10 A

56

Dimlicht links

F4

10 A

56

Dimlicht rechts

F5

10 A

56

Aanbouwschijnwerper groot licht links

F6

10 A

56

Aanbouwschijnwerper groot licht rechts

F7

10 A

56

Aanbouwschijnwerper dimlicht links

Beveiligd circuit

F 17

F 34

F 51

F 16

F 33

F 50

F8

10 A

56

Aanbouwschijnwerper dimlicht rechts

F 15

F 32

F 49

F9

5A

56

Mistachterlicht

F 14

F 31

F 48

F10

7,5 A

58

Parkeerlicht links

F 13

F 30

F 47

F11

7,5 A

58

Parkeerlicht rechts

F 12

F 29

F 46

F12

5A

58

F 11

F 28

F 45

Verlichting tacho, verlichting bedieningsdeel, verlichting
schakelaar licht, relais werkschijnwerpers voor (SO)

F 10

F 27

F 44

F13

15 A

X

Werkschijnwerper voor (SO)

F9

F 26

F 43

F14

30

Reserve (max. 20 A)

F8

F 25

F 42

F15

3A

15R

F7

F 24

F 41

F6

F 23

F 40

F16

15 A

X

F5

F 22

F 39

F17

15 A

15R

F4

F 21

F 38

F18

15 A

X

21-pol., 4-pol. en 13-pol. aanhangwagenstopcontact

F3

F 20

F 37

F19

5A

X

Bedieningsdeel, regeleenheid hydrostaat, TOG-sensor

F2

F 19

F 36

F20

5A

15R

F1

F 18

F 35

F21

3A

X

Regeleenheid stuurinrichting – elektronica

F22

10 A

X

Regeleenheid stuurinrichting - belastingscircuits, kleppen
voor type besturing, differentieelblokkering, knop ADR aan/uit

F23

15 A

X

3-polig stopcontact middenconsole

F24

10 A

X

Werkschijnwerper achter (SO)

F25

15 A

X

Stelelementen hydraulisch werksysteem

F26

5A

15R

Regeleenheid hydraulisch werksysteem - elektronica

F27

10 A

15R

Vierwielaandrijving, achteruitrijlamp, achteruitrijzoemer

F28

5A

30

F29

5A

15R

Voeding/verlichting schakelaars/ knoppen, relais groot licht

F30

1A

15R

Regeleenheid hydrostaat - inschakelsignaal

X56_sicherungen.eps
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Controlelampjes: laadcontrole, voorgloeien, EOBD;
diagnosestekker, relais oliedruk-controlelampje
Ruitenwissers/ruitensproeierinstallatie, claxon
Richtingaanwijzer

Klep omkeerventilator (SO)

Radio, portofoon, tachograaf
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Nr.

Nominale
spanning
(A)

Klem

Beveiligd circuit

F31

20 A

15R

Regeleenheid hydrostaat - voeding elektronica en lastuitgangen

F32

3A

15R

Sensor asmiddenstand, remlichtschakelaar - opener

F33

15 A

X

Verwarmingsaanjager, aircocompressor (SO)

F34

7,5 A

15

Regeleenheid dieselmotor, luchtmassameter, sensor
drukfiltervervuiling

X

Reserve (max. 20 A)

F35
F36

30 A

30

Voorruit- / spiegelverwarming (SO)

F37

30 A

15R

Regeleenheid hydraulisch werksysteem - lastuitgangen

F38

15R

Reserve (max. 20 A)

F39

X

Reserve (max. 20 A)

F40

5A

15R

Radio, tachometer, portofoon, tachograaf

F41

30 A

HRM

Voeding regeleenheid dieselmotor

F42

10 A

HRM

Magneetklep laaddrukbegrenzing, verwarming lambdasonde, hogedruk-regelklep, klep brandstofdosering hogedrukpomp

