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Inleidende opmerking

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe ROPA machine. Lees deze gebruikshandlei-
ding aandachtig door. De gebruikshandleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de
machinebestuurder. Ze bevat alle nodige aanwijzingen voor het veilige gebruik van de
machine, biedt informatie over de veilige omgang en geeft tips voor praktisch gebruik,
zelfhulp en onderhoud. De relevante veiligheidsinformatie is gebaseerd op de actueel
geldende veiligheidsvoorschriften en voorschriften met betrekking tot gezondheid en
veiligheid op het werk. Bij vragen over de machine, het bedienen van de machine of
het bestellen van reserveonderdelen, neemt u contact op met uw plaatselijke hande-
laar of rechtstreeks met de producent:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

Telefoon klantendienst + 49 – 87 85 – 96 01 201
Telefoon reserveonderdelen + 49 – 87 85 – 96 01 202
Telefax + 49 – 87 85 – 566
Internet www.ropa-maschinenbau.de
E-mail klantendienst Klantendienst@ropa-maschinenbau.de
E-mail reserveonderdelen bestelling@ropa-maschinenbau.de

Belangrijke aanwijzingen

De officiële reserveonderdelen van ROPA werden speciaal ontworpen voor uw
machine. Ze voldoen aan de strikte ROPA-normen voor veiligheid en betrouwbaar-
heid. Wij wijzen erop dat onderdelen of accessoires die niet werden goedgekeurd
door ROPA, niet voor ROPA machines mogen worden gebruikt omdat de veilig-
heid en het operationele gebruik van de machine daardoor kunnen worden beïn-
vloed. Voor het inbouwen, aanbouwen of ombouwen van die aard, kunnen wij geen
enkele verantwoordelijkheid opnemen. Bij veranderingen die u zelf aan de machine
doorvoert, vervalt elke garantie! Bovendien kunnen de conformiteitsverklaring (CE-
teken) of reglementaire goedkeuringen ineffectief worden. Dit geldt ook voor het
verwijderen van door de fabriek aangebrachte verzegelingen of zegellak.

WAARSCHUWING

Door het gebruik van verkeerd geïnstalleerde elektrische apparatuur (bv. ontvang -en
zendapparatuur of andere apparaten die elektromagnetische stralen uitzenden) kun-
nen, in uitzonderlijke gevallen, aanzienlijke storingen aan de voertuigelektronica of
functionele storingen aan de machine optreden. Bij dergelijke storingen kan de volle-
dige machine plotseling stilvallen of ongewenste functies uitvoeren.

Schakel in dit geval onmiddellijk de storingsbronnen uit en leg de machine onmid-
dellijk stil.
Neem indien nodig contact op met ROPA of een bevoegde klantenservice van
ROPA in uw buurt.
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Inleidende opmerking

Klantendiensten en bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan de motor mogen
uitsluitend door bedrijven of personen worden uitgevoerd, die uitdrukkelijk door
MTU of Mercedes-Benz werden geautoriseerd. Deze werken moeten door de
respectievelijke personen of bedrijven in de onderhoudscertificaten van Merce-
des-Benz worden gekwiteerd. Zonder juist ingevulde onderhoudscertificaten vervalt
elke garantie of aansprakelijkheid, die wordt aangeboden door de producent van
de motor.
Wij behouden uitdrukkelijk het recht (ook zonder voorafgaande kennisgeving) op
technische wijzigingen die bedoeld zijn voor het verbeteren van onze machines of
het verhogen van de veiligheidsnormen.
Alle richtingen in deze gebruikershandleiding (voor, achter, rechts, links), zijn geba-
seerd op de voorwaartse rijrichting. Vermeld bij het bestellen van reserveonderde-
len en bij technische vragen steeds het serienummer van de machine. Het serie-
nummer vindt u op het typeplaatje en boven het typeplaatje aan het onderstel van
het voertuig.
Onderhoud en verzorg de machine volgens de voorschriften. Volg de instructies
in deze gebruikshandleiding en zorg voor de tijdige vervanging van slijtagegevoe-
lige onderdelen en tijdige reparaties. Laat de machine in overeenstemming met de
voorschriften onderhouden en/of herstellen.
Door het juiste gebruik van deze machine profiteert u van de jarenlange ervaring
die ROPA met betrekking tot suikerbieten-, rooi- en laadtechniek heeft opgebouwd
en in deze machine heeft geïmplementeerd. Houd er rekening mee dat onvol-
doende zorg en gebrekkig onderhoud onvermijdelijk leidt tot slechte prestaties en
dus verloren tijd.
Bij plots optredende, ongewone geluiden moet u de oorzaak laten vaststellen voor-
dat de machine verder wordt gebruikt, anders kan dit leiden tot ernstige schade of
dure reparaties aan de machine.
Houd u steeds aan de plaatselijk geldende voorschriften voor wegverkeer en de
actuele veiligheidsvoorschriften voor arbeid en gezondheid.
Een exemplaar van deze handleiding moet te allen tijde en voor de gehele levens-
duur van de machine toegankelijk zijn voor bevoegde personen. Zorg ervoor dat de
handleiding, bv. in het geval van een doorverkoop, steeds wordt meegeleverd.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat eventuele schade, die voortvloeit uit het feit dat deze
gebruikshandleiding niet of niet volledig werd nageleefd, niet door de garantie van
ROPA wordt gedekt. Dit handboek biedt uitgebreide beschrijvingen, maar het is het in
uw eigen belang om deze handleiding volledig en rustig door te lezen en vertrouwd te
raken met de machine.
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Inleidende opmerking
Typeplaatje en belangrijke gegevens

1.1 Typeplaatje en belangrijke gegevens

Het typeplaatje (2) van de machine bevindt zich aan de rechterzijde van het voertuig,
aan het onderstel van het voertuig (in de buurt van het voorwiel, achter het serienum-
mer (1)).

2 1

Vul in de volgende afbeelding van het typeplaatje de gegevens van uw machine in.
Deze gegevens hebt u nodig bij het bestellen van reserveonderdelen.
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Serienummer dieselmotor

1.2 Serienummer dieselmotor

1

Het serienummer van de motor (1) bevindt zich aan het motorblok naast, de V-snaar-
schijf van de krukas.
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Conformiteitsverklaring

1.3 Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring maakt deel uit van de afzonderlijk verstrekte documentatie
en zal worden overhandigd bij de levering van de machine.

Het CE-kenteken van de machine is een onderdeel van het typeplaatje.

ROPA Maus5

vanaf 2014
vanaf 8*1151

RM5

Leider ontwikkelingsafdeling

01. September 2015
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Veiligheid
Algemene symbolen en aanwijzingen

2.1 Algemeen
De machine werd vervaardigd volgens de actuele stand van de techniek en getest op
veiligheid.

De machine is CE-conform en voldoet dus aan de relevante Europese richtlijnen voor
het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie of de Europese Economi-
sche Ruimte.

Wijzigingen aan deze machine mogen uitsluitend worden doorgevoerd met de uitdruk-
kelijke toestemming van de producent, anders vervalt de garantie. Bovendien kan de
toelating voor de deelname aan het wegverkeer vervallen en kunnen andere goedkeu-
ringen van de machine ineffectief worden. De meegeleverde bedrijfshandleiding moet
strikt worden nageleefd. De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van een verkeerde handhaving, niet bedoeld gebruik, onjuiste of onvoldoende her-
stellingen of gebrek aan onderhoud en verzorging door de klant. Als de machine in
werking is, moet u ervoor zorgen dat de machine alleen in perfecte technische staat,
gevaarbewust en doelmatig wordt gebruikt.

2.2 Plichten van de ondernemer
De ondernemer die de machine gebruikt, of zijn opdrachtgever is verplicht:

om te voldoen aan de geldende Europese en nationale werkveiligheidsvoorschrif-
ten.
om de machinebestuurders in te lichten over hun bijzondere verplichting met
betrekking tot de verkeersveilige besturing van de machine. Deze inlichtingen moe-
ten worden herhaald vóór de start van elk seizoen. Deze inlichting moet worden
opgetekend in een schriftelijk document dat moet worden ondertekend door de
ondernemer en de machinebestuurder die de inlichting heeft gekregen. Dit schrifte-
lijk document moet ten minste één jaar door de ondernemer worden bewaard.
de machinebestuurder moet vóór het eerste gebruik van de machine worden geïn-
formeerd over de werking en/of de veilige omgang met de machine.

Formulieren voor deze inlichting vindt u in hoofdstuk 9 van deze bedrijfshandleiding
(Bevestiging van de inlichting voor de bestuurder). Als dit nodig is, kopieert u de for-
mulieren voordat u deze invult.

2.3 Algemene symbolen en aanwijzingen

De volgende symbolen en aanwijzingen worden in deze handleiding voor gebruikt om
veiligheidsaanwijzingen weer te geven. Ze waarschuwen voor mogelijke verwondin-
gen, materiële schade of geven aanwijzingen die het werken met de machine eenvou-
diger maken.

GEVAAR

Dit signaalwoord waarschuwt u voor dreigend gevaar, dat kan leiden tot de dood of
ernstig lichamelijk letsel. Dit gevaar kan enkel optreden als de bedienings- of werkin-
structies niet of niet nauwkeurig genoeg worden nageleefd.

WAARSCHUWING

Dit signaalwoord waarschuwt voor een potentieel gevaarlijke situatie, die kan leiden
tot ernstige lichamelijke letsels. Dit gevaar kan enkel optreden als de bedienings- of
werkinstructies niet of niet nauwkeurig genoeg worden nageleefd.
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Veiligheid
Algemene symbolen en aanwijzingen

OPGEPAST

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke situaties, die kunnen leiden tot
ernstige lichamelijke verwondingen, zware schade aan de machine of andere aanzien-
lijke materiële schade. Het negeren van deze instructies kan leiden tot het vervallen
van de garantie. Dit gevaar kan enkel optreden als de bedienings- of werkinstructies
niet of niet nauwkeurig genoeg worden nageleefd.

OPGELET

Dit signaalwoord waarschuwt voor zware schade aan de machine of andere aanzien-
lijke materiële schade. Het negeren van deze instructies kan leiden tot het vervallen
van de garantie. Dit gevaar kan enkel optreden als de bedienings- of werkinstructies
niet of niet nauwkeurig genoeg worden nageleefd.

OPMERKING

Dit symbool wijst u op bijzonderheden. Daardoor maakt u de werkzaamheden gemak-
kelijker.

(1) Positienummers
Positienummers in afbeeldingen worden in de tekst met ronde haken (1) en in vet
gemarkeerd.

- Handelingsstappen
De gedefinieerde volgorde van de handelingsstappen maakt het juiste en veilige
gebruik van het apparaat gemakkelijker.

2.3.1 Veiligheidsborden

Het veiligheidsteken biedt een visuele weergave van een gevarenbron.

Waarschuwing voor algemeen gevaar
Dit waarschuwingsteken staat voor werken waarbij meerdere oorzaken tot gevaar kun-
nen ontstaan.

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning
Dit waarschuwingsteken staat voor werken waarbij gevaren van een elektrische schok,
mogelijk met dodelijke gevolgen, kunnen ontstaan.

Waarschuwing voor vrijliggende lopende banden
Dit waarschuwingsteken staat voor werken waarbij gevaren door vrijliggende lopende
banden of kettingen, mogelijk met dodelijke gevolgen, kunnen ontstaan.

Waarschuwing voor hete oppervlakken/hete vloeistoffen
Dit waarschuwingsteken staat voor werken waarbij gevaren door hete oppervlak-
ken/hete vloeistoffen kunnen ontstaan.
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Beoogd gebruik

Gevaar voor explosies, accugedeelte
Dit waarschuwingsteken staat voor werken waarbij gevaren door bijtende vloeistoffen
en gassen kunnen ontstaan.

Waarschuwing voor vallen
Dit waarschuwingsteken staat voor werken waarbij gevaren door vallen, mogelijk met
dodelijke gevolgen, kunnen ontstaan.

Waarschuwing voor elektromagnetische velden
Dit waarschuwingsteken staat voor werken waarbij gevaren door elektromagnetische
velden en/of storingen kunnen ontstaan.

Waarschuwing voor verpletting
Dit waarschuwingsbord staat voor werkzaamheden waarbij sprake is van gevaar door
vallen, mogelijk met dodelijke afloop.

Waarschuwing voor verpletting
Dit waarschuwingsbord staat voor werkzaamheden waarbij sprake is van gevaar door
vallen, mogelijk met dodelijke afloop.

2.4 Beoogd gebruik

Deze machine is uitsluitend:
bestemd voor het laden en reinigen van suikerbieten en dergelijke veldgewassen.

Het verplaatsen van de machine op openbare wegen aan de hand van de geldende
wegverkeersregels, is eveneens een deel van het beoogd gebruik. Dit omvat zowel de
voorwaartse als achterwaartse rijbeweging. Elk ander gebruik van de machine wordt
beschouwd als onbedoeld en is dus verboden.

2.4.1 Voorspelbaar onjuist gebruik

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de machine niet mag worden gebruikt voor het sle-
pen of bergen van andere voertuigen, om te trekken en/of te duwen, of om het even
welke lasten en/of bepaalde laadgoederen te vervoeren.

25 / 496



Veiligheid
Gevarenzone

2.5 Gevarenzone

Tijdens de werking van de machine mogen zich geen personen in de gevarenzone
bevinden. In geval van gevaar moet de bediener de machine onmiddellijk uitschakelen
en de betreffende persoon duidelijk maken dat hij de gevarenzone onmiddellijk moet
verlaten. Hij mag de machine pas opnieuw in gebruik nemen als er zich geen perso-
nen meer in de gevarenzone bevinden.

Personen die dichter bij de machine willen komen als deze in werking is, moeten hun
bedoeling duidelijk naar de bediener toe communiceren (bv. door te roepen of een
afgesproken handsignaal) om misverstanden te vermijden. Wanneer de machine
wordt gestart, geldt de gevarenzone die in de grafiek wordt weergegeven. Zodra een
persoon deze zone betreedt, moet de machine onmiddellijk worden uitgeschakeld en
moet u de betreffende persoon duidelijk maken dat hij de gevarenzone onmiddellijk
moet verlaten. De machine mag pas opnieuw in gebruik worden genomen als er zich
geen personen meer in de gevarenzone bevinden.

Voor onderhoud- of inspectiewerkzaamheden mogen de gevaarlijke zones alleen door
speciaal daartoe bevoegde personen en na grondig overleg met de bestuurder wor-
den betreden. Deze personen moeten alvorens het betreden van de gevarenzones
duidelijk worden geïnformeerd over de risico's die kunnen optreden. Alle activiteiten
tussen de bestuurder en deze personen moeten vóór het begin van deze activiteiten
grondig worden afgesproken. Alle onderhouds-, instellings- en inspectiewerkzaam-
heden aan deze machine moeten - voor zover technisch mogelijk - altijd met volle-
dig stilstaande machine en uitgeschakelde de motor worden uitgevoerd. Daarbij heeft
de bestuurder van de machine de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de
machine niet per ongeluk door onbevoegden of in strijd met eerdere afspraken in wer-
king kan worden gesteld.

26 / 496



Veiligheid
Gevarenzone

GEVAAR

Voor personen die zich in de gevarenzone bevinden bestaat gevaar voor ernstige of
zelfs dodelijke verwondingen. Met name in het opnamebereik kunnen lichaamsde-
len, kledingstukken of voorwerpen door bewegende walsen worden gegrepen. Daarbij
kunnen lichaamsdelen worden afgescheurd en uit elkaar worden gereten. Voorwerpen
kunnen in de walsen worden getrokken, worden vernietigd of ernstige schade aan het
opnamegedeelte van de machine veroorzaken.

De bediener is verplicht tot het uitschakelen van de motor vanaf het moment dat
personen of dieren in de gevarenzone komen of met voorwerpen in de gevaren-
zone wordt gegrepen.
Het is uitdrukkelijk verboden om suikerbieten die niet door de machine werden
opgenomen met de hand of met gereedschap in de machine te brengen als de
machine draait.
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de motor worden uitgescha-
keld en de contactsleutel eruit worden getrokken.
U bent verplicht de bedrijfshandleiding te lezen en de veiligheidsaanwijzingen in
acht te nemen.
Deze activiteiten hebben in het verleden zeer ernstige ongevallen veroorzaakt. Er
mogen zich nooit personen bevinden onder omhoog geheven machine-onderdelen
of in het draaibereik van machine-onderdelen bevinden. Dit is gevaarlijk en daarom
verboden.

OPMERKING

Wij raden de exploitant van de machine aan om alle personen die aanwezig zijn bij het
laden over de potentiële gevaren te informeren. U vindt hiervoor een voorschriftenblad
in de bijlage. Dit blad dient u indien nodig te kopiëren en aan de betrokken personen
te geven. Voor uw eigen veiligheid en als bescherming tegen eventuele schadeclaims,
moet de ontvangst van dit blad schriftelijk worden bevestigd in het daarvoor bestemde
veld.

Alle onderdelen van de machine die bijzondere gevaren kunnen veroorzaken, worden
extra gekenmerkt door een waarschuwingssticker (pictogrammen). Deze pictogram-
men geven mogelijke gevaren aan. Ze zijn bestanddeel van de bedrijfshandleiding.
Ze moeten altijd in een schone en goed leesbare toestanden worden gehouden. Vei-
ligheidsstickers die beschadigd of niet meer leesbaar zijn, moeten onmiddellijk wor-
den vervangen. De betekenis van elk pictogram wordt hieronder uitgelegd. Daarnaast
staat bij elk pictogram een zes-cijferig nummer. Dit is het ROPA-bestelnummer. Door
het aangeven van dit nummer kunt u het relevante pictogram bij ROPA bijbestellen.
Het getal dat tussen haakjes staat, staat op de betreffende sticker. Daardoor is de
eenvoudige toewijzing van het pictogram bij het bestelnummer mogelijk.
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2.6 Veiligheidsstickers aan de machine
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Veiligheidsstickers aan de machine

355007100 (1)
Vóór de inbedrijfstelling moet u de
bedrijfshandleiding en/of onder-
houdshandleiding lezen en alle vei-
ligheidsaanwijzingen in acht nemen.

355007900 (04)
Gevaar onder lasten. Nooit onder dit
bouwdeel gaan staan.

355007700 (25)
Gevaar voor het naar binnen trek-
ken van lichaamsdelen. Niet in
draaiende walsen grijpen. Niet op de
walsen gaan staan. Laadvlak nooit
betreden bij ingeschakelde aandrij-
ving en draaiende motor.

355006300 (33)
Gevaar voor onderdelen die met
draaiende motor worden weggeslin-
gerd. Voldoende veiligheidsafstand
houden!

355007000 (34)
Voor onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden motor uitschakelen en
contactsleutel uittrekken. Handboek
lezen en veiligheidsaanwijzingen in
acht nemen.

355006800 (39)
Gevaar door elektrische stroom!
Voldoende veiligheidsafstand van
elektrische hoogspanningsleidingen
houden!

355008100 (40)
Gevaar voor uitlopende vloeistof-
fen, die onder hoge druk staan. Voor
onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden handboek lezen en veilig-
heidsaanwijzingen in acht nemen.

355006900 (41)
Gevaar voor verbranding door hete
oppervlakken! Voldoende afstand
houden van hete oppervlakken!

355007300 (50)
Gevaar door neerklappende machi-
neonderdelen. Gevarenzone van
omhoog geheven en onbeveiligde
machine-onderdelen nooit betreden.

355006400 (52)
Gevaar voor onbedoeld wegrollend
voertuig. Voertuig vóór het afkop-
pelen of parkeren met nivelleerwig
beveiligen tegen onbedoeld wegrol-
len.
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Veiligheid en bescherming van de gezondheid

355007400 (06)
Gevaar door zwenkende
machineonderdelen.
Nooit in het zwenkbereik
gaan staan.

355007800 (11)
Gevaar door neerdalende
machineonderdelen! Het
staan in de gevarenzone
is alleen toegelaten met
ingelegde hefcilinderbe-
veiliging.

355007200 (15)
Gevaar door draaiende
onderdelen. Nooit in de
werkende worm grijpen.
Gevaar voor het naar bin-
nen trekken van kleding-
stukken of lichaamsde-
len. Veiligheidsvoorzie-
ningen tijdens gebruik
niet openen of verwijde-
ren.

355006500 (37)
Gevaar voor vallen! Het
meerijden op loopvlakken
of platforms is verboden.

355008000 (42)
Gevaar voor explosies.
Drukluchtreservoir staat
onder zeer hoge druk.
Uitbouw en reparaties
alleen volgens het hand-
boek uitvoeren.

355006700 (44)
Ga nooit in de gevaren-
zone tussen het voorzet-
apparaat en de machine
staan.

2.7 Veiligheid en bescherming van de gezondheid
De volgende regels en voorschriften moeten strikt worden nagevolgd om het risico
van lichamelijk letsel en/of materiële schade te beperken. Daarnaast moeten de plaat-
selijke voorschriften en eisen voor de werkveiligheid en de veilige omgang met zelf-
rijdende machines in acht worden genomen. Om veiligheidsredenen moet iedereen
die met de machine werkt de huidige bedrijfshandleiding hebben gelezen en begre-
pen. Daarnaast moeten deze personen met de respectievelijke veiligheidsvoorschrif-
ten voor arbeid en gezondheid vertrouwd worden gemaakt.

Voor de veilige werking van de machine moeten de relevante veiligheidsvoorschriften
voor gezondheid, de nationale veiligheidsvoorschriften voor arbeid of gelijkwaardige
nationale veiligheidsvoorschriften voor gezondheid en arbeid van de andere lidstaten
van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betref-
fende de Europese Economische Ruimte in acht worden genomen.

De exploitant is verplicht om de geldende voorschriften te allen tijde en in de actuele
versie beschikbaar te maken voor de bediener.

De machine mag alleen worden gebruikt en ingezet zoals bedoeld en in overeen-
stemming met deze bedrijfshandleiding.
De machine moet op een manier worden gebruikt en bediend zodat uw stabiliteit te
allen tijde wordt gegarandeerd.
De machine mag niet worden gebruikt in gesloten ruimten.
De werkzaamheid van de bedienings- en regeldelen mag niet onrechtmatig worden
beïnvloed of ongedaan worden gemaakt.
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2.8 Vereisten voor het bedienings- en onderhoudspersoneel

Het zelfstandig besturen en onderhouden van de machine is alleen toegelaten voor
personen die meerderjarig zijn en:

moet in het bezit zijn van een vereist en geldig rijbewijs (voor het rijden op de
openbare weg), lichamelijk en mentaal geschikt zijn,
niet onder invloed van drugs, alcohol of medicatie zijn, die het reactievermogen
van de machinebestuurder op gelijk welke manier kunnen beperken,
geïnstrueerd zijn in de bediening en het onderhoud van de machine en zijn kennis
hiervan aan de ondernemer bewijzen,
om de machinebestuurders in te lichten over hun bijzondere verplichting met
betrekking tot de verkeersveilige besturing van de machine,
die de regio kennen en waarbij te verwachten valt dat de hen toegewezen taken op
een betrouwbare manier worden uitgevoerd en
van de ondernemer deze opdracht hebben gekregen.

Het bedieningspersoneel moet de bedrijfshandleiding van de machine volledig hebben
gelezen en begrepen.

Alle onderhoudswerkzaamheden die niet expliciet werden toegestaan voor de bedie-
ner, mogen uitsluitend door opgeleid of geschoold onderhoudspersoneel worden uit-
gevoerd. Diverse activiteiten mogen alleen worden uitgevoerd door personen die hier-
voor uitdrukkelijk door ROPA werden geautoriseerd. In geval van twijfel vraagt u bij de
producent na of u een bepaalde activiteit zelf op een veilige manier kunt uitvoeren.

OPMERKING

Formulieren voor de veiligheidsinstructies van bedienings- en onderhoudspersoneel
vindt u in deze handleiding. Als dit nodig is, kopieert u de formulieren voordat u deze
invult.

2.9 Gebruik van de trap

Voor uw eigen veiligheid betreedt u de opstapladder steeds met het gezicht in de rich-
ting van de machine. Neem tijdens het op- en afklimmen altijd met beide handen de
twee handleuningen vast en houdt u tijdens het gebruik van de opstapladder altijd ste-
vig vast aan de handleuningen.

De veiligheidsbeugel aan het bovenste uiteinde van de ladder dient als valbeveiliging.
Zorg ervoor dat deze beugel altijd automatisch sluit en op geen enkele manier wordt
geblokkeerd. Deze beugel mag om veiligheidsredenen niet continue worden openge-
laten.

2.10 Handhaving bij ongevallen
Bij ongevallen met lichamelijke verwondingen moet de machine onmiddellijk worden
uitgeschakeld. Indien nodig moeten onmiddellijk Eerste Hulp-maatregelen worden
gestart, moet medische hulp worden geroepen en de eerstvolgende verantwoordelijke
evt. worden ingelicht.
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2.11 Omgang met oude onderdelen, bedrijfs- en hulpstoffen
Bij het hanteren van bedrijfs- en hulpstoffen moet altijd geschikte beschermings-
kleding worden gedragen die het huidcontact met deze stoffen voorkomt of vermin-
dert.
Defecte en uitgebouwde oude onderdelen moeten gescheiden worden verzameld
op basis van de materiaalsoorten en worden gerecycleerd volgens de voorschrif-
ten.
Resten van oliën, vetten, oplos- of reinigingsmiddelen moeten veilig en milieuvrien-
delijk in geschikte en wettelijk goedgekeurde verzamelcontainers worden bewaard
en opgeslagen. Daarnaast moeten ze milieuvriendelijk en in overeenstemming met
de plaatselijke voorschriften worden verwijderd.

2.12 Overige gevaren
Overige gevaren zijn bijzondere gevaren die, ondanks een veilige constructie, niet
kunnen worden uitgesloten. Deze overige gevaren zijn niet duidelijk herkenbaar en
kunnen de oorzaak zijn voor mogelijke verwondingen of gevaren voor de gezondheid.

Indien overige gevaren optreden die niet werden voorzien, moet de werking van de
machine onmiddellijk worden gestopt en de aangewezen verantwoordelijke evt. wor-
den geïnformeerd. Deze neemt dan de verdere beslissingen en doet alles wat nodig
is om het opgetreden gevaar weg te werken. De machineproducent moet indien nodig
worden geïnformeerd.

2.13 Gevaren door mechanische invloeden

GEVAAR

Tijdens de werking van de machine bestaat levensgevaar door vrijliggende,
draaiende machinedelen (aftaktussenassen, assen, walsen en transportban-
den...) en overhangende aanbouwdelen.
Draaiende machineonderdelen en afbrekende aanbouwdelen kunnen leiden tot ern-
stige letsels, zoals verplettingen, het afscheuren van lichaamsdelen en beenbreuken.
Deze verwondingen kunnen in bijzonder ernstige gevallen dodelijk zijn. Tijdens het
verladen bestaat in het gedeelte van de opname kans op dodelijke verwondingen door
de roterende opnamewalsen.

– U beschermt uzelf tegen deze gevaren door u te houden aan de voorgeschreven
veiligheidsafstand, door voortdurende aandacht en door het dragen van geschikte
beschermingskleding.
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2.14 Gevaren door elektriciteit

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische spanning.
Kabels en bouwdelen zijn spanningsgeleidend, dit kan leiden verwondingsgevaar of
de dood. Klemnippels staan ook na het uitschakelen onder spanning.

– Alle werkzaamheden aan de elektrische uitrusting van de machine moeten altijd
door professionele elektromonteurs worden uitgevoerd.

– Elektrische uitrusting regelmatig controleren: Losse verbindingen opnieuw vastma-
ken en beschadigde leidingen en kabels onmiddellijk vervangen.

Bij werkzaamheden aan de machine bestaat gevaar voor elektrische schokken:
Door direct contact met spanningsgeleidende delen of delen die onder spanning
zijn geraakt als gevolg van storingen.
Door elektrostatisch opgeladen delen.
Tijdens het werken aan onder spanning staande delen, leidingen of kabels, moet
altijd een tweede persoon aanwezig zijn, die de hoofdschakelaar in geval van nood
uitschakelt.
Elektrische inrichtingen nooit met water of gelijkaardige vloeistoffen reinigen.
Spanningsgeleidende delen binnenin en aan de buitenkant van de machine niet
aanraken.
Voordat u aan de machine begint te werken, moet u de machine via de hoofdscha-
kelaar uitschakelen, controleren op spanningsvrijheid en beveiligen tegen onbe-
doeld aanschakelen.
Vóór het openen van schakelkasten en apparatuur, alle onderdelen die elektrische
ladingen opslaan, ontladen en ervoor zorgen dat alle onderdelen stroomloos wor-
den gemaakt.
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2.15 Gevaren door bedrijfsstoffen

WAARSCHUWING

Oliën, brandstoffen en vetten kunnen volgende schade veroorzaken:

Vergiftiging door inademing van brandstofdampen,
Allergieën door huidcontact met brandstof, olie of vet,
Brand- en explosiegevaar veroorzaakt door roken, gebruik van vuur of open licht
tijdens de omgang met brandstof, olie of vet.

Voorzorgsmaatregelen:
– Bij de omgang met brandstof of olie, is roken en het gebruik van vuur of open licht

ten strengste verboden. Oliën of brandstoffen mogen alleen worden opgeslagen in
daarvoor geschikte en goedgekeurde containers.

– Brandstofcontainer niet blootstellen aan direct zonlicht.
– Brandstofcontainer altijd in de schaduw bewaren.
– Bij de omgang met brandstof is uiterste voorzichtigheid geboden. De desbetref-

fende veiligheidsvoorschriften voor de omgang met brandstoffen moeten strikt wor-
den nageleefd.

– Met brandstof doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en op een geschikte
plaats laten luchten.

– Met brandstof of olie doordrenkte doeken in geschikte en goedgekeurde containers
bewaren en milieuvriendelijk verwijderen.

– Tijdens het overgieten van brandstof of olie altijd een geschikte trechter gebruiken.
– Huidcontact met brandstof, olie of vet moet altijd worden vermeden! Indien nodig

moeten geschikte beschermingshandschoenen worden gedragen.
– Brandstof of olie uitsluitend buiten of in een goed geventileerde ruimte overgieten.

OPMERKING

Gevaar voor milieuschade veroorzaakt door het uitlopen van brandstof of olie!
Gevaar voor verontreiniging van bodem of water.

Voorzorg:
– Containers met brandstoffe of oliën zorgvuldig afsluiten.
– Lege containers volgens de voorschriften en milieuvriendelijk verwijderen.
– Geschikte bindmiddelen binnen handbereik houden en ook gebruiken als dit nodig

is.

2.16 Gevaren door lawaai

WAARSCHUWING

Lawaai
Lawaai kan gehoorverlies (doofheid), hardhorigheid, gezondheidsproblemen, even-
wichts- of bewustzijnsstoringen, alsook aandoeningen van het cardiovasculair sys-
teem veroorzaken. Lawaai kan de aandacht van personen beperken. Daarnaast kan
lawaai ook de onderlinge communicatie tussen het bedienend personeel of met de
omgeving storen. De waarneming van akoestische waarschuwingssignalen kan wor-
den verminderd of uitgeschakeld.

Beschermingsmogelijkheden
– Gehoorbescherming (watten, oordopjes, plugs of helm) dragen.
– Blijf op voldoende afstand van de draaiende machine.
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Mogelijke oorzaken:
Impulslawaai (< 0,2 s; > 90 dB(A))

Machinegeluiden hoger dan 90 dB (A)

2.17 Gevaren door de hydraulische installatie

WAARSCHUWING

Hydraulische olie kan huidirritaties veroorzaken. Uitlopende hydraulische olie kan
schade aan het milieu veroorzaken. In hydraulische systemen komen zeer hoge druk
en gedeeltelijk hoge temperaturen tot stand. Hydraulische olie die onder druk uiloopt
kan door de huid in het lichaam dringen en kan leiden tot zeer ernstige beschadiging
van het weefsel en brandwonden. Bij onjuist gebruik van het hydraulisch systeem kun-
nen gereedschap of machinedelen met enorme krachten worden weggeslingerd en
ernstige verwondingen veroorzaken.

Beschermingsmogelijkheid
– Controleer alle hydraulische slangen regelmatig op hun toestand en laat bescha-

digde slangen onmiddellijk vervangen door geschoolde vakkrachten.
– Controleer de hydraulische slangen regelmatig in overeenstemming met de

erkende regels voor techniek, de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en
laat deze indien nodig vernieuwen.

– Werkzaamheden aan het hydraulische systeem mogen alleen door speciaal opge-
leid personeel worden uitgevoerd.

– Bij het werken aan het hydraulisch systeem, moet het vooraf drukloos worden
gemaakt! Vermijd huidcontact met hydraulische olie.

2.18 Gevaren door pneumatisch systeem

Bij schade aan de pneumatiek kunnen de opgeheven waarschuwingsborden aan de
bietenhoopruimer plotseling naar beneden zakken en personen die zich in de buurt
van de borden bevinden, ernstig verwonden.

Bij werkzaamheden aan de pneumatica bestaat gevaar dat perslucht abrupt ontsnapt
en schade veroorzaakt.

– Alle werkzaamheden aan de pneumatische uitrustingen mogen in principe uitslui-
tend worden uitgevoerd door vakkrachten die hiervoor zijn opgeleid.

– Voordat u onderhoudswerken doorvoert moeten alle pneumatische drukleidingen
en drukvaten drukloos worden gemaakt en worden ontlucht.

2.19 Gevaar door hete media/oppervlakken
Gevaar voor verbranding/verschroeiing bestaat door:

Hete oppervlakken (hete machinedelen).
Hete motorolie.
Hete hydraulische olie.
Heet koelmiddel.

Tegenmaatregelen:
– Machine- en bedrijfsstoffen laten afkoelen.
– Beschermingshandschoenen dragen.
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2.20 Persoonlijke beschermingsuitrusting
Om ongevallen te voorkomen, geen strakke kleding dragen. Met name dassen, sjaals,
ringen of kettingen kunnen in de bewegende machinedelen verstrikt raken. Geschikte
hoofdbedekking dragen bij lange haren.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals bv. lucifers en aanstekers niet in uw broekzak
stoppen.

Alle personen die zich binnen het werkgebied van de machine bevinden zijn, afhanke-
lijk van de situatie, verplicht tot het dragen van de volgende beschermingskleding:

Altijd
Veiligheidsschoenen met slipbestendige zolen.
Nauwaansluitende beschermingskleding.

Tijdens het transport- of installatiewerkzaamheden ook
veiligheidshelm.

Tijdens het onderhoud ook
snijbestendige beschermingshandschoenen.
Beschermingscrème (huidbeschermingsplan opstellen).
veiligheidsbril.
Oog/gezichtbescherming en zuurbestendige handschoenen (bij werkzaamheden
aan de accu).
Nauwaansluitende beschermingskleding met lange mouwen.
Hitte- en koelwaterbestendige beschermingshandschoenen (bij werkzaamheden
aan het koelsysteem).
Oliebestendige beschermingshandschoenen (bij werkzaamheden aan oliehou-
dende systemen).
Bij werkzaamheden aan het AdBlue systeem: Veiligheidsbril (dichtafsluitende korf-
bril) en beschermingshandschoenen volgens het veiligheidsinformatieblad.

Bij het overschrijden van de grenswaarde voor geluidsemissie ook
gehoorbescherming.

Bij oponthoud op de openbare weg ook
waarschuwingsvest.

2.21 Lekkage
In het geval van een lek moeten de volgende maatregelen worden genomen:
– Het betreffende bouwdeel uitschakelen en indien mogelijk drukloos maken.
– Geschikte opvangcontainers onder plaatsen.
– Bouwdeel/pakking vervangen.
– Uitgelopen media onmiddellijk verwijderen zonder resten achter te laten.
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2.22 Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met zuur accu's
Vuur, vonkontlading, roken en open licht zijn verboden. Vonken door het aan- en
afklemmen van elektrische bouwelementen of door meetapparatuur direct aan
de accupolen vermijden. Schakel vóór het aan- en afklemmen van de accu's de
accuhoofdschakelaar uit. Verwijder eerst de massa-aansluiting. Kortsluitingen als
gevolg van polariteitomkering en het werken met een steeksleutel vermijden. Pool-
afdekking niet onnodig verwijderen. Bij het aansluiten de massakabel als laatste
monteren.
Oog/gezichtbescherming dragen!
Kinderen uit de buurt van zuren en accu's houden!
Accu bevat bijtende zuren. Geschikte beschermingskleding en zuurbestendige rub-
berhandschoenen dragen. Accu niet kantelen, uit de ontluchtingsopening kunnen
zuren lekken.
Aanwijzingen van de accuproducent in acht nemen.

GEVAAR

Gevaar voor explosies!
Bij het laden kan uiterst explosief knalgas ontstaan.

– Na langdurig gebruik en/of het opladen van de accu met een acculader, is uiterste
voorzichtigheid geboden.

– Zorg steeds voor voldoende ventilatie.
– Zorg ervoor dat zuur accu's alleen met de toegelaten laadstroom worden opgela-

den.

2.23 Verbod op niet-geautoriseerdewijzigingen en verbouwingen
Alle niet-geautoriseerde wijzigingen en verbouwingen zijn uitdrukkelijk verboden.

Ze vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de producent. Het is ten strengste ver-
boden om mechanische, elektrische, pneumatische of hydraulische veiligheids- en
stuurinrichtingen te wijzigen, te omzeilen of buiten werking te stellen.

2.24 Algemene veiligheidsaanwijzingen voor de standverwarming

Door het gevaar voor vergiftiging en verstikking mag het verwarmingstoestel, ook
niet met een vooraf ingestelde timer of intelligente afstandsbediening, in gesloten
ruimten (bv. garages of werkplaatsen zonder afzuigsysteem) worden gebruikt.
Door het gevaar voor explosies moet het verwarmingstoestel aan tankstations en
benzinepompen uitgeschakeld zijn.
Waar ontvlambare dampen of stof kunnen worden gevormd (bv. in de buurt van
brandstof-, kool-, en houtstof of opgehoopte gewassen en dergelijke), moet het
verwarmingstoestel worden uitgeschakeld om explosies te voorkomen.
Ten laatste aan het begin van de verwarmingsperiode, moet het verwarmingstoe-
stel door een deskundige worden gecontroleerd.
Bij langdurige, sterke rookontwikkeling, ongewone brandgeluiden of brandstofgeur,
moet het verwarmingstoestel door het verwijderen van de zekering buiten wer-
king worden gezet en kan pas na een inspectie door het vakkundig personeel van
Webasto weer in gebruik worden genomen.
Als brandstof mag uitsluitend dieselbrandstof worden gebruikt.
In het gebied rond het verwarmingstoestel mag de temperatuur van 120 °C niet
worden overschreden. Wanneer de temperatuur wordt overschreden, kan blijvende
schade aan de elektronica ontstaan.
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2.25 Veiligheids- en beschermingsinrichtingen

Na het uitvoeren van werken aan de veiligheidsinrichtingen een gedocumenteerde
functietest doorvoeren. Regelmatige functiecontrole van de veiligheidsuitrusting door-
voeren, onderhoudsintervallen in acht nemen.

De veiligheidsinrichting van de machine bestaat uit:
Nood-uit-schakelaar aan de bedieningsconsole.
Achteruitrij-sensor.
Accuhoofdschakelaar.
Accu nood-uit-schakelaar.
Veiligheidsisolatie, veiligheidsdeuren, veiligheidsschakelaars.
Veiligheidsschakelingen.
Zwaailichten.
Veiligheids- en beschermingsbeugels.

GEVAAR

Gevaar door niet actieve veiligheidsinrichtingen.
Defecte of niet werkende veiligheidsinrichtingen kunnen ernstige verwondingen en
gevaren niet meer voorkomen.

– Na onderhoudswerkzaamheden en voor het herstarten van de machine, moet u
er in elk geval voor zorgen dat alle veiligheidsinrichtingen volledig gemonteerd en
functioneel zijn.

Overzicht

1

3
7

4
5

6

2

(1) Zwaailichten vooraan
(2) Accu nood-uit-schakelaar
(3) Veiligheidsbeugel aan opstapgedeelte
(4) Beschermingsrubber aan nareiniger
(5) Veiligheidsbeugel aan overlader
(6) Nood-uit-schakelaar aan de bedieningsconsole
(7) Luidspreker voor luidsprekersysteem buiten
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2.26 Nooddeur
Door het constructietype beschikt deze machine niet over een aparte nooduitgang.
Als de bestuurderscabine door externe impactkrachten - bv. bij een ongeval - wor-
den vervormd, dan moet de bestuurderscabine doorgaans worden verlaten via de toe-
gangsdeuren omdat deze deuren met veiligheidsglas zijn uitgerust. Deze beglazing
kan in geval van nood worden gebroken door een korte harde klap met een scherp
voorwerp, waardoor het verlaten van de bestuurderscabine mogelijk wordt. Bij te hoge
spanningen in de glasplaat - bv. na vervorming van de bestuurderscabine - breekt de
glasplaat automatisch wordt de uitgang vrij.
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3 Overzichtfoto's en
technische gegevens
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3.1 Overzichtfoto

Dit overzicht zal u vertrouwd maken met de namen van de belangrijkste bouwonder-
delen van uw machine.

7 6

1
2

3

5

910 8

17

16 15

14
13

4

1112

(1) Centrale elektriciteitskast
(2) Achterwand van verhoging
(3) Luchtfilter
(4) Expansiereservoir voor koelwater
(5) Luchtaanzuigingsrooster voor koeler
(6) Motorkast
(7) Hydraulische olietank
(8) Opbergvak voor gereedschap
(9) Accukast
(10) Opstapladder
(11) Steunpoot
(12) Ruimschild
(13) Zijstuk opnamegedeelte links
(14) Band onder cabine
(15) Bietenhoopruimer (telescoopbuis)
(16) Bietenrestopraper
(17) Bestuurderscabine
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25

24

18
20

27

19

23

22

21

2826

(18) Onderrijbeveiliging
(19) Brandstoftank
(20) Contragewichtarm
(21) Overlader-scharnierdeel
(22) Overlader
(23) Zwenkbok overlader
(24) Nareiniging
(25) Energieketting
(26) Achteras
(27) Zijstuk opnamegedeelte links
(28) Zijstuk opnamegedeelte rechts

44 / 496



Overzichtfoto's en technische gegevens
Overzichtfoto

35

29 30 31

33

32

34

36

(29) Zwenkarm
(30) Draaiaandrijving overlader
(31) Draai aandrijving zwenkarm
(32) Zwenkbok overlader
(33) Vergrendeling zwenkarm
(34) Cilinder asstabilisator
(35) Opbergvak motorruimte
(36) Vergrendeling contragewichtarm
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40

39

37

44

43

42

41

38

(37) Stuurblok werkhydraulica II
(38) Brandblusser
(39) Vetemmer
(40) Reservoir voor ruitenwassysteem
(41) Stuurblok werkhydraulica I
(42) AdBlue® tank
(43) Watertank (optie)
(44) Uitlaatsysteem met SCR-kat
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47 48 49 50

51 52 53

54 55

4645

59

45

58

57
56

(45) Uitklapplaat
(46) Ruimschild
(47) Spiraalwals 4
(48) Spiraalwals 3
(49) Spiraalwals 2
(50) Spiraalwals 1
(51) Aanvoerwals 3
(52) Aanvoerwals 2
(53) Aanvoerwals 1
(54) Poetserwals
(55) Opnemerwals
(56) Opnemerwalsen
(57) Aanvoerwalsen
(58) 4-voudige spiraalwalsen
(59) Vorstbreker

60

(60) Middenspits
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Machine in stand openbare weg

48 / 496



Overzichtfoto's en technische gegevens
Technische gegevens

3.2 Technische gegevens

Omschrijving:

Mercedes-Benz-motortype: OM936LA.E4-1

Constructietype: D 935.912

Uitlaatgasniveau volgens 97/68/EG: Niveau IV

Uitlaatgasniveau volgens EPA (USA): TIER 4 final

Vermogen: 260 kW

max. draaimoment: 1400 Nm/1200-1600 min-1

Nominaal toerental (motorproducent):
Nominaal toerental (ROPA):

2400 min-1

2200 min-1

Maximaal toerental machine aandrijving inge-
schakeld:

1975 min-1

Aandrijvingstype: Dieselmotor 4-takt,
directe injectiemethode

Cilinderinhoud: 7698 cm³

Rijaandrijving: Traploos hydrostatisch
in drie gebruiksmodi

Gebruiksmodus "Schildpad": 0-0,7 km/u

Gebruiksmodus "Haas I":
Gebruiksmodus "Haas II":

0-10,5 km/u
0-40 km/u (of

32 km/u of 25 km/u)

Twee mechanisch aangedreven assen met differentieelvergrendeling.

Leeggewicht afhankelijk van de uitrustingsvariant: 30 400 - 31 600 kg

Toegelaten totaalgewicht/aslasten: zie typeplaatje

Toegelaten aslast vooraan: zie typeplaatje

Toegelaten aslasten achteraan: zie typeplaatje

Tankinhoud brandstof: 1190 l

Tankinhoud AdBlue: 95 l

49 / 496



Overzichtfoto's en technische gegevens
Technische gegevens

Banden frontas: 710/75 R34 
Michelin MegaXBib (178A8)

800/70R32
Michelin CEREXBIB (182A8)

Banden achteras: 710/75 R34 
Michelin MegaXBib (178A8)

800/70R32
Michelin CEREXBIB (182A8)

Banden steunassen: 235/75 R17,5

Lichtmachine: 150 A

Boordspanning: 24 V

Accucapaciteit: 2 x 170 Ah

Laadvermogen in t/u: gemiddeld ong. 250 / max. 560

Lengte (stelling openbare weg): 14 970 mm

Breedte (stelling wegverkeer): 3000 mm
(bij banden 710/75 R34)

3260 mm
(bij banden 800/70 R32)

Hoogte (stelling wegverkeer): 4000 mm

Rijgeluid bij gesloten bestuurderscabine*) over-
eenkomstig met norm 2009/76/EC: 76 dbA

Standgeluid bij gesloten bestuurderscabine*) over-
eenkomstig met norm 2009/76/EC: 57 dbA

Mechanische trillingen en schokken volgens UNI
EN ISO 2631 aws ≤ 0,5 m/s2

*) bij geopende bestuurderscabine hogere geluidswaarden, gehoorbescherming evt.
noodzakelijk.
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3.3 Bandendrukken

Bandentype min. Aanbeveling max.

1 Frontas
710/75 R34 TL 178A8
800/70 R32 TL 182A8

2,7
2,2

3,0
2,4

3,2
2,4

2 Achteras
710/75 R34 TL 178A8
800/70 R32 TL 182A8

2,7
2,2

3,0
2,4

3,2
2,4

Overige min. Aanbeveling max.

3/4 Steunas
235/75 R17,5

- 8,0 -
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3.4 Transportschets voor dieplader transport
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3.5 Sjorogen voor dieplader transport/scheepstransport

Aan de frontas bevinden zich rechts en links ogen, waaraan de as naar de grond toe
kan worden gespannen. Ook aan de achterasbok bevinden zich rechts en links ogen,
waaraan de as naar de grond toe kan worden gespannen. Elk oog kan met een maxi-
male trekkracht van 5000 daN worden belast. De spankettingen enz. mogen niet over
de machine-componenten worden gespannen.

Normale dieplader voor vervoer op de openbare weg met maximale transporthoogte

Sjorren aan de frontas
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Sjorpunt achter de frontas links

Sjorpunten aan achterasbok

Scheepslading: Afbeelding van een eerder model

De machine heeft geen inhangpunten waaraan deze kan worden opgeheven. Om de
machine bv. in een schip te heffen zijn speciale, goedgekeurde en door TÜV gecontro-
leerde hefinrichtingen vereist.
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Functie

4.1 Functie
De machine is een zelfrijdende werkmachine voor het opnemen, reinigen en verladen
van suikerbieten uit hopen op het veld.
De opname van de suikerbieten gebeurt via een walssysteem. De eerste wals, de
opnemerwals, werkt enkele centimeters diep in de bodem, neemt de suikerbieten op
en tilt ze via een poetserwals op drie aanvoerwalsen. De aanvoerwalsen zorgen voor
het transport van de bieten naar buiten. Aan de aanvoerwalsen zijn meenemers aan-
gebracht. Deze dienen voor de groffe reiniging van de suikerbieten en het vervoer
van de bieten naar de vier achterliggende spiraalwalsen, die in tegengestelde rich-
ting draaien. De snelheid van de voorste en achterste walsen kan afzonderlijk worden
ingesteld. De draairichting van de walsen is omkeerbaar. Storingen door ingeklemde
stenen worden door de machine grotendeels automatisch herkend en verholpen.

Met de restbietenopraper, die in de bestuurderscabine wordt bestuurd via de linkse
joystick, kunnen de laatste suikerbieten op de opnamewalsen worden getrokken als
dat nodig is. Handmatig meewerken is niet nodig.

Op de walsen aan de voorkant van de machine gebeurt de hoofdreiniging. De tegen-
gestelde draairichting van de walsen trekt aarde, onkruid en andere onzuiverheden
uit. Afhankelijk van de uitrusting, gebeurt de verdere reiniging via een zeefband of een
walsreiniger, die de suikerbieten naar de overlader transporteert. De overlader brengt
de suikerbieten op het transportvoertuig.