F43

15 A

30

Alarmknipperlichten

F44

15 A

30

Zwaailicht

F45

10 A

15R

Remlichten

F46

15 A

30

Binnenverlichting, sigarettenaansteker

F47

15 A

30

21-polig en 13-polig aanhangwagenstopcontact

F48

5A

30

Diagnosestekker, regeleenheid dieselmotor, regeleenheid
bedieningsdeel (zitcontactbewaking)

F49

30 A

30

Brandstofpomp

F50

10 A

30

Compressor bestuurdersstoel (SO)

F51

5A

HRM

F52

50 A

30

Klem

Gloeibougies

Klemtypes

30

Continu- plus

15

Voeding bij ontsteking AAN

15R

Voeding bij ontsteking AAN via relais klem 15

X

Voeding bij ontsteking AAN via relais klem 15,
geen voeding tijdens het starten

58

Voeding bij ingeschakeld parkeerlicht

56

Voeding bij ingeschakeld rijlicht (dimlicht / groot licht)

HRM
6-24

Regeleenheid gloeitijdautomaat, verwarming voor carterontluchting

Hoofdrelais motor, voeding via relais K36.5 (J317)
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6.21.3

Relais
De relais bevinden zich achter de bijrijdersstoel op de achterwand van de bestuurderscabine.
Relaisstrip links
Relais nr.

K 35.7

K 36.4

K 38.1

K 37.1

K 36.6

K 36.5

K 35.6

K 39.1

K 35.1

K 36.8

K 35.12

K 33.1

Relais-schakelfunctie

K35.7

Relais mistachterlicht

K38.1

Relais remlichten

K36.6

Relais oliedruk

K35.6

Relais achteruitrijlamp

K35.1

Relais werkschijnwerpers voor (SO)

K35.12

Relais groot licht
Reserve
Reserve

K 39.2
K 36.1
K 36.2
K 35.8
K 33.3

K33.3 – K35.2: Omschakeleenheid voor aanbouwschijnwerpers
K35.8

Relais dimlicht

K33.3

Omschakelrelais richtingaanwijzer rechts

K33.2

Omschakelrelais richtingaanwijzer links

K35.3

Omschakelrelais parkeerlicht rechts

K35.2

Omschakelrelais parkeerlicht links

K35.4

Omschakelrelais dimlicht

K35.5

Omschakelrelais groot licht

K 33.2

Relaisstrip rechts
K 35.3
K 35.2
K 35.4
K 35.5
X56E5_relais.eps
Afb. 285:
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Relais nr.

Relais-schakelfunctie

K36.4

Relais brandstofpomp

K37.1

Relais werkrijmodus / regeleenheid stuurinrichting

K36.5

Hoofdrelais motor

K39.1

Intervalrelais ruitenwissers

K36.8

Relais klem 15

K33.1

Knipperlicht

K39.2

Relais voorruit- / spiegelverwarming (SO)

K36.1

Relais startonderbreking

K36.2

Relais X-contact

6-25

Technische gegevens
Relais onder zekeringenkastje
Relais nr.

6.21.4

Relais-schakelfunctie

K35.11

Relais werkschijnwerpers achter (SO)

K35.9

Relais parkeerlicht bij rijlicht overdag (SO)

K35.10

Relais dimlicht bij rijlicht overdag (SO)

Gloeilampen
Onderdeel

Kenteken

Elektrische waarden

H7
T4W

12 V, 55 W
12 V, 4 W

H7

12 V, 55 W

P21W gekleurd

12 V, 21 W

Knipperlicht, zijkant

P21W

12 V, 21 W

Achterlichten achter
Knipperlicht
Achterlicht
Remlicht
Achteruitrijlamp
Mistachterlicht

P21W
R10W
P21W
R21W
P21W

12 V, 21 W
12 V, 10 W
12 V, 21 W
12 V, 21 W
12 V, 21 W

C5W

12 V, 5 W

H1

12 V, 55 W

Binnenverlichting

k

12 V, 10 W

Schakelaarverlichting

j

12 V, 1,2 W

Werkschijnwerpers voor (SO)