Alle boordcomputers zijn met elkaar verbonden via een CAN-bus en bieden de
bestuurder informatie op de grote kleurterminal R-Touch. Diverse machinefuncties
worden bestuurd en gecontroleerd door een persoon vanuit de bestuurderscabine.
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4.2 Levering

Bij de machine worden een brandblusser, een verbandkist, twee nivelleerwiggen en
een gereedschapskist met een pakket kleine onderdelen geleverd. De verbandkist
bevindt zich in de bestuurderscabine, de brandblusser op de centrale elektriciteitskast.
De gereedschapskist bevindt zich in het opbergvak onder de motorbehuizing. Het pak-
ket met reserveonderdelen bevindt zich in het opbergvak in de motorruimte.

1

Opbergvak in de cabine

(1) Verbandkist

2

43

(2) Gereedschapskist
(3) Opbergvak onder motorkast
(4) Opbergvakken in de motorruimte
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Trappen

5.1 Trappen

GEVAAR

– Op het platform voor de bestuurderscabine en in de bestuurderscabine mogen zich
geen personen bevinden.

– Ladders en machine uitsluitend bestijgen als de machine stil staat!

Trappen gebruiken Zie Pagina 31

5.1.1 Opstap bestuurderscabine

1

1

Trap bestuurderscabine in stand wegverkeer en/of verlaadactiviteit

(1) Opstapladder bestuurderscabine

– De opstapladder (1) zwenkt bij het schakelen naar gebruiksmodus Schildpad uit,
bij het schakelen naar gebruiksmodus Haas zwenkt de opstapladder in de voertui-
gomtrek.
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5.1.2 Hulptrap aan brandstoftank

2

1

3

Hulptrap aan brandstoftank in wegverkeerstelling en/of neergeklapt om te tanken

(1) Veiligheidsbeugel
(2) Vergrendelingshendel
(3) Hulptrap

WAARSCHUWING

Gevaar voor vallen!
De hulptrap aan de brandstoftank mag alleen worden gebruikt voor het bijtanken van
de machine en het afsmeren via de nippelblok.

– Personen mogen zich uitsluitend binnen de veiligheidsbeugel begeven.
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5.2 Cilinderondersteuning bestuurderscabine

De bestuurderscabine mag alleen worden verhoogd of verlaagd als beide zijstukken
van het opnamegedeelte werden uitgeklapt en wanneer kan worden gegarandeerd dat
tot op een hoogte van 5,3 m boven de bestuurderscabine geen obstakel voorhanden
is.

1

Cilinderondersteuning activeren

1

Cilinderondersteuning in parkeerpositie

GEVAAR

Gevaar voor dodelijke letsels
De bestuurderscabine kan plots zakken.

– Bij werkzaamheden onder een opgeheven bestuurderscabine, moet de cilinderon-
dersteuning (1) worden geactiveerd.

– Voordat u de bestuurderscabine laat zakken, moet de cilinderondersteuning weer
in parkeerpositie worden gebracht.
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WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen

– De bestuurder is er verantwoordelijk voor dat er zich tijdens het omhoog brengen
of laten zakken van de bestuurderscabine geen personen bevinden in het gebied
tussen de veiligheidsbeugel (2) aan de trap en de cabinedeuren.

2

De bestuurder kan de bestuurderscabine alleen omhoog brengen of laten zakken als
de veiligheidsbeugel (2) aan te trap gesloten is.
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5.3 Overzicht bestuurderscabine

9

1

2

7

4

3

6

8

5

(1) Dakconsole
(2) Opbergvak dakconsole
(3) Linkse joystick
(4) Bedieningsconsole aan bestuurdersstoel
(5) Joystick met multifunctionele handgreep
(6) Zonwerend rolgordijn
(7) Video-monitor
(8) Stuurkolom
(9) Microfoon voor luidsprekersysteem buiten
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5.4 Stuurkolom

1

GEVAAR

Gevaar voor dodelijke letsels als de stuurkolom anders wordt ingesteld tijdens
het rijden.
De machine kan de controle verliezen en bijzonder ernstige schade aanrichten.

– Stel de stuurkolom daarom NOOIT anders in tijdens het rijden!

Klemschroef (1) neiging aanpassen
Klemschroef (1) losmaken en stuurkolom in de gewenste positie trekken of duwen.
Klemschroef (1) weer vastdraaien. Controleer of de stuurkolom stevig in de gewenste
positie is vastgezet.

5.4.1 Stuurkolomschakelaar

– Hendel naar rechts drukken: knipperlicht rechts (R)
– Hendel naar links drukken: knipperlicht links (L)
– Hendel omhoog/omlaag: rijlicht/grootlicht/lichtsignaal (F)
– Drukschakelaar aan het einde: Toeter (H)
– Schuifstuk voor de toeter: Ruitenwassysteem ruitenwisser vooraan (W)
– Draai het tussenstuk in de eerste inklik-stand: Intervalschakeling ruitenwisser voor-

aan (S). De duur van het wisinterval kan in R-Touch via het menu "Ruitenwisser"
worden ingesteld. (Zie ook Pagina 132)

– Draai het tussenstuk in de tweede inklik-stand: Continue werking ruitenwisser voor-
aan (S).
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Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Ruitenwisser
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5.5 Bestuurdersstoel

Veiligheidsvoorschriften:
Om rugletsels te voorkomen moet vóór elke inbedrijfstelling van het voertuig en bij
elke bestuurderswissel het individuele gewicht van de bestuurder worden ingesteld
via de gewicht-instelling.
Om letsels te voorkomen mogen geen voorwerpen in het veerbereik van de
bestuurdersstoel worden gedeponeerd.
Om gevaar voor ongevallen te voorkomen moet vóór de inbedrijfstelling van het
voertuig worden gecontroleerd of alle instellingen juist werden ingeklikt.
De instellingsvoorzieningen van de bestuurdersstoel mogen niet worden bediend
tijdens het rijden.
Als het rugkussen verwijderd is, mag de instelling van de rugleuning alleen worden
gedaan als de rugschaalbv. met de hand wordt tegengehouden. Wordt dit niet in
acht genomen bestaat een verhoogd gevaar voor verwondingen doordat de rug-
schaal versneld naar voor kan komen.
Elke wijziging aan de fabrieksmatige uitvoering van de bestuurdersstoel (bv. door
het aanbrengen van niet-originele uitbouw- en reserveonderdelen van Fa. Gram-
mer) kan de goedgekeurde toestand van de bestuurdersstoel tenietdoen. Er kun-
nen functies van de bestuurdersstoel worden worden beïnvloed en uw veiligheid in
gevaar brengen. Daarom moet elke constructieve verandering van de bestuurders-
stoel door Fa. Grammer worden vrijgegeven.
Schroefverbindingen moeten regelmatig op een goede bevestiging worden gecon-
troleerd. Een onstabiele stoel kan wijzen op loszittende schroefverbindingen of
andere gebreken. Indien onregelmatigheden in de functionaliteit van de stoel wor-
den geconstateerd (bv. bij het inveren van de stoel), moet onmiddellijk een gespe-
cialiseerde service-werkplaats worden ingeschakeld om de oorzaak vast te stellen
en het probleem op te lossen.
De bestuurdersstoel mag uitsluitend door gespecialiseerde vakkrachten worden
geïnstalleerd, onderhouden en gerepareerd.

Wordt dit niet in acht genomen bestaat gevaar voor uw gezondheid en een verhoogd
gevaar voor ongevallen.

Gewichtsinstelling
De stoel dient op het gewicht van de
bestuurder te worden ingesteld door kort
aan de bedieningshendel van de automa-
tische gewichts- en hoogte-instelling (pijl)
te trekken, waarbij het voertuig stil dient
te staan en de bestuurdersstoel belast
dient te zijn.

Het instellen gebeurt in een absoluut rus-
tige zitpositie.

Om schade aan de gezondheid te voorko-
men moet vóór de inbedrijfstelling van het
voertuig de individuele instelling voor het
bestuurdersgewicht worden gecontroleerd
en aangepast.
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Hoogte-instelling
De hoogte-instelling kan pneumatisch
ondersteund en traploos worden aange-
past.

De zithoogte kan worden veranderd door
de bedieningshendel (pijl) volledig aan te
trekken of in te drukken. Wanneer hierbij
de bovenste of de onderste aanslag van
de hoogte-instelling bereikt wordt, dan
volgt een automatische aanpassing van
de hoogte, om een minimale veerweg te
garanderen.

Om beschadigingen te vermijden, de
compressor max. 1 min. bedienen.

Stootdemping
De demping van de stoel kan worden
aangepast aan de rijweg en/of terreinge-
steldheid.

Het veringscomfort is daarom individu-
eel instelbaar. De hendel tot de gewenste
instelling draaien en loslaten.

Positie 1 = zacht

Positie 2 = middelhard

Positie 3 = hard

Stand 2 is de door de producent aanbe-
volen basisinstelling voor een bestuurder
met een doorsneegewicht.

Zitdiepte-instelling
De zitdiepte kan individueel worden aan-
gepast. Om de zitdiepte in te stellen,
de rechtertoets (pijl) omhoog duwen.
Door het zitvlak tegelijkertijd naar voren
en naar achteren te schuiven, wordt de
gewenste zitpositie bereikt.
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Neigingsverstelling van het zitvlak
De langsneiging van het zitvlak kan indivi-
dueel worden aangepast.

Om de neiging in te stellen, de linker-
toets (pijl) omhoog duwen. Door tegelij-
kertijd het zitvlak te belasten of te ontlas-
ten, neigt het zitvlak in de gewenste posi-
tie.

Langsinstelling zonder bedieningscon-
sole
Door de vergrendelingshendel naar
boven te trekken wordt de langsinstelling
van de stoel vrijgegeven.

De vergrendelingshendel moet in de
gewenste positie klikken. Na het ver-
grendelen mag de bestuurdersstoel niet
meer in een andere stand kunnen worden
gezet.

Langsinstelling met bedieningscon-
sole
Door het bedienen van de vergrende-
lingshendel naar boven wordt de langsin-
stelling vrijgegeven.

De vergrendelingshendel moet in de
gewenste positie klikken. Na het ver-
grendelen mag de bestuurdersstoel niet
meer in een andere stand kunnen worden
gezet.

Hoofdsteun
De neiging van de hoofdsteun kan ook
individueel worden versteld door de
hoofdsteun naar voren of naar achteren
te drukken.

De neiging van de hoofdsteun kan ook
individueel worden versteld door de
hoofdsteun naar voren of naar achteren
te drukken.

Met een stevige ruk kan de hoofdsteun
worden verwijderd.
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Lendensteun
Door het draaien aan het handwieltje naar
links of rechts kan zowel de hoogte als de
bolling van het rugkussen individueel wor-
den aangepast.

Daardoor wordt het zitcomfort verhoogd
en wordt het werkvermogen van de
bestuurder niet beïnvloed.

Stoelverwarming
Als u de tuimelschakelaar naar beneden
drukt, schakelt u de stoelverwarming aan.

Armleuning
De armleuning kan indien nodig naar ach-
ter worden geklapt.

Neiging van de armleuningen
De lengteneiging van de armleuning kan
door te draaien aan het handwieltje (pijl)
worden aangepast.
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Rugleuning-instelling

OPGEPAST

Verhoogd gevaar voor verwondingen doordat de rugschaal versneld naar voor kan
komen!

– Vóór het verstellen de rugschaal met de hand tegenhouden.

De aanpassing van de rugleuning gebeurt
via de vergrendelingshendel (pijl).

De vergrendelingshendel moet in de
gewenste positie klikken. Na het vergren-
delen mag de rugleuning niet meer een
andere positie schuiven.

Horizontale lengtevering
Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden
kan het zinvol zijn om de horizontale leng-
tevering in te schakelen. Daardoor kun-
nen stootbelastingen in de rijrichting beter
worden opgevangen door de bestuurders-
stoel.

Positie 1 = Horizontale lengtevering aan

Positie 2 = Horizontale lengtevering uit

Verzorging
Vuil kan de functie van de stoel beïnvloe-
den.

Houd uw stoel daarom schoon.

Voor een eenvoudigere verzorging en
voor het vervangen, kunnen de kussens
snel en eenvoudig worden losgemaakt
van het stoelonderstel.

Tijdens het schoonmaken van de kussens
moet worden voorkomen dat deze te nat
worden.

De in de handel verkrijgbare kussen- of
kunststofreinigers eerst op een onopval-
lend klein oppervlak aanbrengen om te
controleren of het materiaal door deze rei-
niger niet wordt aangetast.
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5.5.1 Bestuurdersstoel draaien

De draaibare bestuurdersstoel is voorzien van een pneumatische zitrem. Deze zit-
rem bedient u met de toets (17) aan de linkse joystick. Daarmee vergrendelt u de stoel
altijd in de comfortabelste positie. Een extra mechanische fixering (1) vergrendelt de
stoel tijdens het rijden op openbare wegen altijd in de reglementiare positie.

GEVAAR

Gevaar voor zware ongevallen!

– Tijdens het rijden op de openbare weg moet de bestuurdersstoel door de mechani-
sche stoelvergrendeling onder de bestuurdersstoel tegen onbedoeld draaien wor-
den beveiligd.

– Tijdens het rijden mag de stoel niet anders worden ingesteld.

1

(1) Mechanische stoelvergrendeling voor wegverkeer

Door het indrukken van de binnenste toets (17) aan de linkse joystick, wordt de stoel
gefixeerd.
Door de toets opnieuw in te drukken wordt de stoelrem gelost.

1

17
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5.6 Bedieningselementen op de bodem van de
bestuurderscabine

1 2 3
4

5

(1) Opener voor de reinigingsklep
(2) Voetschakelaar blikrichting voor
(3) Voetschakelaar rijrichting
(4) Rempedaal
(5) Rijpedaal
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5.7 Bedieningsconsole R-Concept

2

3

4

5

6

12

7

8

9

10

1

11

9

Gedetailleerde uitleg vindt u in hoofdstuk 6 "Werking" (Zie Pagina 97). De console
is verdeeld in verschillende bedieningselementen:

(1) Video-monitor
(2) Kleurterminal R-Touch
(3) Toetsenveld I
(4) Toetsenveld II
(5) Bedieningselement R-Direct
(6) Bedieningselement R-Select
(7) USB-interface
(8) Openklapbare armsteun met opbergvak
(9) Schakelaar bedieningsconsole
(10) Joystick met multifunctionele handgreep
(11) Stuurhoofdschakelaar
(12) Hendel voor hoogte-instelling van de bedieningsconsole

OPMERKING

Gebruik alleen de meegeleverde ROPA USB-stick of exemplaren die geformatteerd
zijn als FAT 32.
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13

14

Stopcontacten aan de voorkant van de bedieningsconsole

(13) Stopcontact 24 V/8 A maximaal
(14) Stopcontact 12 V/5 A maximaal

5.7.1 Kleurterminal R-Touch

1

Met behulp van R-Touch (1) kunnen
diverse instellingen worden vastgelegd
door het beeldscherm aan te tikken (tou-
chen). Aangezien het om een capaci-
tief touchscreen (PCAP) gaat, reageert
het scherm ook op aanrakingen met spe-
ciale pennen of handschoenen. Bijna
alle functies die u door draaien/drukken
kunt bedienen met R-Select en R-Direct,
kunnen ook door het aantikken van het
gehard R-Touch-glasoppervlak worden
bediend. In hoofdstuk 6 wordt de bedie-
ning van alle functies met de bedienings-
elementen R-Select en R-Direct beschre-
ven.
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5.7.1.1 Positionering R-Touch

De kleurterminal R-Touch heeft vier verschillende manieren om zijn positionering te
veranderen en zorgt daardoor voor een optimale bediening.

Verstelling in de bedieningsconsole (1):
Hiermee kan de volledige steunbuis kan naar voren en naar achteren worden
gezwenkt.

Bedieningsconsole naar achteren klappen, kartelschroef losdraaien, houderbuis in de
gewenste positie zwenken en de kartelschroef opnieuw vastdraaien.

Aanpassing aan de vleugelmoer R-Touch houder (2):
Hiermee kan de kleurterminal R-Touch in hoogte worden aangepast en worden
gedraaid.

Aanpassing aan de kartelschroef R-Touch houder (3):
Hiermee kan de dwarsneiging van de kleurterminal R-Touch worden aangepast.

Aanpassing aan de imbusschroeven R-Touch houder (4):
Hiermee kan de langsneiging van de kleurterminal R-Touch worden aangepast.

77 / 496



Bedieningselementen
Bedieningsconsole R-Concept

5.7.2 R-Select

4a3a

2a

Met de R-Select (2) (kleur beeldscherm en bedieningselementen BLAUW) kan de
bestuurder 15 verschillende machine-instellingen vastleggen zonder navigatiekennis
van de menu's. Er zijn geen ondermenu's voorhanden die verdere kennis vereisen. In
principe zijn er twee manieren om de R-select modus te bedienen.

Door het aanraken van het touchveld in R-Select (2b) in het midden van het beeld-
scherm schakelt R-Touch naar de R-Select modus.

Door te draaien aan het R-Select draaiwiel (2a) schakelt R-Touch eveneens in de R-
Select modus.

Door te swipen of te draaien kan de gewenste functie nu in het midden van R-Touch
worden bewogen.

(3a) – toets:
Daardoor wordt de geselecteerde functie vertraagd en/of worden toerentallen, drukken
of snelheden verminderd.

(4a) + toets:
Daardoor wordt de geselecteerde functie versneld en/of worden toerentallen, drukken
of snelheden verhoogd.
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Gewenste temperatuur airconditioning

2b

4b3b

2

R-Select modus (als voorbeeld: Gewenste temperatuur airconditioning)
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De R-Select modus omvat de volgende functie:

Toerental opnemerwalsen Bestuurderscabine naar boven
brengen/laten zakken

Toerental aanvoerwalsen Contragewicht omhoog bren-
gen/laten zakken

Toerental 4-voudige spiraalwal-
sen

Vergrendeling contragewichtarm

Toerental band onder cabine Vergrendeling zwenkarm

Toerental nareiniging Nareiniger zwenken

Toerental overlader Gewenste temperatuur aircondi-
tioning in Celsius en/of Fahren-
heit

Bietenafremmer verstellen Toerental blazer

Uitklapplaten in/uitklappen
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5.7.3 R-Direct

5

Met het R-Direct functiegedeelte (5) (kleur beeldscherm en bedieningselementen
GEEL) kan de bestuurder diverse machine-instellingen vastleggen en heeft hij toe-
gang tot het hoofdmenu met ondermenu's. De bevelen het aanraken van een van de
R-Direct selectievelden (5) worden door R-Touch net zo goed gevolgd als de bevelen
die worden gestuurd door het draaien en indrukken van het R-Direct draaiwiel (5a).

76

5a

98

(6) TERUG – toets:
Met de TERUG-toets kunt u elk menu binnen R-Direct stap voor stap verlaten.

(7) OPT:
Met deze toets opent u het snelselectie-venster.

(8) HOME:
Hier kunt u direct terug naar het startbeeldscherm gaan.

(9) C–toets:
Met de C-toets wordt de ingevoerde informatie gewist (toets verwijderen). Als een
waarschuwing de waarschuwingszoemer activeert, kunt u door te drukken op de
C-toets (9) de waarschuwingszoemer korte tijd onderdrukken.
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5.7.4 Toetsenveld I

355540

7

5

3

1

8

6

4

2

(1) Omschakeling gebruiksmodus Schildpad/Haas:
Zie Pagina 153

(2) Omschakeling gebruiksmodus I/II. Versnelling:
In de gebruiksmodus versnelling I is de vierwielbesturing automatisch ingeschakeld.

In de gebruiksmodus versnelling II is de vierwielbesturing automatisch uitgeschakeld.

Zie Pagina 153

OPGELET

Gevaar voor zware schade.

– De toets voor het overschakelen van een andere gebruiksmodus mag alleen wor-
den gebruikt wanneer de machine stil staat (0,0 km/u).

(3) Differentieelvergrendeling frontas AAN/UIT:
Als de LED gaat branden, is de differentieelvergrendeling aangeschakeld. (Zie
Pagina 154)

(4) Differentieelvergrendeling achteras AAN/UIT:
Als de LED gaat branden, is de differentieelvergrendeling aangeschakeld. (Zie
Pagina 154)

(5) Lege toets (geen functie)

(6) Pendelasondersteuning AAN/UIT:
Als de LED gaat branden, is de pendelasondersteuning aangeschakeld. (Zie
Pagina 178).

(7) Pendelas links:
Zolang deze toets wordt ingedrukt, wordt de belasting op het linker achterwiel groter.
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(8) Pendelas rechts:
Zolang deze toets wordt ingedrukt, wordt de belasting op het rechter achterwiel groter.
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5.7.5 Toetsenveld II

355541

7

5

3

1

8

6

4

2

(1) Dieselmotor STOP:
Toets om de motor uit te schakelen.

(2) Dieselmotor START:
Toets om de motor te starten.

(3) Airconditioning AAN/UIT/defroster-functie: Zie Pagina 290.

(4) Licht - werkverlichting: Zie Pagina 130.

(5) Steunassen naar boven brengen/laten zakken: Zie Pagina 167.
Als de LED gaat branden, zijn de steunassen neergelaten.

(6) Ruitenwissers (alle met uitzondering van de voorruit) Zie Pagina 115

(7) Service-toets:
Deze isbv. nodig om het klapautomatisme te activeren.

(8) Watersproeiinstallatie (optie) Zie Pagina 250
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5.7.6 Schakelaar bedieningsconsole

3

4

5
6

7

21

(1) Achteras rechts/links sturen (alleen in gebruiksmodus Schildpad)

(2) Nood-uit-schakelaar

(3) Ruimschild links

naar voor drukken = uitklappen

naar achter drukken = inklappen

(4) Ruimschild rechts

naar voor drukken = uitklappen

naar achter drukken = inklappen

(5) Parkeerrem (handrem)

(6) Inschakeling ijlgang overlader/band onder cabine

naar rechts drukken = Ijlgang overlader

naar links drukken = Ijlgang band onder cabine

(7) Analoge tuimelaar

Automatisch uitklappen in de werkpositie. Zie Pagina 178

Automatisch inklappen voor het rijden op de openbare weg. Zie Pagina 181

OPMERKING

De nood-uit-schaklelaar schakelt nooit de dieselmotor en de rijaandrijving uit! Hij scha-
kelt ook de machine-aandrijving uit, net zoals de gele toets (6) aan de joystick! Om te
ontgrendelen draait u de nood-uitschakelaar een beetje naar rechts.
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5.7.7 Stuurhoofdschakelaar

44

(44) Stuurhoofdschakelaar

GEVAAR

Als de stuurhoofdschakelaar ontgrendeld is, wordt de rijsnelheid van de machine
beperkt.

– Bij het rijden op openbare straten en wegen moet de stuurhoofdschakelaar principi-
eel worden vergrendeld.

– Deze mag UITSLUITEND worden ontgrendeld voor het nemen van scherpe boch-
ten en bij lage snelheid (lager dan 12 km/u).

naar rechts gekanteld = ontgrendeld

Besturing van de achteras is mogelijk.

naar links gekanteld = vergrendeld

Besturing van de achteras is geblokkeerd.
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5.7.8 Rechtse joystick met multifunctionele handgreep

Met de joystick kan een groot aantal functies van de machine eenvoudig met één
hand worden bestuurd zonder dat de aandacht van de chauffeur wordt afgeleid.
Voor een betere oriëntatie is op de zijruit van de chauffeurscabine een doorzich-
tige sticker aangebracht met het volgende overzicht van alle functies van de joystick
met multifunctionele handgreep. Een uitgebreide beschrijving (Zie Hoofdstuk 6.4 -
Pagina 134)

RLRL

L

 

RLR

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

AUTO

Rop Art. 355286aa

13
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Joystick-bewegingen

Joystick naar voor
drukken

= Cruise control aan. ALLEEN in gebruiksmo-
dus "Haas".

Joystick naar achter
trekken

= Cruise control uit. ALLEEN in gebruiksmodus
"Haas".

Joystick naar links
trekken

= Achteras stuurt naar links. ALLEEN in
gebruiksmodus "Haas". Zie Zie Pagina 172

Joystick naar rechts
drukken

= Achteras stuurt naar rechts. ALLEEN in
gebruiksmodus "Haas" zie Zie Pagina 172
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5.7.9 Linkse joystick

Zodra de linkse joystickconsole naar boven wordt geklapt, stopt de machine aandrij-
ving en de rijaandrijving automatisch. Een uitgebreide beschrijving (Zie Hoofdstuk 6.5
- Pagina 139)

5.7.10 Contactslot

Het contactslot heeft drie schakelstanden:
Stand 0: Motor uitschakelen/ontsteking uit – de sleutel kan uit het contact worden
getrokken
Stand I: Contact aan, motor is klaar om te starten
Stand II: Motor starten (geen functie)

Voor meer informatie: Zie Pagina 145
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5.8 Schakelaar dakconsole

(1) Microfoon voor luidsprekersysteem buiten
(2) Luidspreker radio
(3) Binnenverlichting dak van bestuurderscabine LED
(4) Radio met Bluetooth (zie aparte bedieningshandleiding)
(5) Draaischakelaar voor het in/uitklappen van de linker achteruitkijkspiegel
(6) Draaischakelaar voor het in/uitklappen van de rechter achteruitkijkspiegel
(7) Schakelaar voor zwaailichten
(8) Grootlichtcontrole (boven) / knipperlichtcontrole (onder)
(9) Schakelaar standlicht/rijlicht
(10) Schakelaar alarmknipperlichten
(11) Schakelaar spiegelverwarming

OPMERKING

De spiegelverwarming wordt na het stilleggen van de dieselmotor na een paar minu-
ten automatisch uitgeschakeld om de accu's te sparen.

(12) Vierwegschakelaar voor het elektrische verstellen van de rechter- en de linker
achteruitkijkspiegel.

(13) Opbergvak, inbouwmogelijkheid voor radio, kabels voor de voeding bevinden
zich in het opbervak

(14) Stopcontact 12V/5 A maximaal
(15) Stopcontact 12V/5 A maximaal

OPGELET

Als de stopcontacten met 12 V overbelast worden, kan dit schade aan de voe-
dingstransformator veroorzaken.
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(16) Schakelklok standverwarming (optioneel)

De schakelklok voor de standverwarming werkt ook als de accuhoofdschake-
laar uitgeschakeld is.

(17) Schakelaar voor LED binnenverlichting dak van bestuurderscabine
(18) Opbergvak dakconsole
(76) Accuhoofdschakelaar (Zie Pagina 304)

WAARSCHUWING

Gevaar door vallende voorwerpen uit het opbergvak van de dakconsole.
Door achterwaartse bewegingen van de machine en het rijden in bochten kunnen
voorwerpen uit het opbergvak vallen en de bestuurder ernstig verwonden.

Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op het aflegvak.
Leg deze voorwerpen indien mogelijk op het aflegvak aan de achterwand van de
cabine.
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5.9 Koeling

1

1

1

3
4

2

5

5

5

5

6

(1) Luchtverdeler in de dakconsole (vanaf onder bekeken)
(2) Luchtcirculatierooster in de achterwand
(3) Draaischakelaar luchtcirculatierooster open/toe
(4) Temperatuursensor voor airconditioning
(5) Als voorbeeld: Blaasmonden in de linker A-kolom van de bestuurderscabine
(6) Blaasmond in voetruimte
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5.10 Motorkast

In de motorkast zit een knop (1) om de verlichting van de motorruimte in of uit te scha-
kelen. Deze is alleen actief wanneer het contact is ingeschakeld. Als het motorkap
werd gesloten, schakelt de verlichting van de motorruimte na een wachttijd van 15
minuten automatisch uit.

1
2

(1) Verlichting motorruimte AAN/UIT
(2) Stopcontact 24V/8 A maximaal

3

(3) Ontgrendelingshendel opbergvak motorruimte
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5

(5) Pompafdekking achter de opstapladder

4

4

4

(4) Ontgrendeling onderhoudsdeur in bandkanaal onder de cabine

5.11 Stopcontact aan brandstoftank

Achteraan, onder de brandstofvulpijp bevindt zich een ander stopcontact 24V/8 A
maximum.

1

(1) Stopcontact aan brandstoftank
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5.12 Trapverlichting

In de uitsparing onder het motorkastdeksel zit een schakelaar (1) om de trapverlich-
ting aan te schakelen. De opstapverlichting werkt ook bij een uitgeschakelde accu-
hoofdschakelaar. (Zie Pagina 131)

1

(1) Knop voor opstapverlichting aan de buitenkant van de machine
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5.13 Nooduitschakeling van de accu

1

(1) Stroomvoorziening noodschakelaar ingeschakeld (Zie Pagina 305)

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine.
Als deze schakelaar bij een ingeschakeld contact naar boven wordt geduwd, kan dit
leiden tot het verlies van gegevens.

Dit kan ook ernstige schade aan het uitlaatgasnabehandelingssysteem (SCR-sys-
teem) veroorzaken.
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Eerste inbedrijfstelling

In dit hoofdstuk leest u alle informatie over de werking van de machine. Bij het meeste
werk in de agrarische sector wordt de werkwijze en het werkresultaat door vele afzon-
derlijke en verschillende factoren beïnvloedt. Het beschrijven van alle denkbare
omstandigheden (bodemgesteldheid, suikerbietsoorten, weer, plaatselijke terrein-
omstandigheden etc.), gaat aan het doel van deze bedrijfshandleiding voorbij. Deze
bedrijfshandleiding mag in geen geval de handleiding vervangen voor het laden van
suikerbieten of een rijopleiding voor het rijden op de openbare weg. Als voorwaarde
voor de werking van deze machine en een optimaal oogstresultaat moet, naast de rij-
opleiding die wordt aangeboden door de producent en/of servicepartners, een solide
basis van agrarische kennis en enige ervaring in de aanbouw van suikerbieten en
daarmee samenhangende werkprocessen voorhanden zijn. Dit hoofdstuk informeert u
over de werkingsprocessen en alles wat hieraan gerelateerd is tijdens de werking van
de machine. Een gedetailleerde beschrijving van de instellingen aan de functiecom-
ponenten kunt u vinden in de respectievelijke hoofdstukken. De vereiste onderhouds-
werkzaamheden worden beschreven in hoofdstuk 7 "Verzorging en onderhoud".

OPMERKING

Vóór de inbedrijfstelling moet u zich grondig informeren over de veiligheidsmaatrege-
len met betrekking tot de werking van deze machine. Indien er personen aanwezig
zijn die niet op de hoogte zijn van de geldende gevarenzones en veiligheidsafstanden,
moet u deze personen inlichten over veiligheidsafstanden en gevarenzones. Deze
personen moeten erop worden gewezen dat de machine onmiddellijk moet worden uit-
geschakeld, zodra iemand zonder toestemming de gevarenzone nadert.

6.1 Eerste inbedrijfstelling

Om veiligheidsredenen alle oliepeilen, het koelvloeistofpeil, de brandstofhoeveelheid
en de AdBlue-vulstand controleren. Anders moeten bij de eerste inbedrijfstelling alle
werken worden uitgevoerd en maatregelen worden genomen, die ook bij de dagelijkse
inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd.

Alle schroefverbindingen moeten na de eerste 10 bedrijfsuren worden gecontroleerd
op hun vastheid en evt. vast worden gedraaid. Daarnaast moet het gehele hydrauli-
sche systeem worden gecontroleerd op lekken. Eventueel voorhanden lekken moeten
onmiddellijk worden verholpen. Daarnaast moeten alle slangklemmen aan de koelwa-
terleidingen, laadluchtleidingen en de luchtaanzuigingsleidingen worden gecontroleerd
op een goede bevestiging en evt. vaster worden gedraaid.

1

2

Berg de meegeleverde accessoires zoals
bv.brandblusser(1), nivelleerwig, poetsij-
zer (2), gereedschapskist in de daarvoor
bedoelde vakken of houders op.
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6.2 Veiligheidsbepalingen bij de werking van de machine

– Voordat u begint te werken met de machine moet u vertrouwd zijn met de bedie-
ningselementen. Laat u eventueel inlichten door een persoon die al voldoende
ervaring heeft in de omgang met de machine.

– Controleer de machine vóór elke inbedrijfstelling op verkeersveiligheid en operatio-
nele veiligheid.

– U moet alle personen die zich in de buurt van de machine bevinden inlichten over
de gevarenzones en de veiligheidsbepalingen voor de omgang met de machine.
Als de machine draait moet u alle personen de toegang tot de gevarenzones strikt
verbieden. In de bijlage van deze bedrijfshandleiding vindt u een tekening met de
gevarenzones van de machine. Maak een kopie van dit blad indien nodig en geef
het aan alle personen die aanwezig zijn tijdens het gebruik van de machine. Laat
de ontvangst van dit blad door elke persoon bevestigen met een handtekening.

– Het vervoeren van personen op het opstapplatform is tijdens het rijden op de open-
bare weg of tijdens het laden absoluut niet toegestaan. Als in het kader van een
training of opleiding wordt afgeweken van deze voorschriften, doet u dit op eigen
risico en valt dit binnen de verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen.

– De werkzaamheid van de bedienings- of regeldelen mag in geen enkel geval wor-
den beïnvloed of ongedaan worden gemaakt. Veiligheidsinrichtingen mogen niet
worden omzeild, overbrugd of op gelijk welke manier buiten werking worden gezet.

– Draag tijdens het werken met/aan de machine altijd nauwaansluitende en
geschikte beschermingskleding en/of goedgekeurde persoonlijke beschermings-
middelen. Afhankelijk van de activiteit is de volgende persoonlijke beschermingsuit-
rusting vereist: waarschuwingsvest, veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, handbe-
scherming, gehoorbescherming, gezichtbescherming.

– Walsen en banden mogen nooit worden betreden zolang de motor draait.
– Er mogen zich nooit personen onder omhoog geheven machine-onderdelen bevin-

den. Dit geldt ook als de machine uitgeschakeld is. Deze onderdelen kunnen plot-
seling naar beneden zakken, waardoor personen ernstig gewond kunnen raken.

– Er mogen zich nooit personen in het zwenkbereik van de machine-onderdelen
bevinden.

– Voor onderhoud- of inspectiewerkzaamheden mogen de gevaarlijke zones alleen
door speciaal daartoe bevoegde personen en na grondige afspraak met de bedie-
ner worden betreden. Deze personen moeten alvorens het betreden van de geva-
renzones duidelijk worden geïnformeerd over de risico's die kunnen optreden. Alle
activiteiten tussen de bediener en deze personen moeten vóór het begin van deze
activiteiten grondig worden afgesproken. Alle onderhouds-, instellings- en inspec-
tiewerkzaamheden aan deze machine moeten - in zover technisch mogelijk - altijd
met volledig stilstaande machine en uitgeschakelde de motor worden doorgevoerd.
Daarbij heeft de bediener van de machine de verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat de machine niet per ongeluk in werking wordt gezet door onbevoegden
of in strijd met eerdere afspraken in werking kan worden gesteld.
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GEVAAR

Levensgevaar door draaiende walsen!
Voor personen die zich in de gevarenzone bevinden bestaat gevaar voor ernstige
of zelfs dodelijke verwondingen. Met name in het gebied van het opnamegedeelte
kunnen lichaamsdelen, kledingstukken of voorwerpen door bewegende walsen
worden gegrepen. Daarbij kunnen lichaamsdelen worden afgescheurd en uit elkaar
worden gereten. Voorwerpen kunnen in de walsen worden getrokken, worden ver-
nietigd of ernstige schade aan het opnamegedeelte van de machine veroorzaken.

De bediener is verplicht tot het stilleggen van de machine van zodra perso-
nen of dieren in de gevarenzone komen of met voorwerpen in de gevarenzone
wordt gegrepen.
Het is uitdrukkelijk verboden om suikerbieten die niet door de machine werden
opgenomen met de hand of met gereedschap in de opname te brengen als de
machine draait.
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de motor worden uitge-
schakeld en de contactsleutel eruit worden getrokken.
U bent verplicht de bedrijfshandleiding te lezen en de veiligheidsaanwijzingen in
acht te nemen.
Deze activiteiten hebben in het verleden zeer ernstige ongevallen veroorzaakt.

– Tijdens het tanken moet de motor worden uitgeschakeld. Roken, vuur en open licht
zijn bij de omgang met brandstof is ten strengste verboden. Gevaar voor explosies!
Gebruik tijdens het tanken geen mobiele telefoons of zend- ontvangapparatuur.

– Laat vóór het starten van de motor altijd een kort toetersignaal horen. Zo geeft u
alle personen in de buurt van de machine aan dat ze de gevarenzone moeten ver-
laten. Kijk ook zelf of er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.

– Zorg altijd voor voldoende brandveiligheid door de machine vrij te houden van vuil,
vetresten en andere brandbare voorwerpen. Verwijder gelekte brandstof of oliën
onmiddellijk met geschikte bindmiddelen.

– Houd het gebied rond de standverwarming en de uitlaatpijp vrij van brandbaar
materiaal (bladeren etc.).

– Laat de machine nooit draaien in gesloten ruimten. Gevaar voor vergiftiging door
giftige uitlaatgassen van de motor. Als de motor voor onderhouds- of afstellings-
werken in een gesloten ruimte moet draaien, moeten uitlaatgassen volgens de pas-
sende maatregelen (afzuigingsvoorziening, uitlaatgasleidingen, verlengstukken
voor de uitlaat etc.) naar buiten worden geleid.

– Let bij het rijden op openbare straten en wegen op de geldende wetten en voor-
schriften. Dit is in uw eigen belang.

– De veilige bediening van de machine vereist volledige concentratie en aandacht
van de bestuurder. Draag geen hoofdtelefoon om naar de radio te luisteren en om
zend- ontvangapparatuur etc. te bewaken.

– Gebruik tijdens het rijden geen zend- ontvangapparatuur of mobiele telefoons
(gsm), enz. Is het om operationele redenen toch nodig om dergelijke apparaten te
gebruiken tijdens het rijden, moet u altijd gebruik maken van een handsfree-kit.

– Voordat u de motor start stel u alle spiegels in, zodat u het volledige rij- en werkge-
bied kunt controleren en bekijken.

– Voordat u begint moet u er altijd voor zorgen dat er zich in de onmiddellijke nabij-
heid van de machine geen personen bevinden. Informeer deze personen over uw
bedoelingen en zorg dat ze op een veilige afstand blijven.

– Het individuele rijgedrag van de machine is altijd afhankelijk van de gesteldheid
van het wegdek en/of de ondergrond. Pas uw rijstijl altijd aan de respectieve omge-
vings- en terreinomstandigheden aan.

– Verlaat de bestuurdersstoel nooit als de machine draait.
– Tijdens het werken op hellend terrein of aan een helling moet voldoende stabiliteit

van de machine voorhanden zijn.
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6.2.1 Werken in de buurt van elektrische kabeloverspanningen

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!
Door de afmetingen van de machine, de terreingesteldheid en het constructietype van
de elektrische bovenleiding, wordt de geldende veiligheidsafstand tijdens het werken
in de buurt van - of onder de elektrische kabeloverspanningen mogelijk te klein. Daar-
door ontstaat dodelijk gevaar voor de bestuurder en voor omstanders.

– Neem tijdens het werken in de buurt van elektrische kabeloverspanningen steeds
de geldende minimumafstanden in acht. De minimumafstanden tussen de buiten-
kant van de machine en de kabeloverspanning bedragen max.8,5 m. De reikwijdte
van de minimumafstand is altijd afhankelijk van de elektrische kabeloverspanning.
Hoe hoger de spanning, hoe groter de vereiste minimumafstand. Voordat u begint
met het verladen moet u zich tijdig informeren over de technische omstandigheden
bij het desbetreffende energiebedrijf . Spreek met het energiebedrijf eventueel af
om de bovenleidingen spanningsvrij te schakelen voor de tijd waarin u laadwerken
uitvoert.

– Houd u altijd strikt aan de afspraken met het energiebedrijf dat de leidingen eventu-
eel spanningsvrij maakt. Begin pas met het werk als u zeker bent dat de leidingen
daadwerkelijk spanningsvrij werden geschakeld. Neem hiervoor telefonisch contact
op met het energiebedrijf als dit nodig is.

– Informeer u met name bij het werken 's nachts of bewolkt weer precies over het
verloop van de elektrische kabeloverspanningen.

– Tijdens het laden mogen de voorgeschreven minimumafstanden nooit worden
overschreden.

– Bij het aanbrengen van antennes of andere hulpapparatuur, moet u er altijd voor
zorgen dat de totale hoogte van de machine de afstand van 4 m in geen enkel
geval overschrijdt.

Onthoud de volgende richtlijnen goed als u moet werken in de buurt van elektrische
kabeloverspanningen. De precieze opvolging van deze richtlijnen kan uw leven red-
den.

6.2.2 Richtlijnen bij of na contact met een elektrische
kabeloverspanning

– Probeer onmiddellijk door achteruitrijden, wegdraaien of laten zakken het contact
met de elektrische bovenleidingen te onderbreken.

– Blijf rustig op de bestuurdersstoel zitten – ongeacht wat rondom u gebeurt!
– Loop niet heen en weer in de bestuurderscabine.
– Verlaat bij een elektrische schok of na contact met een elektrische kabeloverspan-

ning nooit de bestuurderscabine. Buiten de bestuurderscabine bestaat extreem
levensgevaar.

– Wacht tot hulp komt.
– Gebruik nooit een mobiele telefoon of zend- en ontvangstapparatuur die aangeslo-

ten op een buitenantenne.
– Waarschuw personen die de machine naderen voor gevaar met een handsignaal

en door luid te roepen.
– Verlaat de bestuurderscabine pas nadat u hiervoor de toelating hebt gekregen van

de hulpdiensten.

102 / 496



Werking
R-Concept

6.3 R-Concept
De R-Touch is de informatie- en commandocentrale van de machine. Van hieruit kunt
u de volledige machine controleren, zich informeren over bedrijfstoestanden envermo-
gensgegevens en schakelt u delen van de machine aan.

Voordat u begint met werken is het essentieel dat u vertrouwd raakt met R-Touch en
de verschillende waarschuwings- en statusmeldingen om de machine veilig en effec-
tief te kunnen gebruiken.

6.3.1 Kleurterminal R-Touch

1 3 4 2

5

De bediening van de machine is verdeeld in 3 belangrijke elementen:
de R-Touch, een gebruiksvriendelijk touchscreen (1).
de R-Direct, een druk- en draaiwiel voor de bediening van de menu's (2) (geel).
de R-Select, een druk- en draaiwiel voor de instellingen van de machine (3)
(blauw).

Door het draaien en het indrukken van het draaiwiel, navigeert u naar links en rechts,
verticaal en horizontal door de menu's. Dit wordt zichtbaar door een blauwe of gele
cursor (4). In het menu R-Direct of R-Select duidt deze "cursor" uw actuele positie in
de functieselectie aan.

Door zacht te drukken op het midden van het draaiwiel (Enter-functie) bevestigt u de
actuele positie van de cursor. In deze handleiding wordt niet ingegaan op de bedie-
ning per touch omdat de bediening door draaien en drukken analoog gebeurt. Dit geldt
niet voor de functies die uitsluitend per touch kunnen worden bediend.

Zodra status-LED (5) groen wordt, is kleurterminal R-Touch geactiveerd.
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6.3.1.1 Weergavevelden van R-Touch

[A] Weergaveveld voor waarschuwingen en aanwijzingen (Zie Pagina 124)

OPMERKING

Als een waarschuwing de waarschuwingszoemer activeert, kunt u door het aantikken
van weergaveveld A of door te drukken op de C-toets de waarschuwingszoemer korte
tijd onderdrukken.

2

76

9

1 3

4

5

8

10

[B] Weergaveveld bietentraject

(1) Ontlastingsdruk links
(2) Ontlastingsdruk midden
(3) Ontlastingsdruk rechts
(4) Opnamehoogte
(5) Staafdiagram handmatige potenti-

ometer
(6) Status rijaandrijving (alleen bij

verladen)
(7) Positie zwenkarm draaien
(8) Positie overlader draaien
(9) Toestand vergrendeling zwenk-

arm
(10) Toestand vergrendeling contrage-

wichtarm
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1 2 3 4 [C] Weergaveveld waarschuwingsgren-
zen

(1) Belasting opnemerwalsen
(2) Belasting aanvoerwalsen
(3) Belasting 4-voudige spiraalwal-

sen
(4) Belasting nareiniging

Niet bij de aandrijving van de band onder
de cabine en de overlader, omdat deze
alleen worden bewaakt met een toerental-
sensor en niet met een druksensor.

[E] Weergaveveld voor rijsnelheid en
toerental dieselmotor
(Zie Pagina 142)

(Zie Pagina 161)

1

6

5

4

3

2

[F] Sneloverzicht laadparameter
Weergave van de ingestelde toerentallen
van:

(1) Opnemerwalsen
(2) Aanvoerwalsen
(3) 4-voudige spiraalwalsen
(4) Band onder cabine
(5) Nareiniging
(6) Overlader

Het sneloverzicht van de laadparameters
kan individueel worden ingesteld. Houd
het symbool (bv. toerental opnemerwal-
sen) dat u uit het sneloverzicht wilt verwij-
deren ong. 2 sec. ingedrukt en sleep het
op het symbool dat u op de plaats van het
toerental opnemerwalsen wilt hebben.

Om de symbolen ter herschikken houdt u
het gewenste symbool ong. 2 sec. inge-
drukt en sleept u het op het symbool dat u
van plaats wilt wisselen.

Met de "reset" softkey activeert u opnieuw
de fabrieksinstelling, zoals beschreven in
punt (E) Sneloverzicht laadparameters.
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[G] Weergave- en bedieningselement voor R-Select (Zie Pagina 78)

[H] Weergave huidig brandstofverbruik

[I] Weergave wachttijd en transportsnelheid

Weergave wachttijd 
(Zie Pagina 214)

Weergave transportsnelheid 
(Zie Pagina 263)

[J] Weergavevelden voor toestandindicaties
(Zie Pagina 129)

[K] Weergave- en bedieningselement voor functiegebied R-Direct(Zie
Pagina 110)
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[L] Individuele weergavevelden

Weergavevelden boven- en onderaan aanpassen

Weergaveveld boven- of onderaan met de R-Direct selecteren en overschakelen tus-
sen beide door te drukken op het midden van het draaiwiel. Elke druk op de R-Direct
schakelt tussen de mogelijke weergavevelden. Het weergaveveld dat reeds in het
andere weergavegebied werd geselecteerd, kan niet worden gekozen.

OPMERKING

Door zijdelings te "swipen" in het weergaveveld, wordt eveneens overgeschakeld tus-
sen beide.

(1) Weergaveveld: Besturing
Zie Pagina 171

1

(2) Weergaveveld: Weegschaal
Zie Pagina 261

2

Dagtotaal:

to:
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(3) Weergaveveld: Bedrijfsparameter
3

9

10

11

12

5

6

7

8

1314

(5) Spanning boordnet
(6) Temperatuur hydraulische olie
(7) Vulstand hydraulische olie
(8) Temperatuur koelwater
(9) Voorraaddruk persluchtsysteem
(10) Druk rijaandrijvingspijl

– naar links: hogere druk voorwaarts
– naar rechts: hogere druk achterwaarts

(11) Tankinhoud brandstof
(12) Tankinhoud AdBlue®

(13) Vulstand motorolie (verdwijnt wanneer de motor draait)
(14) Temperatuur motorolie (verdwijnt bij een temperatuur hoger dan 60 °C)
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[M] Snelkeuzevenster uitvouwen
Raak met uw vinger het displayscherm [A] aan en veeg van boven naar beneden. De
OPT-toets heeft dezelfde functie.
Het snelkeuzevenster wordt geopend.

Om het snelkeuzevenster te sluiten, raakt u een plek in het venster aan en veegt u
van beneden naar boven.

(1) Laadmodus "BEGIN"
(2) Laadmodus "LADEN"
(3) Laadmodus "EINDE"
(4) Dag/nacht-weergave AAN/UIT
(5) Automatische rijaandrijving AAN/UIT
(6) Toetsengeluid AAN/UIT
(7) WIFI AAN/UIT
(8) Poetsmodus
(9) Expertmodus AAN/UIT
(10) Gebruiksaanwijzing openen
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R-Touch reinigingsmodus

9

Nu kunt u met een zachte doek de glasplaat ook bij ingeschakelde toestand van de R-
Touch afvegen. Om terug te gaan naar de normale bedrijfstoestand drukt u de knop
(9) langer als 2 secondenin.

6.3.2 Functiebereik R-Direct

5 7

98

5a6

R-Direct bedieningselement

Met de R-Direct (5) (beeldscherm- en bedieningselementkleur GEEL) kan de bestuur-
der het hoofdmenu openen om de weegschaal en de waarschuwingsgrenzen aan te
passen.

De schermvelden bewegen ook mee en door op de HOME-toets te drukken, gaat u
terug naar het hoofdbeeldscherm.
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6.3.2.1 HOME-toets

De HOME-toets (8) is zowel in R-Touch als het R-Direct bedieningselement beschik-
baar. Door een keer op de HOME-toets te drukken, gaat u terug naar het hoofdbeeld-
scherm.

8

6.3.2.2 Hoofdmenu

Alle ondermenu's van het hoofdmenu kunnen met het R-Touch of het R-Direct draai-
wiel (5a) worden geselecteerd.

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

7

98

5a6

Operationele gegevens

Service

OPMERKING

De TERUG-toets (6) is zowel in menugedeelte als op het R-Direct bedieningselement
beschikbaar. Door op de TERUG-toets te drukken, gaat u stap voor stap terug naar
het hoofdbeeldscherm.