H3

12 V, 55 W

Werkschijnwerpers achter (SO)

H3

12 V, 55 W

H4
T4W
P21W gekleurd

12 V, 60/55 W
12 V, 4 W
12 V, 21 W

H4-hoofdschijnwerper
Dimlicht
Parkeerlicht
H7-grootlichtschijnwerper
Knipperlicht, voor

Kentekenplaatverlichting
(alleen bij uitvoering met stuur links)
Zwaailicht

Opbouwschijnwerpers
Dimlicht
Parkeerlicht
Extra knipperlicht boven
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Hoofdstuk
Service

7

Service

Service

7

Service

7.1

7

Voertuiggegevens

W M U 2 X 5 6 E 5

Datum van levering:
...........................................................................
(door verkoper in te vullen)

W

Voertuig-identificatienummer

MULTICAR Zweigwerk der Hako-Werke GmbH
Industriestraße 3
D-99880 Waltershausen/Thüringen
Stempel van verkoper
De garantie van de verkoper conform in dit hoofdstuk afgedrukte garantievoorwaarden begint op de dag van levering van het voertuig
aan de eindklant.
Onderstaande gegevens beschrijven uw voertuig duidelijk. Vermeld deze gegevens altijd
in uw correspondentie of als u telefonische vragen stelt aan uw dealerwerkplaats of aan de
fabriek.
Type:
X56 Euro 5 – TREMO CARRIER

Eerste verstrekte kentekenbewijs:

Motornr.:

Vooras-nr:

Transmissienr.

Achteras-nr:

Rijpomp-nr.:

Rijmotor-nr:

Lakwerk:

Speciale opties:

1e eigenaar:

2e eigenaar:

Straat:

Straat:

Plaats:

Plaats:

Telefoon:

Telefoon:

Kenteken:

Kenteken:

Datum van inbedrijfstelling/registratie:

Datum van inbedrijfstelling/registratie:

Aantal bedrijfsuren/afgelegde kilometers:

Aantal bedrijfsuren/afgelegde kilometers:
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Uw dichtstbijzijnde MULTICAR-dealer

• Adres:

• Telefoon:
• Fax:
• E-mail:

7-2
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7.2

Service-aanwijzingen
U wilt en moet heel lang onbezorgd plezier hebben van uw TREMO CARRIER.
Voorwaarde daarvoor zijn veiligheid en betrouwbaarheid. Om deze eigenschappen te
behouden is een bepaalde mate van onderhoud en inspectie nodig.
Het MULTICAR onderhoudssysteem omvat alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden die bij normale omstandigheden en normale belasting met de vastgelegde intervallen
en overeenkomstig de informatie in deze gebruiksaanwijzing moeten worden uitgevoerd.
Voor de dienovereenkomstige onderhouds- en inspectiewerkzaamheden
– zie hoofdstuk Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Opmerking!
Onderhoudswerkzaamheden omvatten geen reparatiewerkzaamheden; hiervoor
moet apart opdracht worden gegeven.
Meer informatie met betrekking tot het onderhoud van uw voertuig vindt u in deze
gebruiksaanwijzing of neem hiervoor contact op met uw dichtstbijzijnde MULTICAR-servicestation.
Het adres van de klantenservice van MULTICAR Zweigwerk der Hako-Werke GmbH luidt:
MULTICAR Zweigwerk der Hako-Werke GmbH
Industriestraße 3
D-99880 Waltershausen/Thüringen
Telefoon: +49 (0) 3622 - 640-0
Fax: + 49 (0) 3622 - 640-243
E-mail: info@multicar.de
www.multicar.de

Wij wensen u veel rijplezier
MULTICAR Zweigwerk der Hako-Werke GmbH
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Waarom regelmatige service