6
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6.3.2.2.1 Menu laadinstellingen

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Dagtotaal

Seizoentotaal

Nulstelling

Kallibratie

Totaaldrempel weegschaal

Laadinstellingen

Bietenhoopr. heffen

Bietenhoopr. neerlaten

Bietenhoopr. links

Bietenhoopr. rechts

Overlader heffen

Overlader neerlaten

Overlader l draaien

Overlader r draaien

Zwenkarm links draaien

Zwenkarm rechts draaien

Reset ExportImport

Door het draaien en drukken van de R-Direct selecteert u uw gewenste functie. De
waarde 0 wordt aanbevolen door de producent. Afwijkingen kunnen door de bestuur-
der van -10 tot +10 naar wens worden ingesteld.

- waarde = de functie reageert trager

+ waarde = de functie reageert agressiever

Met de functie „Export“ kunt u uw persoonlijke laadinstellingen (dit zijn alle instellingen
die in R-Touch worden getoond) comfortabel op uw persoonlijke USB-stick opslaan.
Bij een eventuele wissel van de bestuurder gaan uw instellingen dus niet verloren.
Bij het begin van de volgende ploegdienst kunnen deze instellingen met behulp van
de functie "Import" van de USB-stick naar de machine worden overgedragen. Met de
functie "Reset" worden alle instellingen in dit menu teruggezet op 0.
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6.3.2.2.2 Menu basisinstellingen

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Brandstofreserve alarm bij %

AdBlue-reserve waarschuwing bij %

Smeringstijd (sec)

Automatische omkering walsen

20

15

210

Aan

Basisinstellingen

Omkeertijd (sec) 2

20

Brandstofreserve alarm bij % Zie Pagina 144

AdBlue reserve alarm bij % Zie Pagina 144

Smeertijd (sec) Zie Pagina 282

Automatische omkering walsen Zie Pagina 238

Omkeertijd (sec) Zie Pagina 238
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6.3.2.2.3 Menu lichtregeling

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Uitgebreide verklaring Zie Pagina 130.

6.3.2.2.4 Menu watersproeiinstallatie

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Uitgebreide verklaring Zie Pagina 250
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6.3.2.2.5 Menu ruitenwisser

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Uitgebreide verklaring Zie Pagina 132
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6.3.2.2.6 Menu speciale functies

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Speciale functies

Laadmodus

Automatische rijaandrijving

Centrale smering

Bietenhoopruimer omhoog omlaag

Service brandstoffilter

Ijlgang zeefketting

Laden

Uit

Auto

Maus5

Uit

Uit

B638 Brandstofdruk fijngev.

Service brandstoffilter Zie Pagina 324

Laadmodus Zie Pagina 239

Automatische rijaandrijving Zie Pagina 163

Centrale smering Zie Pagina 282

Bietenhoopruimer heffen/neerlaten Zie Pagina 249

Extra snel zeefketting Zie Pagina 226
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6.3.2.2.7 Menu systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Hoofdmenu

Laadinstellingen

Basisinstellingen

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Ondermenu datum/tijd
Datum/ tijd
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Ondermenu instellingen terminal
Instellingen terminal

Taal

Weergave type

Volume

Dag / nacht

Nachtmodus

Helderheid / dag

Helderheid / nacht

R-Transfer WIFI

Toetsengeluid

D

Standaard

1

Dag

Nachtmodus 2

8

3

Uit

Aan

In de regel "Taal" kunt u de taal van de R-Touch instellen.

In de regel "Weergave type" hebt u de mogelijkheid om te schakelen tussen de stan-
daardweergave en de expertmodus. Wij bevelen in principe de standaardweergave
omdat deze aanzienlijk duidelijker is. De expertmodus biedt geen extra functies of
voordelen voor de dagelijks werkzaamheden, maar is vooral bedoeld voor service-per-
soneel of het oplossen van problemen en om bepaalde bedrijfstoestanden gedetail-
leerd weer te geven.

In de regel "Volume" stelt u het volume voor de waarschuwings- en indicatietonen in.

In de regel "Dag/nacht" is het omschakelen van de weergave dag naar nacht mogelijk.
Deze omschakeling treedt alleen in werking als u het menu met de terug-toets verlaat.

In de regels "Helderheid dag" en "Helderheid nacht" stelt u de helderheid van de
beeldschermweergave voor dag en nacht afzonderlijk van elkaar in.
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Ondermenu eenheden

Rijsnelheid

Verbruik

Eenheden

Gewicht

Verbruik per tijd

Druk

Traject

t

l/u

bar

km

l

Verbruik per afstand

Temperatuur C°

mph

km/u

l/km

In het menu eenheden kunt u voor de fysische maatvoeringen snelheid, afstand,
volume en druk verschillende parameters voor berekening selecteren. Wees voorzich-
tig! Als u hier bv. de rijsnelheid insteltvan km/u naar mph, krijgt de weergave van de rij-
snelheid een volledig onbegrijpelijke waarde. Gelieve de waarde na eenmalige instel-
ling, voor de start van het seizoen niet meer aan te passen. De standaardwaarden
komen overeen met de Europese normen.

OPMERKING

Om te voorkomen dat de eenheden per vergissing worden gewijzigd, wordt dit menu
geblokkeerd. Wijzigingen in het menu "Eenheden" zijn alleen mogelijk na het invoeren
van een code.

6.3.2.2.8 Menu gebruiksgegevens

Hoofdmenu

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Operationele gegevens

Service
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Ondermenu seizoenstatistieken

Onderstelnummer
Bedrijfsuren motor

Bedrijfsuren laden

Seizoenstatistieken

Traject

Duur

Verbruik

Verbr./tijd

Verbruik/traject

De „Seizoensstatistieken“ kunnen alleen worden verwijderd als u na het indrukken van
de reset-toets in de R-Touch op het toetsenbord de toetscombinatie 1 en 4 ingeeft.
Daardoor wordt een onbedoelde verwijdering vermeden.

Bedrijfsuren motor = Looptijd van de motor
Bedrijfsuren laden = totale inschakelduur van de machine aandrijving
Traject = gereden afstand in de gebruiksmodus "Schildpad"

en/of "Haas"
Duur = totale motorlooptijd in gebruiksmodus "Schildpad" of

"Haas"
Verbruik = totaal brandstofverbruik in de gebruiksmodus

"Schildpad" en/of "Haas"

Ondermenu machinestatistieken

Onderstelnummer
Bedrijfsuren motor

Bedrijfsuren laden

Traject

Duur

Verbruik

Verbr./tijd

Verbruik/traject

Machinestatistieken

In de „Machinestatistieken“ kan niets worden ingevoerd en de waarden kunnen niet
worden verwijderd of gewijzigd.
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6.3.2.2.9 Menu service

Watersproeiinstallatie

Speciale functies

Ruitenwisser

Hoofdmenu

Versie

Diagnose

Service

Lichtregeling

Systeem

Operationele gegevens

Service

Teach-inTeach-in

>

Gegevensservice

Hardware uitwisseling

Hardware uitwisseling

Basisgegevens

AfstellingAfstelling
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Ondermenu versie
In het menu service zijn voor de bestuurder alleen de ondermenu's versie en dia-
gnose (zie hoofdstuk Storing en problemen oplossen Zie Pagina 401) van belang.
De ondermenu's: Afstelling en teach-in zijn alleen toegankelijk na het invoeren van
een code.

GEVAAR

De toegang tot deze menu's is om veiligheidsredenen vergrendeld met een speciale
code. Als in deze menu's verkeerde instellingen worden doorgevoerd of de geldende
veiligheidsvoorschriften niet of onvoldoende in acht worden genomen, kan dit leiden
tot ernstige ongevallen met dodelijke verwondingen. In veel gevallen kan dit leiden
tot ernstige schade aan de machine, dure reparaties of lange periodes van stilstand.
De toegang tot deze menu's is dan ook alleen toegestaan door middel van direct tele-
fonisch contact met de producent of met personen die hiervoor uitdrukkelijk werden
geautoriseerd.

Ondermenu service gegevens

Gegevens wissen

Gegevensservice

Servicegegevens importeren

Exporteren service-gegevens

Gegevens bediener

Gegevens afdrukken

Software-update

Het ondermenu „Gegevens service“ is nodig om de import, de export en databanken
te verwijderen. Software updates worden ook uitgevoerd via dit ondermenu.
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Ondermenu leeg menu

Afstelling  

Teach-in

Basisgegevens

Hardware uitwisseling

Gegevensservice

>

Service

Dit menu dient alleen ter informatie voor personen die werken aan de verdere ontwik-
keling van het besturingsprogramma. De bediener kan hier niets invoeren. De weerge-
geven informatie is voor de bediener onbegrijpelijk. Met de TERUG-toets verlaat u dit
menu en/of het functiegebied.

6.3.2.3 Weegschaal

Weegschaal

Totaalgewicht

Uitgebreide verklaring vanaf Pagina 261

6.3.2.4 Waarschuwingsgrenzen aanpassen

Veld waarschuwingsgrenzen met R-Direct selecteren en keuze bevestigen door te
drukken op het midden van het draaiwiel.

In dit functieveld kunnen de waarschuwingsgrenzen voor de aandrijving van de opne-
merwalsen, aanvoerwalsen, 4-voudige spiraalwalsen en de nareinigen worden aange-
past reiniging.

Door te draaien aan het draaiwiel selecteert u de weergavebalk voor de gewenste
aandrijving en bevestigt u de keuze door op het midden van het draaiwiel te druk-
ken. Daarna past u de waarschuwingsgrens aan door te draaien aan het draaiwiel
en bevestigt u de instelling door op het midden van het draaiwiel te drukken. Met de
TERUG-toets verlaat u het menu en/of het functiegebied.
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1 2 3 4

(1) Waarschuwingsgrens opnemerwalsen
(2) Waarschuwingsgrens aanvoerwalsen
(3) Waarschuwingsgrens 4-voudige spiraalwalsen
(4) Waarschuwingsgrens nareiniging

OPMERKING

Tik de waarschuwingsgrens op het beeldscherm aan en verschuif deze omhoog of
omlaag. Zo kunt u de waarschuwingsgrens rechtstreeks in R-Touch aanpassen.

6.3.3 Waarschuwings- en statusindicaties in R-Touch

Rode waarschuwingsaanwijzingen die leiden tot het uitschakelen van de motor

Motoroliedruk te laag Hydraulische olie te heet

Ernstige problemen met de motor,
motor onmiddellijk uitschakelen

Smering pompverdeleraandrijving
uitgevallen

Koelwaterpeil te laag Peil hydraulische olie te laag

Koelwatertemperatuur te hoog

1

2

(1) Tijd tot het automatische uitschakelen van de motor
(2) Foutenbeschrijving

Bij een aantal ernstige operationele storingen, schakelt de dieselmotor zich na een
bepaalde tijd zelf uit. In R-Touch wordt een foutmelding getoond. Tegelijkertijd wordt
een vermelding opgeslagen in het foutgeheugen. De motor kan op eigen verantwoor-
delijkheid opnieuw worden gestart, bv. voor het verlaten van een spoorwegovergang.
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Rode waarschuwingsaanwijzingen

Betalingsblokkering actief Motoroliepeil te laag

Koelwatertemperatuur te hoog Koppelingsdruk pompverdeleraan-
drijving te laag

Stop! Te weinig voedingsdruk Accuspanning te laag of te hoog
(lager dan 24 V of hoger dan
32 V)

Geautomatiseerde motor-STOP
actief

Loszetdruk parkeerrem te laag

WAARSCHUWING! Gevaar voor
verwonding

STOP! Dreigende aanrijding

Motorolietemperatuur te hoog Nood-uit-schakelaar ingedrukt

Waarschuwing noodbesturing
defect

Foutgeheugen motor controleren

Rode aanwijzingssignalen bij elektronische problemen

Toerentalsignaal niet binnen het
toegestane bereik

Fout back-up gegevens

Analoog signaal niet binnen het
toegestane bereik

Onjuiste machineconfiguratie

Kabelbreuk of kortsluiting vastge-
steld

Communicatieprobleem met con-
troller A03

Interne geheugenfout in EEPROM
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Oranje waarschuwingsaanwijzingen

Opnemerwalsen overbelast Aanvoerwalsen overbelast

4-voudige spiraalwalsen overbe-
last

Band onder cabine overbelast

Nareiniging overbelast Overlaadband overbelast

Opnemerwalsen geblokkeerd Aanvoerwalsen geblokkeerd

4-voudige spiraalwalsen geblok-
keerd

Band onder cabine geblokkeerd

Nareiniging geblokkeerd Overlaadband geblokkeerd

Fout in de Mercedes-Benz motor-
sturing

Accu's worden niet geladen

Brandstofvoorfilter vervuild Brandstof-fijnfilter vervuild

Luchtfilter vervuild Voorraaddruk luchtketel te laag

Differentieelvergrendeling frontas
niet gelost

Differentieelvergrendeling ach-
teras niet gelost

Weinig voedingsdruk Pendelasondersteuning aange-
schakeld

Motoroliepeil veel te laag Motoroliepeil te hoog

Fout niveauschakelaar tijdelijke
opslagtank

Motoroliepeil te laag

Fout rijpedaalsensors
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Oranje aanwijzingssignalen voor de bediening

Opnamegedeelte uitklappen a.u.b. Motorkastdeksel sluiten a.u.b.

Uitklapplaat inklappen a.u.b. Achterwand cabineverhoging slui-
ten a.u.b.

Voetschakelaar "blikrichting voor"
loslaten a.u.b.

Linkse joystick-console neerklap-
pen a.u.b.

Voetschakelaar "blikrichting voor"
indrukken a.u.b.

Nareiniger in werkpositie zwenken
a.u.b.

Voetschakelaar "blikrichting voor"
indrukken of bietenhoopruimer
opheffen a.u.b.

Overlaadband verder uitzwenken
a.u.b.

Bij het aanschakelen van de
machine aandrijving bestuurders-
stoel naar voren draaien, gevaren-
zone opnamegedeelte controleren
a.u.b.

Overlader in transportpositie zet-
ten a.u.b.

Bestuurdersstoel verder naar
rechts draaien a.u.b.

Overlader laten zakken a.u.b.

Bestuurdersstoel verder naar links
draaien a.u.b.

Overlader opheffen a.u.b.

Bietenhoopruimer in het midden
plaatsen a.u.b.

Contragewichtarm verder naar
links zwenken a.u.b.

Opnamegedeelte verder naar
boven brengen a.u.b.

Frontas minder draaien a.u.b.

Opnamegedeelte verder laten
zakken a.u.b.

Achteras minder draaien a.u.b.

Starttoets loslaten Rijaandrijving voorwaarts active-
ren a.u.b.

Stuurhoofdschakelaar vergrende-
len a.u.b.

Stuurhoofdschakelaar ontgrende-
len a.u.b.

Parkeerrem loszetten a.u.b. Rijpedaal loslaten om differentieel
vergr. aan te schakelen a.u.b.

Achteras recht zetten a.u.b. Voetrem loslaten a.u.b.

Rijpedaal bedienen a.u.b. Rijpedaal loslaten a.u.b.

Naar bedrijfsmodus Schildpad 1de
versnelling schakelen a.u.b.

Bedrijfsmodus wisselen a.u.b.
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Naar bedrijfsmodus Haas 2de ver-
snelling schakelen a.u.b.

Bedrijfsmodus wisselen a.u.b.

Langzamer rijden a.u.b. Brandstoftank vullen a.u.b.

Sneller rijden a.u.b. AdBlue® vullen a.u.b.

Differentieelvergrendeling actief Om van gebruiksmodus te wis-
selen rijpedaal volledig loslaten
a.u.b.

Bedrijfstemperatuur niet bereikt Analoge tuimelaar in neutrale
stand schakelen

Contragewichtarm ontgrendelen
a.u.b.

Contragewichtarm vergrendelen
a.u.b.

Zwenkarm ontgrendelen a.u.b. Zwenkarm vergrendelen a.u.b.

Contragewicht naar boven bren-
gen a.u.b.

Contragewicht laten zakken a.u.b.

Bestuurderscabine naar boven
brengen a.u.b.

Bestuurderscabine laten zakken
a.u.b.

Steunas omhoog heffen a.u.b. Steunas activeren a.u.b.

Veiligheidsbeugel aan opstapge-
deelte sluiten a.u.b.
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Toestandindicaties

Pendelasondersteuning aange-
schakeld

Centrale smering loopt

Gebruiksmodus Schildpad actief
(laadwerking)
1ste versnelling actief

Gebruiksmodus Haas actief (weg-
verkeer)
2de versnelling actief

Gebruiksmodus Schildpad gese-
lecteerd, versnelling nog niet inge-
klikt
1ste versnelling geselecteerd, ver-
snelling nog niet ingeklikt

Gebruiksmodus Haas geselec-
teerd, versnelling nog niet inge-
klikt
2de versnelling geselecteerd, ver-
snelling nog niet ingeklikt

Differentieelvergrendeling vooraan
ingeklikt

Differentieelvergrendeling achter-
aan ingeklikt

Differentieelvergrendeling vooraan
geselecteerd, vergrendeling nog
niet ingeklikt

Differentieelvergrendeling achter-
aan geselecteerd, vergrendeling
nog niet ingeklikt

Laadrichting links actief Laadrichting rechts actief

Rijaandrijving laden vooraan
geactiveerd

Rijaandrijving laden achterwaarts
geactiveerd

Steunassen opgeheven Steunassen neergelaten

Positieweergave bestuurdersstoel Hoogteweergave bietenhooprui-
mer in procent

Machine aandrijving ingeschakeld

Automotive rijden actief Handmatige motortoerentalrege-
ling actief

Parkeerrem aangetrokken Automatische parkeerrem actief

DEF controlelampen (Diesel
Exhaust Fluid), AdBlue® waar-
schuwing

Check Engine controlelampen
(AWL waarschuwing), dieselmotor
controleren

LIM controlelampen, dieselmotor
toerentalbegrenzer actief

Stop Engine controlelampen, die-
selmotor uitzetten (gereduceerd
vermogen)

Laadmodus "BEGIN" actief Laadmodus "EINDE" actief
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6.3.4 Lichtregeling

De verlichting van de machine wordt bestuurd via de R-Touch. Het menu lichtregeling
wordt getoond als u de toets (4) op toetsenveld II drie seconden ingedrukt houdt. Door
kort op de toets te drukken, schakelt u het licht met de laatst gekozen instelling aan of
uit.

355541

4

Ruitenwisser
1

Lichtregeling

6 7 8

32 4

5
9

11
101213

14

(1) Lich aan/uitschakelen
(2) Schijnwerper dak bestuurderscabine
(3) Schijnwerper dak bestuurderscabine
(4) Schijnwerper dak bestuurderscabine achteraan rechts
(5) Schijnwerper voertuigchassis links en rechts
(6) Lichtprogramma 1
(7) Lichtprogramma 2
(8) Lichtprogramma 3
(9) Schijnwerper band onder cabine, reiniging en overlader
(10) Schijnwerper om achteruit te rijden
(11) Achterasverlichting
(12) Schijnwerper dak bestuurderscabine achteraan links
(13) Schijnwerper onder achteruitkijkspiegel links en rechts
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(14) Schijnwerper middenspits

6.3.4.1 Lichtprogramma'S configureren

De lichtprogramma's 1-3 kunnen afzonderlijk en naar wens worden toegekend. Scha-
kel hiervoor de verlichting aan die u wilt opslaan in een programma. Door een van de
programmatoetsen langer aan te tikken, kunt u de nu aangeschakelde lichten opslaan
in een programma.

RuitenwisserLichtregeling

6.3.4.2 Trapverlichting

In de machine is een „Coming Home“ en een „Leaving Home“ functie geïntegreerd.
Om de Leaving Home-functie te activeren, drukt u op de toets "Leaving Home" (1)
in de uitsparing onder het deksel van de motorbehuizing. De Coming Home-functie
wordt automatisch geactiveerd van zodra bij het uitschakelen van het contact (con-
tactslot van stelling I in stelling 0 draaien), de schijnwerpers in het dak van de bestuur-
derscabine aangeschakeld waren. De schijnwerpers in het dak van de bestuurdersca-
bine schakelen zichzelf na max. 6 minuten weer uit.

1
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6.3.5 Ruitenwisser

De ruitenwissers van de machine worden bestuurd via de R-Touch. Het menu ruiten-
wissers wordt getoond als u de toets (6) op toetsenveld II drie seconden ingedrukt
houdt. Door kort op de toets te drukken, schakelt u de wissers met de laatst gekozen
instelling aan of uit.

355541

6

OPMERKING

De ruitenwisser en het ruitenwassysteem van de voorruit worden aan de stuurkolom-
schakelaar (Zie Pagina 66) bediend, de tijdregeling voor de intervallen vindt u echter
in het menu Ruitenwissser in R-Touch.
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Ruitenwisser
1

6 7 8

32 4 9 1110

5

1219

1516 1417

18 13

(1) Geselecteerde ruitenwisser aan/uitschakelen
(2) Instelling pauzetijd voor interval ruitenwissers links
(3) Zijruitenwisser links intervalverloop
(4) Zijruitenwisser links
(5) Instelling pauzetijd voor interval ruitenwisser voorruit
(6) Ruitenwisserprogramma 1
(7) Ruitenwisserprogramma 2
(8) Ruitenwisserprogramma 3
(9) Zijruitenwisser rechts
(10) Zijruitenwisser rechts intervalverloop
(11) Instelling pauzetijd voor interval zijruitenwisser rechts
(12) Ruitenwassysteem zij- en achterruiten
(13) Achterruitwisser rechts
(14) Instelling pauzetijd voor interval achterruitenwisser
(15) Achterruitwisser rechts intervalcyclus
(16) Achterruitwisser links intervalcyclus
(17) Instelling pauzetijd voor interval achterruitenwisser links
(18) Achterruitwisser links
(19) Ruitenwassysteem zij- en achterruiten

6.3.5.1 Ruitenwisserprogramma configureren

De ruitenwisserprogramma's 1-3 kunnen afzonderlijk en naar wens worden toege-
kend. Schakel hiervoor de ruitenwissers aan die u wilt opslaan in een programma.
Door een van de programmatoetsen langer aan te tikken, kunt u de nu aangescha-
kelde ruitenwissers opslaan in een programma.

Ruitenwisser
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6.4 Rechtse joystick met multifunctionele handgreep

De joystick is het belangrijkste bedieningselement van de machine. In de joystick is de
sturing van de belangrijkste functies van de machine ergonomisch gegroepeerd per
bedieningselement.

Joystick voorkant

11

13

12

14

Joystick achterkant

RLRL

L

 

RLR

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

AUTO

Rop Art. 355286aa

13
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1
Mini-joystick (1)

NAAR VOOR Opnamegedeelte neerlaten
NAAR ACH-
TER

Opnamegedeelte opheffen

RECHTS Contragewichtarm naar links zwenken
LINKS Contragewichtarm naar rechts zwenken

Vóór het zwenken van de contragewichtarm moet deze met R-Select en door het
indrukken van de toets+ worden ontgrendeld. Zwenk de contragewichtarm altijd tegen-
gesteld aan de overlaadband!

3

2

Toets (2) rijaandrijving voorwaarts

Alleen in gebruiksmodus Schildpad schakelt u door deze toets aan te tikken de rijaan-
drijving voorwaarts. Door de toets opnieuw in te drukken, wordt de rijaandrijving stop-
gezet.

Toets (3) rijaandrijving achterwaarts

Alleen in gebruiksmodus Schildpad schakelt u met deze toets de rijaandrijving ach-
terwaarts, zolang u de toets ingedrukt houdt. Als de machine zich tijdens het laden in
voorwaartse rijrichting beweegt, stopt u de voorwaartse rijrichting door deze toets aan
te tikken.

4

RL

L R

Kruistoets(4) steunpoten

VOOR LINKS Steunpoot links opheffen
VOOR RECHTS Steunpoot rechts opheffen

Opnemerwalsen werken dieper in de bodem
ACHTER LINKS Steunpoot links neerlaten
ACHTER RECHTS Steunpoot rechts neerlaten

Opnemerwalsen werken vlakker in de bodem

5

RL

 

RL

Kruistoets (5) opname klappen

VOOR LINKS Zijstuk van het opnamegedeelte links uitklappen
VOOR RECHTS Zijstuk van het opnamegedeelte rechts uitklappen
ACHTER LINKS Zijstuk opnamegedeelte links inklappen
ACHTER RECHTS Zijstuk opnamegedeelte rechts inklappen

Daardoor verandert u ook de ontlastingsdruk van de zijstukken van het opnamege-
deelte
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6

Toets (6) machine aandrijving

TOETS KORT INDRUKKEN Machine aandrijving aan/uit
TOETS INDRUKKEN EN INGEDRUKT
HOUDEN

Opnieuw laden

8 9

10

7 Toets (7) aandrijving opnemerwalsen en aanvoerwalsen

TOETS KORT INDRUKKEN Aan/uit
TOETS INDRUKKEN EN INGEDRUKT
HOUDEN

Omkeren

Toets (8) aandrijving 4-voudige spiraalwalsen

TOETS KORT INDRUKKEN Aan/uit
TOETS INDRUKKEN EN INGEDRUKT
HOUDEN

Omkeren

Toets (9) aandrijving nareiniging

TOETS KORT INDRUKKEN Aan/uit
TOETS INDRUKKEN EN INGEDRUKT
HOUDEN

Omkeren (niet bij versie zeefketting)

Toets (10) aandrijving band onder cabine

TOETS KORT INDRUKKEN Aan/uit

Multi-toets (11) UITSLUITEND in gebruiksmodus Schildpad EN in combinatie met
kruistoets (4) en/of (5)

beide steunpoten tegelijkertijd aanpassen en/of

beide zijstukken van het opnamegedeelte tegelijkertijd klappen

Multi-toets (11) UITSLUITEND in gebruiksmodus Haas

Achteras in middelste stand zetten

Toetsen (12) en (13) UITSLUITEND in gebruiksmodus Haas

Beide toetsen kort gelijktijdig indrukken vierwielbesturing te activeren

Handmatige potentiometer (14) UITSLUITEND in gebruiksmodus Schildpad

Snelheid van het voorrijden wijzigen tijdens het laden

Handmatige potentiometer (14) UITSLUITEND in gebruiksmodus Haas

Aanpassing motortoerental bij handmatige regeling van het motortoerental
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Joystick-bewegingen Uitsluitend in gebruiksmodus Haas

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

13

NAAR VOOR Cruise control aan
NAAR ACH-
TER

Cruise control uit

RECHTS Achteras naar rechts sturen
LINKS Achteras naar links sturen
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Joystick-bewegingen Uitsluitend in gebruiksmodus Schildpad

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

13

Multi-toets (11) NIET ingedrukt

Daardoor draait u alleen de draaiaandrijvingen! De draairichting van de zwenkarm is
altijd afhankelijk van de gekozen laadrichting!

Joystick NAAR VOOR Zwenkarm draaien
Joystick NAAR ACH-
TER

Zwenkarm draaien

Joystick LINKS Overlader naar links draaien
Joystick RECHTS Overlader naar rechts draaien

Multi-toets (11) INDRUKKEN en ingedrukt houden

Daarmee kunt u de overlader of het scharnierdeel heffen en neerlaten!

Joystick NAAR VOOR Overlader neerlaten
Joystick NAAR ACH-
TER

Overlader heffen

Joystick LINKS Overlader-scharnierdeel neerklappen
Joystick RECHTS Overlader-scharnierdeel omhoog klappen
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6.5 Linkse joystick

Zodra de linkse joystickconsole naar boven wordt geklapt, stopt de machine aandrij-
ving en de rijaandrijving automatisch.

OPMERKING

Alle functies kunnen alleen worden uitgevoerd met de joystick wanneer de stoel-
console helemaal naar beneden werd geklapt en de machine in gebruiksmodus
Schildpad I of Schildpad II wordt bediend. Of wanneer de machine in gebruiksmodus
Haas I of Haas II wordt bediend en de stuurhoofdschakelaar ontgrendeld is.

Joystick-bewegingen

NAAR VOOR Bietenhoopruimer neerlaten

NAAR ACH-
TER

Bietenhoopruimer opheffen

RECHTS Bietenhoopruimer (volledig) rechts zwenken

LINKS Bietenhoopruimer (volledig) links zwenken
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16 15

17

Mini-joystick (15)

NAAR VOOR Bietenhoopruimer-telescoop uittrekken
NAAR ACH-
TER

Bietenhoopruimer telescoop intrekken

OPMERKING

In het menu "Speciale functies"“ kunnen deze twee bewegingen worden gewisseld,
zoals u ze kent van euro-Maus3.

RECHTS Restbietenopraper rechts draaien (dezelfde functie als toets (18))
LINKS Restbietenopraper links draaien (dezelfde functie als toets (19))

15

17

16

Kruistoets (16)

NAAR VOOR Dieselmotor toerental verhogen

NAAR ACH-
TER

Dieselmotor toerental verlagen

OPMERKING

Niet werkzaam als de automotive toerentalregeling actie is.
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Uitsluitend in gebruiksmodus Haas
LINKS Handmatige toerentalregeling dieselmotor

RECHTS Automotive toerentalregeling dieselmotor
Om over te schakelen moet de kruistoets (16) in de respectievelijke richting worden
geschoven en even in de eindstand worden vastgehouden.

Uitsluitend in gebruiksmodus Schildpad
Laadrichting links/rechts vooraf selecteren. Daarvoor de toets in de respectievelijke
richting schuiven en deze in de eindstand even vasthouden.
LINKS Laadrichting naar links (de vrachtwagen staat aan de linkerkant van

de machine)

RECHTS Laadrichting naar rechts (de vrachtwagen staat aan de rechterkant
van de machine)

OPMERKING

Als de kruistoets (16) naar links/rechts wordt gedrukt en en kort wordt vastgehouden,
wordt de draaizin van de zwenkarm telkens omgekeerd.
Bij het klapautomatisme bepaalt de voorgeselecteerde laadrichting het doel van de
overlader (Zie Pagina 180) tijdens het uitklappen.

Draaistoelrem (17) vastzetten/lossen

18 19

Joystick achterkant

Bietenrestopraper (18) naar rechts draaien

Bietenrestopraper (19) naar links draaien
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6.6 Dieselmotor

Een samenvatting van de vereiste onderhoudswerkzaamheden aan de motor vindt
u in hoofdstuk 7 van de originele gebruikshandleiding en het originele onderhouds-
boekje van Mercedes-Benz.

Aanwijzingen over welke maatregelen moeten worden genomen in geval van operatio-
nele storingen, vindt u in hoofdstuk 8 "Storingen en problemen oplossen" en in de ori-
ginele gebruikshandleiding van Mercedes-Benz.

11

12

5

8

14

4

10

1

23

13

(1) Werkelijk toerental
(2) Gewenst toerental
(3) Info tussenkomst versterkte motorrem (LED rood)
(4) huidig brandstofverbruik in l/u
(5) Spanning boordnet
(8) Temperatuur koelwater (tot max 105 °C in orde)
(10) Druk rijaandrijvingspijl

– naar links: hogere druk voorwaarts
– naar rechts: hogere druk achterwaarts

(11) Tankinhoud brandstof
(12) Tankinhoud AdBlue®

(13) Vulstand motorolie (verdwijnt wanneer de motor draait) Zie Pagina 310
(14) Temperatuur motorolie (verdwijnt bij een temperatuur hoger dan 60 °C)

Bij motorproblemen worden in R-Touch de volgende waarschuwingsaanwijzingen
getoond:

OPGELET

Gevaar voor ernstige motorschade

– Zodra een van de volgende waarschuwingssymbolen in R-Touch verschijnt, moet
de motor onmiddellijk worden uitgeschakeld en de oorzaak van de waarschuwing
worden gezocht.

– Pas nadat de oorzaak werd gevonden en het probleem werd verholpen, mag de
motor opnieuw worden gestart.

Motoroliedruk te laag. ONMIDDELLIJK UITSCHAKELEN en motorolie bijvullen.
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Motoroliepeil te laag. ONMIDDELLIJK motorolie bijvullen. (Zie Pagina 310)

Koelmiddeltemperatuur te hoog. Motor uitschakelen, oorzaak bepalen en probleem
verhelpen (bv. koeler reinigen).

Koelmiddelpeil te laag. Motor uitschakelen en onmiddellijk koelmiddel bijvullen.

Ernstige problemen in de motor! Motor ONMIDDELLIJK uitschakelen en contact opne-
men met de klantendienst van Mercedes-Benz.

Fout in de Mercedes-Benz motorsturing.

Luchtfilter vervuild! Luchtfilter moet onmiddellijk in onderhoud!

Brandstof-groffilterinzetstuk aan de elektrische pomp vervuild! Filter vervangen omdat
binnen korte tijd een verminderd motorvermogen wordt verwacht.

Brandstof-fijnfilter aan motor verstopt! Filter vervangen omdat binnen korte tijd een
verminderd motorvermogen wordt verwacht.

Reservehoeveelheid brandstof bereikt! Van zodra dit waarschuwingssymbool in R-
Touch verschijnt, werd de door u ingestelde reservehoeveelheid voor de brandstof
bereikt.

AdBlue®-reservehoeveelheid bereikt. Van zodra dit waarschuwingssymbool in R-Touch
verschijnt, werd de door u ingestelde AdBlue®-reservehoeveelheid bereikt.
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Brandstofreserve alarm bij %

AdBlue-reserve waarschuwing bij %

Smeringstijd (sec)

Automatische omkering walsen

20

15

210

Aan

Basisinstellingen

Omkeertijd (sec) 2

In het menu "Basisinstellingen", in de regel "Brandstofreserve waarschuwing bij (%)"
kunt u de waarschuwingsgrens voor de brandstofreserve instellen. Voer deze waarde
als percentage van de totale tankinhoud in. In de regel "AdBlue®-reserve waarschu-
wing bij %" kunt u de waarschuwingsgrens voor de AdBlue®-reserve instellen.

OPMERKING

Bij deze brandstoftankserie wordt een inhoud van meer dan 1000 liter niet gemeld.

OPGELET

Gevaar voor ernstige motorschade!
Tank alleen zwavelvrije dieselbrandstof die aan de volgende normen voldoet:

DIN EN 590 (max. 0,001 gew.-% zwavel) (10ppm)
ASTM D975 (max. 0,0015 gew.-% zwavel) (15ppm)

De volgende brandstofsoorten zijn niet toegestaan:

– Zwavelhoudende brandstof met meer dan 0,005 gew.-% zwavel (50ppm)
– Marine Diesel Fuel
– Vliegturbinebrandstof
– Stookoliën
– Vetzuurmethylester FAME (bio-dieselbrandstof)

Deze brandstofsoorten veroorzaken onherstelbare schade aan de motor en het uit-
laatgasnabehandelingssysteem en leiden tot een aanzienlijke vermindering van de
levensduur.

Nooit benzine tanken in voertuigen met dieselmotoren. Zelfs kleine hoeveelheden
benzine kunnen schade veroorzaken aan het brandstofsysteem en de motor.
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6.6.1 Dieselmotor starten

Om je outfit modieus te houden met bijpassende trainers, hebben we de nieuwste
trends van Adidas, Nike, Vans, Etnies, Supra, New Balance en nog veel meer voor
jou in petto. De blokkering blijft actief tot het rijpedaal volledig wordt losgelaten en
opnieuw wordt ingedrukt.

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine.
Het gebruik van chemische starthulpmiddelen (zoals bv. Startpilot enz.) is uitdrukke-
lijk verboden, omdat dit kan leiden tot verwondingen bij personen en schade aan de
machine kan veroorzaken.

Het contactslot heeft drie schakelstanden:
Stand 0: Motor uitschakelen/ontsteking uit – de sleutel kan uit het contact worden
getrokken
Stand I: Contact aan, motor is klaar om te starten
Stand II: Motor starten (geen functie)

355541

De motor wordt via de START-toets  gestart en via de STOP-toets  of het
contactslot uitgeschakeld.

OPMERKING

Na elke motorstart wordt de ventilator van het koelsysteem korte tijd automatisch
omgekeerd. Daardoor wordt het koelsysteem van loszittende vuilresten (bladeren etc.)
bevrijd.

Als de motor niet onmiddellijk start, schakelt de elektronica de starter na verloop van
tijd uit. Wacht vervolgens minstens 2 minuten tot de volgende startpoging, zodat de
starter voldoende kan afkoelen.

Kan de motor door een startvergrendeling niet worden gestart, wordt in R-Touch het
volgende waarschuwingssymbool getoond: 

Dit waarschuwingssymbool en een van de volgende knipperen in R-Touch afwisse-
lend:

Achterwand van verhoging
omhoog klappen a.u.b.

Motorkastdeksel sluiten a.u.b.
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6.6.2 Dieselmotor uitschakelen

Laat de motor vóór het uitschakelen korte tijd stationair draaien. Als de motor wordt
uitgeschakeld met een te hoog toerental, draait de turbocompressor nog verder nadat
de oliedruk al gedaald is.
Dit leidt tot een gebrek aan smeerstof en onnodige slijtage van de lagers aan de snel-
lopende turbine van de turbocompressor.

– Contactslot in stand 0 zetten
of

– STOP-toets indrukken

6.6.3 Aanpassing motortoerental

Gebruiksmodus "Haas"

Aan de linkse joystick kan door de kruistoets te verschuiven naar rechts/links (16) tus-
sen rijden met handmatig motortoerental  (naar links) en automotive rijden  (naar
rechts) worden geschakeld. Om over te schakelen moet de kruistoets (16) in de res-
pectievelijke richting worden geschoven en deze stand even worden vastgehouden.

15

17

16

Aanpassing motortoerental automatisch (automotive rijden)
Bij automotive rijden gebeurt de aanpassing van het motortoerental uitsluitend via het
rijpedaal.

14

Handmatige aanpassing motortoerental
In gebruiksmodus "Haas" en bij de handmatige aanpassing van het motortoerental,
werkt het aanpassen van het motortoerental alleen via de handmatige potentiometer
(14). Het hoogste motortoerental bedraagt hier ong. 1500 min-1. Deze variant is ideaal
voor het rijden op slecht aangelegde wegen.
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Gebruiksmodus "Schildpad"
De regeling van het motortoerental gebeurt handmatig door de kruistoets (16) naar
voren/naar achteren te drukken aan de linkse joystick.

Kruistoets (16) kort naar voren drukken: Het motortoerental wordt bij elke druk met 25
min-1 verhoogd.

Kruistoets (16) kort naar achteren trekken: Het motortoerental wordt bij elke druk met
25 min-1 verlaagd.

Kruistoets (16) naar voren/naar achteren drukken en ingedrukt houden: Het toerental
wordt zo lang gewijzigd tot u de toets loslaat.

16

Machine aandrijving aan/uit

Na het inschakelen van de machine aandrijving wordt het toerental van de dieselmotor
automatisch ingesteld op de waarde die voor de laatste uitschakeling van de machine
aandrijving was ingesteld. Na het uitschakelen van de machine aandrijving, wordt het
motortoerental automatisch verlaagd tot het stationair toerental (uitzondering "Herla-
den" Zie Pagina 241).
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6.6.4 Vermogensreductie SCR-systeem

De dieselmotor van de machine wordt geleverd met de motorcertificering Tier 4 final.

Er zijn 3 soorten doelgerichte vermogensreducties in combinatie met een SCR-sys-
teem:

– Lege AdBlue tank
– Overschrijding van de toegelaten Europese en/of EPA grenswaarden / slechte

AdBlue® kwaliteit
– SCR systeemfout (kortsluiting, defect bouwonderdeel etc.)

Alle meldingen van deze aard leiden respectievelijk tot het knipperen en/of gaan bran-
den van de controlelampen in R-Touch, bovendien treedt een gerichte vermogensre-
ductie in werking.

DEF controlelampen (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® waarschuwing

LIM controlelampen, dieselmotor toerentalbegrenzer actief

Stop Engine controlelampen, dieselmotor uitzetten (gereduceerd vermogen)

Check Engine controlelampen (AWL waarschuwing), dieselmotor controleren

148 / 496



Werking
Dieselmotor

6.6.4.1 Vermogensreductie AdBlue vulstand

AdBlue vulstand Invloed op het systeem Vermogen

ong. 10 % – 7,5 % DEF controlelamp brandt Normaal

ong. 7,5 % – 5 % DEF controlelamp knippert
LIM controlelamp brandt

Draaimomentreductie tot 75 % van
het nominaal draaimoment

Geringe reduc-
tie

ong. 5 % – 2,5 % DEF controlelamp knippert
LIM controlelamp knippert

Draaimomentreductie tot 50 % van
het nominaal draaimoment
Toerentalbegrenzing tot 60 % van het
nominaal toerental

Sterke reductie

ong. 2,5 % – 0 % DEF controlelamp knippert
LIM controlelamp knippert
Stop Engine controlelamp brandt

Reductie tot 20 % van het nominale
draaimoment
Reductie op stationair toerental

Volledige
reductie begint

AdBlue 0 % DEF controlelamp knippert
LIM controlelamp knippert
Stop Engine controlelamp knippert

Motor in stationair toerental

Volledige
reductie

OPMERKING

Dit type van vermogensreductie is "zelfherstellend". Dit wil zeggen dat de vermogens-
reductie na het tanken weer vanzelf weggaat.

DEF controlelampen (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® waarschuwing

LIM controlelampen, dieselmotor toerentalbegrenzer actief

Stop Engine controlelampen, dieselmotor uitzetten (gereduceerd ver-
mogen)
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6.6.4.2 Vermogensreductie AdBlue kwaliteit/systeemfout

Fout Invloed op het systeem Vermogen

Bij herkenning van
slechte kwaliteit / her-
kennen van een sys-
teemfout

DEF controlelamp brandt na 60 min.
gedurende 60 min.

Normaal

60 min. na herkenning DEF controlelamp knippert
LIM controlelamp brandt

Draaimomentreductie tot 75 % van
het nominaal draaimoment

Geringe reduc-
tie

180 min. na herkenning DEF controlelamp knippert
LIM controlelamp knippert

Draaimomentreductie tot 50 % van
het nominaal draaimoment
Toerentalbegrenzing tot 60 % van het
nominaal toerental

Sterke reductie

230 min. na herkenning DEF controlelamp knippert
LIM controlelamp knippert
Stop Engine controlelamp brandt

Reductie tot 20 % van het nominale
draaimoment
Reductie op stationair toerental

Volledige
reductie begint

240 min. na herkenning DEF controlelamp knippert
LIM controlelamp knippert
Stop Engine controlelamp knippert

Motor in stationair toerental

Volledige
reductie

Bij verschillende fouten in het SCR-systeem zijn de gevolgen voor het systeem verge-
lijkbaar met deze van een slechte AdBlue-kwaliteit. Bij systeemfouten gaat de "Check
Engine" controlelamp permanent mee branden.

DEF controlelampen (Diesel Exhaust Fluid), AdBlue® waarschuwing

LIM controlelampen, dieselmotor toerentalbegrenzer actief

Stop Engine controlelampen, dieselmotor uitzetten (gereduceerd ver-
mogen)

Check Engine controlelampen (AWL waarschuwing), dieselmotor con-
troleren
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6.6.4.3 Beëindiging vermogensreductie

Foutherkenning Waarschuwing geringe reductie

 
(binnen 15 min.)

Tijd in minuten

D
ra

ai
m

om
en

t

sterke
Reductie

volledige
Reductie

80%

60%

40%

20%

0%

100%

0 60 120 180 240

100% - 75% draaimoment
100% - 60% nominaal toerental (25 min.)
75% - 50% draaimoment (1% / 25 min.)

60% - stationair toerental (10 min.)
50% - 20% draaimoment (10 min.)

6.6.5 Wijzigingen en/of aanvullingen met betrekking tot de
gebruikshandleiding voor de motor van Mercedes-Benz

Bij motoren van Mercedes-Benz die in ROPA machines worden gebouwd, zijn de hier-
onder vermelde punten van essentieel belang:

Motortype OM 936 LA 260 kW en 1400 Nm is ingebouwd. Als gevolg gelden alleen
de onderdelen van de gebruikshandleiding van Mercedes-Benz, die betrekking
hebben op dit motortype, en de onderdelen die principieel gelden voor alle motorty-
pes.
Alle motoren werken zonder vlamstartsysteem maar zijn uitgerust met een ver-
sterkte motorrem. De aansturing werkt met een CPC4-regeleenheid via de CAN-
bus. Deze regeleenheid bevindt zich in de centrale elektronica. Het uitlaatgasnabe-
handelingssysteem van de machine wordt aangestuurd door AMC. Deze bevindt
zich ongeveer in het midden op het frame van de machine, links boven de achter-
kant van de versnellingsbak.
De "waarschuwingslampen elektronica" en "stoplichten" die worden vernoemd in
de gebruikshandleidng van Mercedes-Benz, worden bij de ROPA-machines ver-
vangen door waarschuwingsmeldingen in R-Touch. De betekenis van deze mel-
dingen is echter identiek aan de lampen die in de gebruikshandleiding van MTU/
Mercedes-Benz worden beschreven. Wanneer de STOP-melding in R-Touch ver-
schijnt, moet de motor onmiddellijk worden uitgeschakeld omdat een ernstig motor-
defect voorhanden is. Als u de motor nog verder gebruikt, kan dit leiden tot onher-
stelbare motorschade. De controlelamp "Laadstroom" wordt bij ROPA-machines
ook vervangen door een waarschuwingsmelding in R-Touch.
Het diagnose-stopcontact (X-340 (1)) voor de motorelektronica bevindt zich hele-
maal vooraan/bovenaan in de centrale elektronica.
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1

De START/STOP-toets aan de motor is niet meer functioneel.
In plaats van de originele aftapschroef voor olie zit een speciaal aftapventiel voor
olie aan de motor. Dit ventiel maakt het werk tijdens het vervangen van de motor-
olie eenvoudiger.
In de gebruikshandleiding van Mercedes-Benz wordt een noodschakelaar voor
het volle motorvermogen(override-schakelaar) beschreven. Deze schakelaar is bij
ROPA-machines met motor-certificering Tier 4 final niet voorzien.
Bevestigingen voor de onderhoudswerkzaamheden van de MTU/Mercedes-Benz-
klantendienst laat u opnemen in de meegeleverde documenten van MTU/Merce-
des-Benz.

De gebruikshandleiding van MTU/Mercedes-Benz is volledig bindend en zal in zijn ori-
ginele versie met de machine worden meegeleverd.

6.7 Gebruiksmodi "Schildpad" en "Haas"

In R-Touch verschijnt het symbool ("Schildpad"/Haas") van de nu actieve gebruiksmo-
dus.

De machine kan worden gebruikt in de volgende gebruiksmodi:

"Schildpad I" = Verlaadactiviteit

"Schildpad II" = De gebruiksmodus kan wel worden aangescha-
keld. Deze is praktisch niet logisch omdat de vier-
wielbesturing uitgeschakeld is.

"Haas I" = Langzaam rijden op straten met vierwielbesturing

"Haas II" = Snel rijden op straten zonder vierwielbesturing

OPGELET

Gevaar voor zware schade aan de rijaandrijving!
In de bedrijfsmodus "Haas", met name bij het van hellingen afrijden,
rijdt u bij model 1 met een rijaandrijvingsmotor nooit sneller dan 35 km/u
rijdt u bij model 2 met twee rijaandrijvingsmotoren nooit sneller dan 45 km/u.

– Pas uw rijstijl aan
– Rijd altijd met een gematigde snelheid van steile hellingen
– In geval van nood remt u het voertuig met de voetrem af
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6.7.1 Bedrijfsmodus wisselen

– Om van gebruiksmodus te wisselen rijpedaal volledig loslaten en voertuig stoppen.
– Kies met toetsen (1) en (2) in toetsenveld I de gewenste bedrijfsmodus.

In gebruiksmodus Schildpad zwenkt de opstapladder uit en de waarschuwingsborden
aan de bietenhoopruimer klappen naar boven.

Rijsnelheden:
Gebruiksmodus "Schildpad I": 0-0,7 km/u
Gebruiksmodus "Haas I": 0-10,3 km/u
Gebruiksmodus "Haas II": 0-32 km/u (en/of 40 km/u of 25 km/u)

Schakelproces:
– Activeer de parkeerrem.
– Schakel de motor in het stationair toerental.
– Kies met de toetsen (1) en (2) op toetsenveld I de gewenste combinatie van

gebruiksmodus en versnelling:
Toets(1) gebruiksmodus selecteren "Schildpad"/"Haas"
Toets(2) versnelling selecteren "I"/"II"

– Bij het wisselen van de bedrijfsmodus hoort u een geluid ("harde klik").
– Als na het overschakelen de LED van een van de twee toetsen knippert en het

symbool in R-Touch oranje wordt, zit het versnellingsmechanisme geklemd.
Maak de parkeerrem los en rijdt erg voorzichtig (!) en heel langzaam vooruit of
achteruit. U hoort het versnellingsmechanisme nu overschakelen. U moet echter
nog steeds controleren of in R-Touch het symbool voor de gekozen gebruiksmodus
wit is en de LEDs in de toetsen op het toetsenveld branden.

355540

1 2
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OPGELET

Gevaar voor zware schade aan de versnellingen.
Volg altijd de hierboven genoemde aanwijzingen! Bij beschadigingen aan het versnel-
lingsmechanisme, die voortvloeien uit het feit dat de bovenstaande aanwijzingen niet
of niet grondig in acht werden genomen, vervalt elke vorm van garantie of aansprake-
lijkheid!
De toetsen voor het overschakelen tussen de gebruiksmodi mogen UITSLUITEND
worden gebruikt als de machine volledig stilstaat (0,0 km/u). Daarnaast moet vol-
doende druk in het persluchtsysteem voorhanden zijn. Dit is het geval als dit symbool

 op R-Touch verdwijnt. Als u deze aanwijzing niet volgt, kan u de versnellingsbak
stukmaken.