Regelmatig uitgevoerde service zorgt ervoor dat de gebruiksveiligheid en de rendabiliteit
van uw voertuig behouden blijft. Bovendien kan daarbij schade tijdig worden vastgesteld
en wel voordat een kleine schade is uitgegroeid tot een grote schade.
Daarvoor hebben wij een beproefd servicesysteem ontwikkeld, dat bestaat uit de volgende
componenten:
Leveringsservice
Voordat uw TREMO CARRIER de fabriek verlaten heeft, is deze onderworpen aan een
grondige technische controle.
Er werden noodzakelijke instellingen verricht.
Voordat het voertuig aan de klant wordt overgedragen, wordt in de vorm van een omvangrijke leveringsservice nog een kwaliteitscontrole overeenkomstig onze instructies uitgevoerd.
Service tijdens de garantieperiode
De garantieperiode is één (1) jaar.
De 1e controle na 50 bedrijfsuren is tevens de eerste gelegenheid in het kader van het
beproefde servicesysteem van MULTICAR Zweigwerk der Hako-Werke GmbH.
Als u na afloop van de garantieperiode besluit uw voertuig volgens het door MULTICAR
Zweigwerk der Hako-Werke GmbH aanbevolen inspectie-service-programma verder te
laten onderhouden, is al tijdens de garantieperiode de juiste basis gelegd voor een voortdurend en economisch zinvol onderhoud.
Bij de gratis 1e controle krijgt de klant altijd olie, brandstof, smeermiddelen en filters evenals reparaties die niet binnen de garantie vallen, apart in rekening gebracht.
Elk erkend servicestation voert alle noodzakelijke werkzaamheden uit en bevestigt dit in
de bewijsvelden van dit serviceboekje.
De omvang van de technische diensten bij de telkens noodzakelijke inspectie-servicebeurt
staat vermeld – zie hoofdstuk Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht)
op pagina 4-41.
De kosten van de inspectie-servicebeurt - loon, materiaal, smeermiddelen en bedrijfsstoffen - krijgt u meegedeeld door het erkende servicestation.
Wij adviseren u een contract af te sluiten met uw servicestation voor regelmatige inspectie-servicebeurten.
Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden heeft u de beschikking over een
goed verspreid netwerk van MULTICAR-servicestations. Elk van deze werkplaatsen biedt
met zijn inrichtingen, gereedschappen, speciaal geschoold vakpersoneel, ervaring en de
regelmatige technische instructies door de fabriek de garantie dat uw voertuig vakkundig,
grondig en volgens de nieuwste kennis wordt geïnspecteerd en onderhouden.
Garantieclaims, waarvan de omvang zich richt naar het koopcontract, kunnen bij elk
erkend MULTICAR-servicestation worden ingediend.
Volg a.u.b. de voorschriften in deze handleiding op en zorg er ook voor dat deze worden
opgevolgd, wanneer u het voertuig aan een derde overlaat voor gebruik en onderhoud.
Alleen dan weet u zeker dat uw aanspraak op garantie blijft bestaan.
Als voorgeschreven inspectie- en onderhoudsbeurten tijdens de garantieperiode van het
voertuig niet regelmatig of niet tijdig evenals niet in door MULTICAR erkende werkplaatsen worden uitgevoerd, dan kan pas worden beslist over een garantieclaim als de uitkomst
van een onderzoek door de fabrikant beschikbaar is.
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Garantievoorwaarden
1 De verkoper staat er garant voor dat het speciale voertuig van MULTICAR vrij is van
fouten, waarbij dit beantwoordt aan de huidige stand van de techniek. De garantie
begint op de dag van levering. Deze geldt voor de duur van 12 maanden, uiterlijk echter gedurende 1000 bedrijfsuren.
2 De koper heeft recht op verhelpen van fouten (verbetering achteraf). Hierbij moet op
het volgende worden gelet:
• De koper kan aanspraken op verbetering achteraf geldend maken bij de verkoper of
bij erkende MULTICAR-servicestations. De koper dient aanspraken op verbetering
achteraf onmiddellijk na vaststelling van de fouten schriftelijk te melden bij het in de
arm genomen bedrijf of door dit te laten opnemen.
• Verbeteringen achteraf dienen onmiddellijk door vervanging of reparatie van defecte
onderdelen zonder berekening van de noodzakelijke loon- en materiaalkosten te
geschieden. De vergoeding van weg- en transportkosten is uitgesloten.
• Vervangen onderdelen worden eigendom van de verkoper. Als door de verbetering
achteraf extra, door MULTICAR Zweigwerk der Hako-Werke GmbH voorgeschreven
onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk worden, dan neemt de verkoper de kosten
hiervan op zich.
3 Als de fout niet kan worden verholpen of voor de koper verdere pogingen tot verbetering achteraf onredelijk zijn, kan de koper van de verkoper in plaats van verbetering
achteraf koopvernietiging (ongedaan maken van koopcontract) of vermindering (verlaging van de koopprijs) eisen.
4 Verplichtingen voor een garantie bestaan niet, wanneer de opgetreden fouten verband
houden met de volgende oorzaken:
• de koper een fout niet vlgs. cijfer 7 gemeld en onmiddellijk gelegenheid tot verbetering achteraf geboden heeft
• het gekochte voorwerp onvakkundig behandeld of overbelast is
• het gekochte voorwerp in een niet erkend bedrijf gerepareerd of onderhoud is
• het gekochte voorwerp zonder toestemming van de verkoper technisch veranderd
werd of niet goedgekeurde onderdelen in het gekochte voorwerp ingebouwd werden
• het gekochte voorwerp niet overeenkomstig de voorschriften voor gebruik,
onderhoud en inspectie behandeld werd
• het gekochte voorwerp door een ongeval beschadigd werd
5 Natuurlijke slijtage is uitgesloten van de garantie.
6 De garantie heeft geen betrekking op banden of andere onderdelen waarvoor de
betreffende fabrikanten de garantie op zich nemen.
7 De hiervoor genoemde garantieclaims verjaren bij verstrijken van de garantieperiode
vlgs. cijfer 7. Voor binnen de garantieperiode geclaimde, maar niet verholpen fouten
wordt tot het moment van verhelpen van de fout garantie verleend. Tot die tijd is de
verjaringstermijn voor deze fouten opgeschort. Deze eindigt echter in deze gevallen
drie maanden nadat de verkoper verklaard heeft dat de fout verholpen is of dat er
geen sprake is van een fout.
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7.4