6.7.2 Differentieelvergrendeling

De differentieelvergrendeling van front- en achteras is afzonderlijk schakelbaar. Deze
wordt voor de frontas via toets (3) en voor de achteras via toets (4) op toetsenveld I
aan- en uitgeschakeld.

355540
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OPGELET

Gevaar voor zware schade aan de assen.
Als u niet deze aanwijzing niet volgt, kunnen de klauwenkoppelingen van de differenti-
eelvergrendelingen stukgaan.

– De differentieelvergrendeling mag UITSLUITEND geschakeld worden als de
machine volledig stil staat (0,0 km/u).

– Bij ingeschakelde differentieelvergrendeling, wielen nooit sterk draaien! Vóór het
aanschakelen de wielen in rechtuitstand zetten! De krachtoverbrengende onderde-
len (differentieelaandrijving, scharnierassen, planeetwielaandrijving etc.) worden
erg intensief belast.

OPMERKING

Als de tractie van de machine in extreme omstandigheden onvoldoende voorhanden
is, moet u eerst alleen de differentieelvergrendeling van de frontas aanschakelen.
De achterasblokkering mag alleen worden gebruikt wanneer het verderwerken niet
mogelijk blijkt. Om beschadigingen aan de assen te vermijden, moet u de wielen in
elke geval zo goed mogelijk in de rechtuitstand draaien.

Als de front- of achteras te sterk gedraaid is, kan de differentieelvergrendeling niet
worden ingeschakeld.

Schakel de differentieelvergrendelingen alleen aan wanneer u ze echt nodig hebt. Bij
een normale ondergrond van de bietenhoop, juist ingestelde opnamediepte, ontlasting
van het opnamegedeelte en contragewichtpositie, is het gebruik van de differentieel-
vergrendelingen niet nodig.

Differentieelvergrendeling frontas aanschakelen:

– Om de differentieelvergrendeling in te schakelen, rijpedaal volledig loslaten en
voertuig stoppen.

– Druk op toets (3) in toetsenveld I.
– Symbool  verschijnt in R-Touch als de vergrendelingsstand van de as niet werd

bereikt. De LED knippert.
– Symbool  verschijnt in R-Touch als de differentieelvergrendeling ingeschakeld is.

De LED brandt.
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Differentieelvergrendeling achteras aanschakelen:
Alleen de achteras vergrendelen is niet mogelijk. De vergrendeling van de achteras
kan alleen werken, als de differentieelvergrendeling van de frontas ingeschakeld is.
Wordt echter de differentieelvergrendeling van de frontas uitgeschakeld, wordt de dif-
ferentieelvergrendeling van de achteras automatisch uitgeschakeld.

– Om de differentieelvergrendeling in te schakelen, rijpedaal volledig loslaten en
voertuig stoppen.

– Druk op toets (4) in toetsenveld I.
– Symbool  verschijnt in R-Touch als de vergrendelingsstand van de as niet werd

bereikt. De LED knippert.
– Symbool  verschijnt in R-Touch als de differentieelvergrendeling ingeschakeld is.

De LED brandt.

OPMERKING

De achteras is bij een actieve differentieelvergrendeling maar beperkt bestuurbaar. Als
grotere stuurbewegingen van de achteras noodzakelijk zijn, moet de differentieelver-
grendeling van de achteras eerst worden uitgeschakeld.

Differentieelvergrendeling frontas niet gelost

Differentieelvergrendeling achteras niet gelost

Differentieelvergrendeling uitschakelen:

– Met behulp van toets (3) in toetsenveld I schakelt u beide differentieelvergrendelin-
gen uit. De LED brandt niet.

– Met behulp van toets (4) in toetsenveld I schakelt u de differentieelvergrendeling
van de achterassen uit. De LED brandt niet.

– Indien na het uitschakelen van de differentieelvergrendeling een van de volgende
symbolen in R-Touch verschijnt:  -  is er nog een gespannen as en is de diffe-
rentieelvergrendeling dus nog niet volledig gelost. Door het gerichte heen en weer
sturen van deze as, kan de spanning worden losgemaakt.

Bij het activeren van gebruiksmodus "Haas II" worden de differentieelvergrendelingen
automatisch uitgeschakeld.
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6.8 Rijden

De elektronische besturing, of automotive rijden, ontlast zowel de bestuurder als het
milieu.

Automotive rijden betekent dat de rijsnelheid wordt bepaald door de druk op het rijpe-
daal. Het elektronisch systeem regelt de hydrostatische rijaandrijving en de dieselmo-
tor, zodat de vooraf bepaalde snelheid altijd met een zo laag mogelijk toerental werkt,
ongeacht of u bergop of bergaf rijdt.

De snelheid van de machine regelt u via het rijpedaal. Hoe verder u het pedaal
indrukt, hoe sneller de machine gaat rijden. Zodra u het pedaal volledig loslaat, remt
de machine door de hydrostatische rijaandrijving sterk af.

3
4

5

(3) Voetschakelaar rijrichting
(4) Rempedaal
(5) Rijpedaal
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Hydrostatische rijaandrijvingen zijn erg veilig. Als bij de rijaandrijving operationele sto-
ringen voorkomen, zorgt de volgende maatregel voor nog meer veiligheid.
Als de rijsnelheid de machine door het loslaten van het rijpedaal niet vermindert en als
de machine niet blijft staan, treedt door het activeren van de parkeerrem (1) een veilig-
heidsschakeling in werking.

2

1

Deze veiligheidsschakeling omzeilt het standaard-regelgedrag van de hydrauliek en
opent een veiligheidsklep, die de rijaandrijving snel uitschakelt.
Als in het onwaarschijnlijke geval van defect van alle veiligheidsvoorzieningen de
machine niet kan worden gestopt, moeten de dieselmotor met de STOP-knop (2) en
het contactslot snel worden uitgeschakeld. (Zie Pagina 89) (Zie Pagina 146)

GEVAAR

Gevaar voor ernstige aanrijdingen met levensbedreigende of dodelijke verwon-
digen bij het inschakelen van de parkeerrem of het uitschakelen van de diesel-
motor als de machine rijdt.

– Voer deze NOOD-STOP-maatregel alleen in het uiterste geval van nood door en
probeer door herhaaldelijk op het rempedaal te drukken en het aanschakelen van
de alarmknipperlichten om achteropkomend verkeer te waarschuwen.

Als het voertuig na het overschakelen naar bedrijfsmodus "Haas" erg langzaam rijdt,
verschijnt in R-Touch het betreffende symbool: bijv. "Overlader in transportstand zetten
a.u.b." . Voordat u gaat rijden moet u controleren of de machine zich volledig in de
transportstand bevindt.

Als de toevoerdruk in de hydrostatische rijaandrijving te laag (15 bar) is, wordt het
oranje waarschuwingssysmbool getoond:  Stoppen en contact opnemen met de
klantenservice a.u.b.!
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Als het voertuig zich niet verplaatst, verschijnt de respectieve oorzaak in R-Touch:

Parkeerrem loszetten a.u.b.

Voetrem loslaten a.u.b.

Voorraaddruk van de persdrukrem te laag!

Fout aan de rijpedaalsensors!

Loszetdruk parkeerrem te laag!

Toevoerdruk in de hydrostatische rijaandrijving te
laag (12 bar)!

Klantenservice
contacteren

6.8.1 Rijden, gebruiksmodus "Haas"

Voor het rijden op straten kunt u kiezen tussen automotivem rijden, of rijden met hand-
matige toerentalaanpassing (handmatige potentiometer aan de rechtse joystick Zie
Pagina 146 ) selecteren.

6.8.1.1 Snelheidsbegrenzing dieselmotor te koud

Bij motorolietemperaturen lager dan 60 °C, kan de versterkte rem (Zie Pagina 169)
niet worden geactiveerd, de rijsnelheid wordt tot ong. 20 km/u begrensd. Als de door
het rijpedaal bepaalde rijsnelheid meer dan 20 km/u bedraagt, verschijnt in R-Touch de
aanwijzing .

Motorolietemperatuur te laag
even geduld a.u.b.

De actuele motorolietemperatuur (1) wordt tot 60 °C getoond in het weergaveveld voor
de bedrijfsparameters. Zodra u een motorolietemperatuur van 60 °C hebt bereikt, kunt
u (afhankelijk van de variant) tot 40 km/u rijden.

1
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6.8.1.2 Keuze rijrichting (voorwaarts/achterwaarts) gebruiksmodus "Haas"

Voetschakelaar rijrichting (3):
NIET INGEDRUKT Rijrichting "voorwaarts"
INGEDRUKT Rijrichting "achterwaarts"

3 5

(3) Voetschakelaar rijrichting
(5) Rijpedaal

OPMERKING

Allleen in gebruiksmodus "Haas II" moet voor het overschakelen naar de achteruitrij-
voorziening het rijpedaal (5) volledig worden losgelaten. Wacht tot de machine volle-
dig stilstaat (0,0 km/u). Pas dan mag de "voetschakelaar rijrichting" worden ingedrukt
en in deze stand worden vastgehouden. Als het rijpedaal nu wordt ingedrukt, rijdt de
machine achteruit.

In gebruiksmodus "Haas I" mag de rijrichting bij lage rijsnelheid worden veranderd.
Bij het achteruitrijden klinkt altijd een waarschuwingssignaal, waardoor andere perso-
nen worden gewaarschuwd voor de achterwaartse beweging. Tegelijkertijd worden de
twee achteruitrijschijnwerpers automatisch aangeschakeld.

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine.
Bij het achteruitrijden moet u er in elk geval voor zorgen dat het contragewicht zo ver
werd opgeheven, dat het contragewicht en de onderrijbeveiliging de grond niet raken.
Dit gevaar bestaat bij steil hellend terrein achter de machine.
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6.8.1.3 Cruise control

Het voertuig beschikt over cruise control om het rijden voor de bestuurder comforta-
beler te maken. Daardoor kan de rijsnelheid alleen in gebruiksmodus "Haas II" ofwel
door te drukken op het rijpedaal, ofwel door het inschakelen van cruise control worden
bepaald.

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1
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6.8.1.3.1 Cruise control aanschakelen

Cruise control kan worden ingeschakeld als aan de volgende voorwaarden wordt vol-
daan:

Gebruiksmodus "Haas II" aangeschakeld (weergave in R-Touch),
linkse joystick-console neergeklapt,
Rijsnelheid hoger dan 10 km/u.

Op deze manier schakelt u cruise control aan:
– Rijsnelheid via het rijpedaal bepalen.
– Rechtse joystick volledig naar voren drukken. In R-Touch wordt de LED naast de

rijsnelheid nu groen.
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Als de joystick naar voren wordt gedrukt, neemt cruise control de snelheid over die op
dat moment door het rijpedaal wordt bepaald.

Deze snelheid is niet altijd uw actuele snelheid.

Voorbeeld:

De actuele rijsnelheid bedraagt 11 km/u. De bestuurder drukt het rijpedaal snel in tot
de aanslag. Het rijpedaal bepaalt de maximumsnelheid van de machine. De machine
begint te versnellen. Op dit moment wordt de cruise control ingeschakeld. Cruise con-
trol neemt nu de snelheid over die door het rijpedaal werd bepaald (= maximumsnel-
heid). Als u de snelheid tijdens het rijden tijdelijk wilt verhogen, kunt u cruise control
op elk moment bijstellen door het rijpedaal in te drukken. Als u sneller rijdt dan de door
cruise control bepaalde snelheid, blijft cruise control ingeschakeld, maar tijdens het
rijden zal u de werking van cruise control pas vaststellen als u de druk op het rijpe-
daal vermindert. Als u het rijpedaal loslaat, rijdt de machine weer aan de snelheid die
cruise control heeft overgenomen.

6.8.1.3.2 Cruise control uitschakelen

Voordat u cruise control uitschakelt moet u het rijpedaal altijd zo ver indrukken tot u de
snelheid die u met cruise control rijdt met het pedaal overneemt. Daardoor voorkomt u
het plotse afremmen van de machine als u cruise control uitschakelt.

Om cruise control uit te schakelen trekt u de rechtse joystick volledig naar achteren.
Andere mogelijkheden om cruise control uit te schakelen:

– Bedienen van de rempedaal
– Druk op de voetschakelaar rijrichting
– Druk op de nood-uit-schakelaar
– Parkeerrem activeren
– Linkse joystick-console omhoog brengen

6.8.2 Rijden, gebruiksmodus "Schildpad"

In gebruiksmodus Schildpad wordt de rijaandrijving bijna uitsluitend via de toetsen (2)
en (3) en via de handmatige potentiometer (14) aan de rechtse joystick bediend.
Als via toets (2) de voorwaarste rijrichting werd geactiveerd, wordt in de terminal het
symbool .
getoond. Met deze toets schakelt u de voorwaartse rijaandrijving aan. Als deze toets
opnieuw wordt ingedrukt, stopt de rijaandrijving.
Het uitschakelen van de machine aandrijving (gele toets machine aandrijving (6))
schakelt de rijaandrijving eveneens uit.

De rijsnelheid (=voedingssnelheid) tijdens de laadactiviteit wordt met behulp van de
handmatige potentiometer (14) ingesteld.
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(27) Staafdiagram handmatige potentiometer (14)
(28) Status rijaandrijving (alleen bij verladen)

De ingestelde snelheid kan met het rijpedaal tot de maximumsnelheid worden bijge-
steld. Met deze functie kunt u een bietenhoop sneller binnenhalen.

6.8.2.1 Automatische inschakeling van de voeding

Iedere keer dat het contact wordt ingeschakeld en na elke wissel van de bedrijfsmo-
dus (Haas ↔ Schildpad) verschijnt na het inschakelen van de machineaandrijving
(gele knop (6)) in R-Touch het volgende keuzeveld:

Automatische activering rijaandrijving inschakelen?

Selecteer nu de knop voor bevestigen (29) of voor annuleren (30).

De knop voor bevestigen (29) activeert de automatische rijaandrijving. Schakel de
voorwaartse stuwkracht in door op de knop (2) te drukken. Na het uitschakelen van de
rijaandrijving knippert het weergaveveld voor de status rijaandrijving (28) . Dit bete-
kent dat de eerstvolgende keer dat de machine aandrijving wordt aangeschakeld, de
voorwaartse rijrichting (op het moment dat de opnemerwalsen beginnen te draaien)
automatisch wordt ingeschakeld. Het indrukken van toets (2) is dan niet meer nodig.
Deze functie blijft ongewijzigd tot de volgende overschakeling van de gebruiksmo-
dus of totdat het contact wordt uitgeschakeld. Door op de knop (3) te drukken, wordt
de automatische inschakeling van de voorwaartse stuwkracht om veiligheidsredenen
eveneens uitgeschakeld.
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Als u de automatische inschakeling van de voeding toch wilt heractiveren, dan kunt u
dit in het menu "Speciale functies" in de regel "Automatische rijaandrijving" instellen.

Speciale functies

Laadmodus

Automatische rijaandrijving

Centrale smering

Bietenhoopruimer omhoog omlaag

Service brandstoffilter

Ijlgang zeefketting

Laden

Aan

Auto

Maus5

Uit

Uit

B638 Brandstofdruk fijngev.

6.8.2.2 Achteruitrijden in gebruiksmodus "Schildpad"

6

314

2

Als via de toets (3) de achterwaartse rijrichting werd geactiveerd, wordt in de terminal
symbool  getoond.

Met deze toets schakelt u alleen in gebruiksmodus Schildpad de rijaandrijving achter-
waarts, zolang u deze toets (3) ingedrukt houdt. Als de machine zich tijdens het laden
in voorwaartse rijrichting bevindt, stopt u deze beweging door deze toets in te drukken.
Tijdens het achteruitrijden is het regelen van de snelheid via de handmatige potentio-
meter niet mogelijk. De machine rijdt altijd aan de maximumsnelheid achteruit.

Daarbij kan de rijaandrijving als volgt worden gestopt:
– Nood-uit-schakelaar drukken
– Voetschakelaar rijrichting drukken
– Parkeerrem activeren
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6.9 Wegverkeer

6.9.1 Algemeen

De machine geldt in het gebied van de Europese Unie als een zelfrijdende werkma-
chine. Dit voertuigtype is onderworpen aan speciale bepalingen en voorwaarden, die
kunnen verschillen van land tot land. In een land kunnen de individuele voorwaarden,
die worden bepaald door de bevoegde wegeninstanties, verschillen. Op individueel
verzoek kan de machine ook worden goedgekeurd als motorvoertuig. In dit geval gel-
den gedeeltelijk andere dan de hier genoemde bepalingen.
De exploitant moet er in ieder geval voor zorgen dat de machine met de regionaal ver-
eiste apparatuur en hulpmiddelen zoals vb. gevarendriehoek, waarschuwingslichten
of iets dergelijks. is uitgerust en deze apparatuur ook steeds in perfect functionerende
toestand wordt meevervoerd.

OPMERKING

De firma ROPA wijst er nadrukkelijk op dat zowel de bestuurder als de eigenaar van
de machine altijd persoonlijk verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat de rele-
vante bepalingen en voorwaarden van de bevoegde wegeninstanties worden nage-
leefd.

Voor het rijden op openbare wegen in Nederland en België geldt in het algemeen
het volgende:

– De nareiniger moet in de transportpositie worden gezwenkt, daarna moet de over-
lader in de transportpositie worden gelegd.

– De contragewichtarm moet in de middenlijn van het voertuig worden gezwenkt en
worden vergrendeld.

– Het contragewicht moet tot aan de aanslag omlaag worden geklapt.
– De zwenkarm moet worden vergrendeld.
– De cabine moet tot aan de aanslag omlaag worden gebracht.
– Het opnamegedeelte moet tot aan de aanslag omhoog worden gebracht.
– De uitklapplaten moeten worden neergeklapt, de steunpoeten moeten tot aan de

aanslag omhoog worden gebracht en de twee ruimschilden moeten tot aan de aan-
slag worden ingeklapt.

– De twee zijstukken van het opnamegedeelte moeten tot de aanslag worden inge-
klapt.

– De bietenhoopruimer moet in de middenpositie worden gezwenkt, horizontaal wor-
den gezet en worden ingetrokken tot de middenspits.

– De bietenrestopraper moet dwars ten opzichte van de rijrichting worden gedraaid.
– De pendelasondersteuning moet worden uitgeschakeld.
– Gebruiksmodus "Haas II" kiezen.
– De bestuurdersstoel moet in de rijrichting worden vergrendeld.
– De wielen van de achteras moeten in de rechtuitstand worden gezet.
– De achterassturing moet worden vergrendeld (stuurhoofdschakelaar vergrende-

len.).
– Alle werkschijnwerpers moeten worden uitgeschakeld.
– De hulptrap aan brandstoftank moet omhoog worden geklapt en worden vergren-

deld.
– De operationele veiligheid en verkeersveiligheid van het voertuig, in het bijzonder

de besturing en verlichting, moeten worden gecontroleerd en eventueel worden
hersteld.

– Tijdens het rijden op openbare straten en wegen moeten de steunassen worden
neergelaten. VOORDAT u de steunassen neerlaat, moet u grondig controleren of
er zich geen personen in de buurt van de steunassen bevinden!
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Verdere verplichingen bij de werking van de machine:
Bij het rijden op de openbare weg moeten de gele zwaailichten worden aangescha-
keld, ongeacht het tijdstip van de dag.

Voor het rijden op de openbare straten en wegen moet de machine in die mate gerei-
nigd worden tot:

het totale gewicht niet overschreden wordt,
alle waarschuwingsborden duidelijk herkenbaar zijn,
alle knipperlichten en inrichtingen voor de verlichting schoon en functioneel zijn.

Als zelfrijdende werkmachine met een topsnelheid van max. 40 km/u – 32 km/u of
25 km/u, is een toelating op de weg en een nummerplaat voor de machine verplicht.
Daarnaast moet het voertuig door de voertuigeigenaar in overeenstemming met de
regionale voorschriften worden verzekerd tegen schade.

De volgende verplichtingen moeten altijd worden nagekomen:
Er moet altijd gebruik worden gemaakt van een veiligheidsman, die de bestuurder
van het voertuig instructies geeft die nodig zijn voor het veilige besturen van het
voertuig, omdat het veilige besturen van het voertuig anders (bv. op kruispunten en
straatversmallingen, tijdens het parkeren of bij de heersende weersomstandighe-
den) niet gegarandeerd is.
De achterwielbesturing mag alleen kort worden ingeschakeld om scherpe bochten
te nemen bij lage rijsnelheid.
Als bestuurder en begeleidend personeel (veiligheidsman) komen uitsluitend erva-
ren en betrouwbare personen met kennis van de regio in aanmerking.
Het voertuig mag op openbare straten en wegen alleen worden verplaatst door
bestuurders die in het bezit zijn van een vereist en geldig rijvaardigheidsbewijs (rij-
bewijs). De bestuurder moet naast een geldig rijbewijs de algemene typegoedkeu-
ring van de machine, alsook de voorhanden en geldige uitzonderingsregeling in ori-
gineel bij de hand hebben.
Waarschuwingsvesten, een verbandkist en een gevarendriehoek moeten steeds
binnen handbereik worden meevervoerd.
Op het platform voor de bestuurderscabine mogen geen personen worden meever-
voerd.
De voertuigeigenaar of zijn vertegenwoordiger moet elke bestuurder vóór de start
van een werkperiode uitgebreid instructies geven over zijn bijzondere verplichting
met betrekking tot de verkeersveilige besturing van het voertuig. De instructie moet
door de bestuurders worden bevestigd met een handtekening. De voertuigeige-
naar moet de bevestigingen ten minste één jaar bewaren. Een formulier voor deze
instructie vindt u in hoofdstuk 9 (Zie Pagina 485). ROPA raadt aan om het formu-
lier te kopiëren alvorens het in te vullen.
Zoals reeds aangehaald kunnen de regionaal bevoegde wegeninstanties aanvul-
lende voorwaarden vastleggen, die afwijken van de bestaande bepalingen. Het is
uitsluitend de verantwoordelijkheid van voertuigeigenaars en bestuurders om zich
te informeren over deze bepalingen en deze na te leven.
Als op een later tijdstip componenten of functies van het voertuig worden gewij-
zigd, en als voor de aard en/of het verloop bepaalde voorschriften gelden, vervalt
de "algemene typegoedkeuring" en moet een nieuwe "algemene typegoedkeuring"
worden aangevraagd bij de respectievelijke plaatselijke overheidsdienst.
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6.9.2 Steunassen

Bij het rijden op de openbare weg moeten de steunassen geactiveerd worden. De
maximale snelheid kan alleen worden bereikt als de steunassen geactiveerd zijn.

De steunassen worden door het drukken op de toets (5) geactiveerd. De LED gaat
branden zodra de steunas omlaag werd gebracht. In R-Touch verschijnt symbool .

355541

5

Voor het rijden op het veld kunnen de assen niet worden gebruikt en moeten dan ook
worden opgeheven. Zodra u van gebruiksmodus "Haas" naar gebruiksmodus "Schild-
pad" schakelt als de steunassen werden neergelaten, verschijnt in R-Touch het vol-
gende waarschuwingssymbool . De steunassen worden door het drukken op de
toets (5) omhoog geheven. De LED gaat uit zodra de steunas omhoog geven werd. In
R-Touch verschijnt symbool .
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6.10 Remsysteem

Het remsysteem van het voertuig is uitgevoerd volgens het principe van een pneuma-
tisch te bedienen, droge trommelrem. Om veiligheidsredenen bestaat het remsysteem
uit twee, van elkaar onafhankelijke remcircuits:

De bedrijfsrem, die via de linkse rempedaal op de bodem van de bestuurdersca-
bine bediend wordt.
De parkeerrem, die via de tuimelschakelaar wordt bediend.

De parkeerrem werkt alleen op de frontas. De bedrijfsrem van de achteras wordt
pneumatisch aangedreven, maar hydraulisch bediend.

GEVAAR

Levensgevaar bij defecte remmen.

– Voor elke rit moet de functie van de remmen worden gecontroleerd!
– De remsystemen moeten regelmatig een grondige controle ondergaan!
– Afstellings- en reparatiewerkzaamheden aan de remmen mogen alleen worden uit-

gevoerd door opgeleide vakkrachten.

6.10.1 Bedrijfsrem

De bedrijfsrem wordt via de linkse pedaal op de bodem van de bestuurderscabine
bediend. Ze werkt alleen als er voldoende druk in het persluchtsysteem voorhanden is.
Als de bedrijfsrem niet voldoende functioneel is (bv. te lage voorraaddruk), verschijnt
het volgende waarschuwingssymbool in R-Touch .
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4 5

(4) Rempedaal
(5) Rijpedaal

GEVAAR

Zodra een waarschuwingssymbool in R-Touch verschijnt dat op problemen met
het remsysteem wijst, bestaat voor de bestuurder, omstanders en andere weg-
gebruikers onmiskenbaar levensgevaar.