Doorroestgarantie
Elk voertuig wordt in de diverse stadia van productie met de modernste technische middelen effectief tegen corrosie beschermd. Het wordt daardoor bestand tegen de voortdurend
sterker wordende aanvallen door corroderende factoren waaraan het bij gebruik is blootgesteld (bijtende bestanddelen in de lucht, zouten in de buurt van de zee, steenslag,
strooizout voor gladheidsbestrijding, enz.).
Ondanks de hoge standaard van deze corrosiebescherming kan deze op den duur alleen effectief behouden blijven, wanneer het voertuig regelmatig en zorgvuldig wordt onderhouden, – zie
hoofdstuk Onderhoudsschema TREMO CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41.
Om deze reden is het aan te raden om het voertuig o.a. vaak te wassen, vooral in de winter en in het voorjaar na de vorstperiode; daarbij moet vooral de onderkant en de spatborden zorgvuldig met veel water worden afgespoeld.
Optredende lakschade moet zo snel mogelijk worden gerepareerd, zodat deze geen bron
voor corrosie kan gaan vormen.
Een controle van de carrosserie is in het kader van elke onderhoudsdiagnose voorzien.
Regelmatig onderhoud en inspectie van de carrosserie van uw Multicar, volgens adviezen,
zal het behoud van deze bescherming verlengen.

7.4.1

Garantie-omvang
• De contractuele garantie tegen doorroestschade aan de carrosserie wordt door de

•
•
•
•
•
•
7.4.2

voertuigfabrikant voor alle nieuwe voertuigen voor de duur van 6 jaar, gerekend vanaf
de dag van levering aan de eerste koper of de datum van het eerste afgegeven kentekenbewijs, naarmate dat wat eerder was, overeenkomstig met de hiervoor genoemde
voorwaarden verleend.
De garantie is voertuiggebonden; verlening en duur ervan wordt niet beïnvloed door
wisseling van eigenaar.
Deze geldt voor de gehele carrosserie, onderdelen, producten en arbeidslonen.
Deze is geen vervanging voor de wettelijke garantie.
Uitvoering van garantiewerkzaamheden verlengt de duur van de garantie tegen
doorroesten niet.
De beslissing of onderdelen gerepareerd of vervangen worden, ligt bij de voertuigfabrikant.
Vervangen onderdelen worden eigendom van de voertuigfabrikant.

Voorwaarde voor verlening van de garantie
De verlening van de garantie tegen doorroesten is altijd afhankelijk van het naleven van de
volgende voorwaarden, dat
• het voertuig in het kader van de vlgs. Hoofdstuk 4 Onderhoudsschema TREMO
CARRIER (totaaloverzicht) op pagina 4-41 voorgeschreven onderhouds- en controleintervallen wordt gepresenteerd in een dealerwerkplaats;
• de door de dealerwerkplaats bij deze gelegenheden vastgestelde schade onmiddellijk
wordt verholpen;
• het door de dealerwerkplaats correct ingevulde en afgestempelde onderhoudsattest
wordt overgelegd.
• Veronachtzaming van een van deze voorschriften heeft het volledige verlies van de
garantie tegen doorroesten tot gevolg.
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Service
7.4.3

Uitsluiting – beperkingen
• De garantie tegen doorroesten dekt niet:
• schade die ontstaat door invloeden van buitenaf (steenslag, krassen, stoten, atmosfe•
•
•
•
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rische neerslag enz.)
schade die te wijten is aan de getransporteerde goederen (krassen, deuken, corrosie
door chemische producten enz.)
gebrekkig onderhoud
schade die werd veroorzaakt door reparaties die niet overeenkomstig de reparatieinstructies van de voertuigfabrikant werden uitgevoerd of die te wijten is aan gebruik
van onderdelen die geen originele onderdelen zijn
schade die ontstaat door chemisch-mechanische invloeden
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Onderhoud

Onderhoud
7.5

Onderhoudsattesten
De onderstaande tabel geeft u een goed overzicht van de onderhoudswerkzaamheden die
na een bepaald aantal bedrijfsuren verricht moeten worden. De onderhoudsschema's hiervoor vindt u op pagina 4-41.
De uitvoering van de werkzaamheden moet door de hiermee belaste werkplaats telkens
worden bevestigd in de onderstaande tabel.
Aanspraken op garantie worden alleen in aanmerking genomen, wanneer alle onderhoudsintervallen door een erkende werkplaats uitgevoerd en bij de firma MULTICAR aangetoond werden.
In dit verband wijzen wij u op de garantiebepalingen van de firma MULTICAR.
4

Na bedrijfsuren

Onderhoudsschema

Datum

Stand
bedrijfsuren

Bedrijf/
handtekening

Overdracht
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50

1e controle

250

2e controle

500

A

1.000

A

1.500

B

2.000

A

2.500

A

3.000

B

3.500

A

4.000

A

4.500

B

5.000

A
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Onderhoud

Na bedrijfsuren

Onderhoudsschema

5.500

A

6.000

B

6.500

A

7.000

A

7.500

B

8.000

A

8.500

A

9.000

B

9.500

A

10.000

A

10.500

B

11.000

A

11.500

A

12.000

B

12.500

A

13.000

A
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Datum

Stand
bedrijfsuren

Bedrijf/
handtekening
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