– De werking van het voertuig moet dan onmiddellijk worden stopgezet.
– De machine moet worden geparkeerd zodat niemand belemmert wordt of in gevaar

wordt gebracht.
– De machine moet daarnaast met nivelleerwiggen en door activeren van de vastzet-

rem worden beveiligd tegen onbedoeld wegrollen.
– De machine mag pas opnieuw worden verplaatst als de reden voor de operationele

storing van de rem werd verholpen en de machine door gekwalificeerd vakperso-
neel opnieuw werd vrijgegeven voor operationeel gebruik.

6.10.2 Motorrem

De dieselmotor is uitgerust met een slijtvrije versterkte rem. Deze motorrem kan
in combinatie met de hydrostatische rijaandrijving en zonder tussenkomst van een
mechanische rem, sterke remkrachten ontwikkelen. Deze rem wordt automatisch
geactiveerd als het rijpedaal wordt losgelaten en verhoogt de remwerking van de
hydrostatische rijaandrijving. De bedrijfsrem is alleen in uitzonderlijke gevallen nodig.

In R-Touch verschijnt LED (1) bij actieve motorrem in het rood.

1
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6.10.3 Parkeerrem

De bediening van de parkeerrem gebeurt via de tuimelschakelaar in de console. De
parkeerrem werkt op de voorwielen. Zelfs als het contact is uitgeschakeld en het pneu-
matisch systeem drukloos is, wordt de parkeerrem automatisch geactiveerd en treedt
ze in werking. Om veiligheidsredenen kan de parkeerrem pas worden vrijgegeven
wanneer er voldoende druk in het pneumatisch systeem voorhanden is.

Als de parkeerrem geactiveerd is, verschijnt in R-Touch dit symbool .

Zolang de parkeerrem geactiveerd is, zal het drukken op het rijpedaal geen effect heb-
ben. In geval van nood kan de veeraccumulator van de remmen met de hand mecha-
nisch worden gelost. Voor instructies, zie hoofdstuk 8 "Storingen en problemen oplos-
sen". (Zie Pagina 441)

Als de parkeerrem niet voldoende kan worden gelost (bv. als de druk voor het lossen
te laag is), verschijnt het volgende waarschuwingssymbool in R-Touch .

6.10.4 Automatische parkeerrem (uitsluitend in gebruiksmodus "Haas")

Als de machine enkele seconden stilstaat (rijpedaal losgelaten), wordt de parkeerrem
automatisch geactiveerd. Zodra de parkeerrem actief is, verschijnt op R-Touch het vol-
gende symbool:

 = Automatische parkeerrem actief.

Daardoor wordt de machine beveiligd tegen onbedoeld wegrollen op glooiend terrein.
Zodra het rijpedaal opnieuw wordt bediend, wordt de automatische parkeerrem gelost.
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6.11 Besturing
Weergaveveld besturing

1

2
3

(1) Weergave actieve stuurmodus (hier: handmatige achterassturing)
(2) Positieweergave frontassturing
(3) Positieweergave achterassturing

Overzicht besturingsvarianten in gebruiksmodus "Haas"

Achteras in rechtuitstand Vierwielbesturing

OPMERKING

In gebruiksmodus Haas verschijnt bovenaan in het weergavebereik het weergaveveld
voor de besturing automatisch.
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6.11.1 Besturing in gebruiksmodus "Haas"

In gebruiksmodus "Haas" kunnen de achterwielen door het heen en weer bewegen
van de joystick worden bestuurd als de stuurhoofdschakelaar (44) ontgrendeld is. Bij
het rijden op openbare straten en wegen moet de stuurhoofdschakelaar principieel
worden vergrendeld. Deze mag UITSLUITEND voor het nemen van scherpe bochten
en bij lage snelheid (onder 12 km/u) worden ontgrendeld. Als de stuurhoofdschakelaar
ontgrendeld is, wordt de rijsnelheid van de machine beperkt.

GEVAAR

Gevaar voor dodelijke verwondingen bij het rijden met ontgrendelde stuurhoofd-
schakelaar.
Een technisch defect kan bij hogere snelheden leiden tot ongecontroleerde zwenkbe-
wegingen van het voertuig. Daardoor kunnen andere weggebruikers ernstig in gevaar
of dodelijk gewond raken.

– De hoofdstuurschakelaar mag daarom alleen onder de genoemde voorwaarden en
alleen zolang dit absoluut noodzakelijk is worden ontgrendeld op de openbare weg.
U dient de rijsnelheid VOORDAT u de hoofdstuurschakelaar ontgrendelt te reduce-
ren tot maximaal 12 km/u!

44

6.11.1.1 Handmatige achterassturing

In gebruiksmodus "Haas" kan de achteras afzonderlijk van de frontas worden bestuurd
door naar links of rechts te bewegen met de rechtse joystick. Daarvoor moet de stuur-
hoofdschakelaar ontgrendeld zijn. In R-Touch verschijnt symbool .

Bij het rijden in gebruiksmodus "Haas" aan een snelheid boven 12 km/u, moet de
stuurhoofdschakelaar worden vergrendeld.
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6.11.1.2 Vierwielbesturing

Om de front- en achterassen zonder enige verdere actie van de bestuurder gelijktij-
dig met het stuurwiel te besturen, kan de vierwielbesturing worden gebruikt. De ach-
teras stuurt daarbij tegengesteld aan de frontas. Deze stuurmodus vergemakkelijkt het
besturen van de machine door bestuurders met minder ervaring.

Om de vuurwielbesturing in te schakelen moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
– Gebruiksmodus Haas actief
– Verlaag de rijsnelheid
– Stuurhoofdschakelaar (44) ontgrendeld (toegelaten maximale snelheid12 km/u)
– Minstens 0,5 km/u rijden
– Aan de rechtse joystick de toetsen (12) en (13) gelijktijdig indrukken

44

12
13

In de R-Touch besturingsweergave verschijnt:
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Als de vierwielbesturing niet kan worden geactiveerd, verschijnt de respectieve
oorzaak in R-Touch:

– Ontgrendel de stuurhoofdschakelaar (44)

– Sneller rijden, minimumsnelheid (0,5km/u) niet bereikt.

– Rijsnelheid te hoog. Snelheid verder verlagen.

OPMERKING

Zodra in de gebruiksmodus "Haas" de stuurhoofdschakelaar wordt geopend, wordt de
rijsnelheid om veiligheidsredenen automatisch verlaagd. Als de toetsen (12) en (13)
bij te hoge snelheid en geopende stuurhoofdschakelaar aan de joystick worden inge-
drukt en in deze stand worden vastgehouden, verlaagt eerst de snelheid van het voer-
tuig automatisch naar de maximale activeringssnelheid, waarna de functie "vierwielbe-
sturing" actief wordt. Daarna kunnen de toetsen weer worden losgelaten.

Moet het rijden worden verdergezet met een hogere en/of maximale snelheid, voert u
de volgende maatregelen door:
– Achteras in middelste stand zetten (zie volgende paragraaf)
– Stuurhoofdschakelaar vergrendelen

6.11.1.3 Achteras in middelste stand zetten

11

– Gebruiksmodus "Haas" kiezen
– Langzaam rijden (minder dan 12 km/u)
– Ontgrendel de stuurhoofdschakelaar (44)
– Minstens 0,5 km/u rijden en daarbij aan de joystick de multi-toets (11) kort indruk-

ken

Daarna zetten de achterwielen zichzelf recht.

Daarna de stuurhoofdschakelaar ONMIDDELLIJK opnieuw vergrendelen.

Als de achteras niet in de middelste stand vergrendeld is, verschijnt tijdens het rijden
in de gebruiksmodus "Haas II" in R-Touch het volgende waarschuwingssymbool .
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6.11.1.4 Spoedcursus stuurinrichting in gebruiksmodus "Haas"

Motor starten.

↓

Gebruiksmodus
"Haas"  selecteren.

↓
L R

Langzaam rijden (min-
der dan 12 km/u).

↓

Stuurhoofdschakelaar ontgrendelen.

↓ ↓

Achterwielen kunnen met
behulp van de joystick naar links

(L) of naar rechts (R) sturen.

↓

Min. 0,5 km/u rijden.

↓

Multi-toets (11) indrukken.

Vierwielbesturing activeren.
Daarvoor toets (12) en (13) tij-
dens het rijden gelijktijdig en zo
lang indrukken tot in R-Touch

in het weergaveveld sturing de
vierwielbesturing verschijnt.

↓

Achterwielen zetten zichzelf
recht en blijven in deze stand.

↓

↓

11

13

12

14

Belangrijk: Stuurhoofdschakelaar vergrendelen. Als de achterwielen niet
in de 0°-stand staan of als de stuurhoofdschakelaar niet vergrendeld is,
verschijnen de respectievelijke waarschuwingsmeldingen in R-Touch:

 of 
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6.11.2 Besturing in gebruiksmodus "Schildpad"

Bij verlaadactiviteiten wordt de achteras met de tuimelschakelaar (1) in de bedienings-
console bestuurd. Dit op voorwaarde dat de stuurhoofdschakelaar ontgrendeld is. Bij
deze manier van sturen gelden de volgende beperkingen:

– De stuurhoek is beperkt als de differentieelvergrendeling ingeschakeld is.
– Beide assen mogen slechts in geringe mate worden gestuurd om overmatige last

op de kruiskoppelingen te vermijden.

1
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6.12 Machine uit/inklappen

Met behulp van het klapautomatisme wordt de machine in laadpositie of transportposi-
tie gebracht.

– Alvorens de machine uit te klappen, moet de pendelasondersteuning van de ach-
teras worden ingeschakeld. Druk op toets (6) op toetsenveld I. LED gaat branden.

355540

6

6.12.1 Machine met het klapautomatisme vooraan uitklappen

– Schakel naar gebruiksmodus "Schildpad I". (Zie Pagina 153)
– Vóór het uitklappen de veiligheidskettingen van het opnamegedeelte uithaken en in

de daarvoor voorziene haak aan het onderstel haken.

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine.
Laat het opnamegedeelte niet opzettelijk in de veiligheidskettingen zakken.

– Alvorens de machine uit te klappen, moet de pendelasondersteuning van de ach-
teras worden ingeschakeld. (Zie Pagina 178)
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WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
– Zorg ervoor dat er zich geen personen op het opstapplatform bevinden.
– Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat er zich

tijdens het omhoog brengen of laten zakken van de bestuurderscabine geen per-
sonen bevinden in het gebied tussen de veiligheidsbeugel aan de trap en de cabin-
edeuren.

De volgende processen verlopen automatisch. Daarbij worden gedurende korte
tijd meerdere bewegingen gelijktijdig uitgevoerd:

1 Het toerental van de dieselmotor stijgt.
2 De telescoop van de bietenhoopruimer wordt uitgetrokken.
3 De bietenhoopruimer wordt naar boven gebracht.
4 Twee zijstukken van het opnamegedeelte klappen uit.
5 De bestuurderscabine wordt aan de aanslag omhoog gebracht.
6 Twee uitklapborden klappen omhoog.
7 De ruimschilden klappen uit.
8 De steunpoten worden volledig uitgetrokken.
9 Het middenstuk van het opnamegedeelte wordt tot vlak bij de grond neergelaten.
10 Zodra deze processen afgelopen zijn, schakelt de dieselmotor naar het stationair

toerental.

OPMERKING

De uitklapplaten en ruimschilden worden tijdgestuurd uitgeklapt. Het kan zijn dat een
uitklaapplaat of ruimschild bij zeer koude olie niet tot de aanslag wordt bewogen door
het klapautomatisme. In dit geval selecteert u met R-Select de functie "Uitklapplaten"
en klapt u het laatste stuk handmatig uit.

U zet het klapautomatisme in werking door:

– De draaistoel naar voren in de middelste stand zetten tot de weergave voor de
draaistoel in R-Touch groen is (weergave tussen -25%/ 0%/ +25%).

– Dan voetschakelaar met blikrichting voor (2) indrukken en ingedrukt houden.

2
7

– Analoge tuimelaar (7) naar rechts drukken en laten inklikken. Voetschakelaar (2)
nog steeds ingedrukt houden. Om veiligheidsredenen stoppen na het loslaten van
de voetschakelaar (2) alle bewegingen.

– Nu zet u de analoge tuimelaar (7) weer in de middelste stand. Als u dit vergeten
bent, wordt in R-Touch het volgende weergegeven: 
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6.12.2 Machine met het klapautomatisme achteraan uitklappen

Dit op voorwaarde dat de machine vooraan al werd uitgeklapt en de bestuurdersca-
bine tot de aanslag naar boven werd gebracht. (Zie Pagina 178)
Met de kruistoets (16) de laadrichting vooraf selecteren. De geselecteerde laadrichting
bepaalt bij het uitklappen het doel van de overlader. Daarvoor de kruistoets (16) naar
links of rechts indrukken en in deze stand ong. twee seconden vasthouden. De gese-
lecteerde laadrichting (2) wordt in R-Touch getoond.

21

21

Bij laadrichting naar rechts:
Draaistoel tot kort voor de aanslagpositie naar rechts draaien tot de weergave voor de
draaistoel in R-Touch (1) groen wordt (weergavebereik 85 % – 100 %).

Bij laadrichting naar links:
Kies telkens de beste blikrichting voor uzelf. Zorg ervoor dat u de draaistoel altijd tot
kort voor de aanslag draait.

– Alvorens de machine uit te klappen, moet de pendelasondersteuning van de ach-
teras worden ingeschakeld. (Zie Pagina 178)

U zet het klapautomatisme in werking door:

– De analoge tuimelaar (7) naar rechts bewegen (niet inklikken; inklikken stopt om
veiligheidsredenen alle bewegingen) en kort voor de inklikpositie zo lang vasthou-
den tot alle processen werden afgesloten.

7

180 / 496



Werking
Machine uit/inklappen

WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.

De volgende processen verlopen automatisch. Daarbij worden gedurende korte
tijd meerdere bewegingen gelijktijdig uitgevoerd:

1 Het toerental van de dieselmotor stijgt.
2 Het contragewicht wordt tot aan de aanslag naar boven gebracht.
3 De vergrendeling van de contragewichtarm opent tot de aanslagstand.
4 De contragewichtarm zwenkt een beetje naar links, waardoor de vergrendeling vol-

ledig opent.
5 De overlaadband wordt tot vlak boven de transportsteun geheven.
6 De overlader draait naar rechts uit de omtrek van de machine.
7 De nareiniger zwenkt in de werkpositie.
8 Zwenkarm wordt ontgrendeld.
9 De overlader wordt naar boven gebracht, tegelijkertijd wordt het overlader-vouw

omhoog geklapt.
10 Als "laadrichting links" vooraf werd geselecteerd, kruist achter aan de machine de

volledig neergelaten overlader het contragewicht, dat tot de aanslag naar boven
werd gebracht.

11 Zodra deze processen afgelopen zijn, schakelt de dieselmotor naar het stationair
toerental.
Als het klapautomatisme niet volledig tot het einde wordt uitgevoerd, kunt u
op elk gewenst moment ingrijpen en het klapproces handmatig afronden. (Zie
Pagina 190)

OPGELET

Zorg ervoor dat achter de machine altijd voldoende vrije ruimte voorhanden is om
deze bewegingen uit te voeren. Daarnaast moet voldoende bodemvrijheid voorhanden
zijn.

6.12.3 Machine met het klapautomatisme achteraan inklappen

– grove vervuiling en aarderesten van de machine verwijderen. Let vooral op dat het
gebied rond het onderste draaipunt van de walsreiniger vrij is van klevende zandla-
gen.

– De machine indien mogelijk met behulp van het klapautomatisme inklappen (tijd-
winst).

– Controleer of er zich geen obstakels, transportvoertuigen of personen in het uit-
klap/zwenkbereik van de overlader en de contragewichtarm bevinden.

– Draaistoel tot kort voor de aanslag naar rechts of links draaien tot de weergave
voor de draaistoel in R-Touch groen is (weergave tussen 80 en 100%).
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U zet het klapautomatisme in werking door:

– De analoge tuimelaar (7) naar links duwen (niet inklikken; inklikken stopt om veilig-
heidsredenen alle bewegingen) en kort voor de inklikpositie zo lang vasthouden tot
alle processen werden afgesloten.

7

WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.

De volgende processen verlopen automatisch. Daarbij worden gedurende korte
tijd meerdere bewegingen gelijktijdig uitgevoerd:

1 Het toerental van de dieselmotor stijgt.
2 Als naar links werd geladen, kruisen de contragewichtarm en de overlader zich als

eerste.
3 Contragewichtarm wordt een beetje meer links van het midden gepositioneerd.
4 Zwenkarm draait zich in de transportpositie (zwenkarm-positieweergave in bereik

0) en vergrendelt zichzelf
5 Nareiniger zwenkt tot de aanslag in transportpositie.
6 Overlader-scharnierdeel zakt tot aanslag.
7 Overlader draait en zakt tot de binnenkant zich bijna boven het uiterste einde van

de transportsteun bevindt.
8 Vergrendeling contragewichtarm zet zich in de aanslagpositie.
9 Contragewichtarm zwenkt naar het midden tot de aanslagrol tegen de zwenkarm

aanligt.
10 Contragewichtarm wordt volledig vergrendeld (aan de zwenkarm geklemd).
11 Contragewicht zakt volledig tot aanslag.
12 Zodra deze processen afgelopen zijn, schakelt de dieselmotor naar het stationair

toerental.

OPGELET

Zorg ervoor dat achter de machine altijd voldoende vrije ruimte voorhanden is om
deze bewegingen uit te voeren. Daarnaast moet voldoende bodemvrijheid voorhanden
zijn.

De laatste stap tijdens het inklappen achteraan moet altijd handmatig met de
rechtse joystick worden uitgevoerd:

– Overlader handmatig 5 - 10 cm (2) boven de transportsteun (3) laten zakken en tot
aan de aanslag op het hoofdframe draaien.

– Overlader volledig op de transportsteun (3) laten zakken tot de veiligheidsbeu-
gel (4) ingedrukt wordt. Dit wordt gemeld door de veiligheidsbeugel door de weer-
gave van symbool (9) in R-Touch. Anders kan het klapautomatisme vooraan niet
opnieuw worden geactiveerd.
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2

3
4

9

6.12.4 Machine met het klapautomatisme vooraan inklappen

Op voorwaarde dat de machine achteraan volledig ingeklapt is en de overlader op de
transportsteun ligt.

WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
– Zorg ervoor dat er zich geen personen op het opstapplatform bevinden.
– Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat er zich

tijdens het omhoog brengen of laten zakken van de bestuurderscabine geen per-
sonen bevinden in het gebied tussen de veiligheidsbeugel aan de trap en de cabin-
edeuren.

De volgende processen verlopen automatisch. Daarbij worden gedurende korte
tijd meerdere bewegingen gelijktijdig uitgevoerd:

1 Het toerental van de dieselmotor stijgt.
2 De bietenhoopruimer gaat omhoog en draait in de middenpositie.
3 De bietenrestopraper draait in de middenpositie. De telescoop wordt tot ongeveer

de helft ingetrokken.
4 Het opnamegedeelte wordt aan de aanslag omhoog gebracht.
5 De bestuurderscabine zakt volledig tot de aanslag.
6 De uitklapplaten klappen tot de aanslag omlaag; tegelijkertijd worden de ruimschil-

den en steunpoten in de transportpositie geschakeld.
7 De zijstukken van het opnamegedeelte klappen volledig in tot de aanslag.
8 De telescoop van de bietenhoopruimer wordt volledig ingetrokken en de bieten-

hoopruimer wordt neergelaten tot de middenspitskap.
9 Zodra deze processen afgelopen zijn, schakelt de dieselmotor naar het stationair

toerental.

U zet het klapautomatisme in werking door:

– De draaistoel naar voren in de middelste stand zetten tot de weergave voor de
draaistoel in R-Touch groen is (weergave tussen -25%/ 0%/ +25%).

– Dan voetschakelaar met blikrichting voor (2) indrukken en ingedrukt houden.
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2
7

– Analoge tuimelaar (7) naar links drukken en laten inklikken. Voetschakelaar (2) nog
steeds ingedrukt houden. Om veiligheidsredenen stoppen na het loslaten van de
voetschakelaar (2) alle bewegingen.

– Nu zet u de analoge tuimelaar (7) weer in de middelste stand. Als u dit vergeten
bent, wordt in R-Touch het volgende weergegeven: 

– Pendelasondersteuning uitschakelen.
– Controleer door visuele inspectie of de machine zich ook echt in de transportpositie

bevindt. Als dit niet het geval is, brengt u de machine handmatig in de transportpo-
sitie.

– Reinig de machine zodat alle verlichtings- en waarschuwingsvoorzieningen dui-
delijk zichtbaar zijn, het totale gewicht niet wordt overschreden en het vuil worden
door het rijden op openbare straten en wegen wordt vermeden.

– Veiligheidskettingen inhaken en opnamegedeelte beveiligen. Aan de voorzijde
van het onderstel is aan de rechter- en linkerkant een veiligheidsketting voorhan-
den. Deze kettingen moeten tijdens het rijden op de openbare weg aan het mid-
denstuk van het opnamegedeelte worden ingehaakt. Haak de kettingen in aan het
middenstuk van het opnamegedeelte nadat u het opnamegedeelte hebt ingeklapt
en de machine verlaat. Als er een storing in het hydraulisch systeem voorhanden
is, kan het opnamedeelte niet zonder waarschuwing naar beneden zakken. Dit
kan anders ernstige schade aan de bestuurderscabine veroorzaken! Bij dergelijke
schade is elke vorm van garantie, aansprakelijkheid of versoepelende regeling uit-
gesloten.

– Schakel in gebruiksmodus "Haas". De waarschuwingsborden klappen automatisch
omlaag en de opstapladder wordt in de voertuigomtrek gezwenkt.

– Zodra het voertuig zich op een verharde weg bevindt, moeten de steunassen wor-
den geactiveerd.
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6.12.5 Machine vooraan handmatig uitklappen

Als het klapautomatisme niet werkt, kunt u de machine "handmatig" en stap voor stap
in laadpositie of transportpositie brengen.

– Schakel naar gebruiksmodus "Schildpad I". (Zie Pagina 153)
– Vóór het uitklappen de veiligheidskettingen van het opnamegedeelte uithaken en in

de daarvoor voorziene haak aan het onderstel haken.

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine.
Laat het opnamegedeelte niet opzettelijk in de veiligheidskettingen zakken.

– Alvorens de machine uit te klappen, moet de pendelasondersteuning van de ach-
teras worden ingeschakeld. (Zie Pagina 178)
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WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.

Voor het uitklappen voert u de volgende functies na elkaar uit:

– Schuif de de telescoopbuis van de bietenhoopruimer een beetje uit en hef de bie-
tenhoopruimer zo hoog mogelijk. (Zie Pagina 245)

– Klap beide zijstukken van het opnamegedeelte uit.

Daarvoor kruistoets (5) naar

VOOR LINKS Zijstuk van het opnamegedeelte links uitklappen
VOOR RECHTS Zijstuk van het opnamegedeelte rechts uitklappen
Om sneller uit te klappen drukt u op toets (11) en houdt deze ingedrukt. Als u dan
de kruistoets (5) links of rechts naar voren schuift, worden beide zijstukken van het
opnamegedeelte gelijktijdig ingetrokken.

5

RL

 

RL

11
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WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen op het platform boven de ladder bevinden.
– Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat er zich

tijdens het omhoog brengen of laten zakken van de bestuurderscabine geen per-
sonen bevinden in het gebied tussen de veiligheidsbeugel aan de trap en de cabin-
edeuren.

– Breng de bestuurderscabine tot de aanslag omhoog.

Bestuurderscabine naar boven brengen/laten zakken

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Bestuurderscabine naar boven brengen
- toets = Bestuurderscabine laten zakken

De bestuurderscabine mag alleen omhoog en/of omlaag worden gebracht wanneer de
zijstukken van het opnamegedeelte uitgeklapt zijn.

– Uitklapplaten uitklappen.

Uitklapplaten in/uitklappen

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Uitklapplaat uitklappen (omhoog klappen)
- toets = Uitklapplaat inklappen (omlaag klappen)

Tijdens het omhoog klappen van de uitklapplaat worden de steunpoten tegelijkertijd
volledig uitgetrokken en de twee ruimschilden uitgeklapt.
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Het omhoog klappen van de uitklapplaat is alleen mogelijk wanneer in R-Touch wordt
getoond dat de twee zijstukken van het opnamegedeelte werden uitgeklapt.

– Opname tot op de werkdiepte brengen

Daarvoor de kruistoets (4) naar

VOOR LINKS Linker steunpoot op de geschatte werkhoogte van het
opnamegedeelte intrekken

VOOR RECHTS Rechter steunpoot op de geschatte werkhoogte van het
opnamegedeelte intrekken

Als u sneller wilt intrekken, drukt u op de multi-toets (11) en houdt u deze ingedrukt.
Als u dan de kruistoets (4) links of rechts naar voren schuift, worden beide steunpo-
ten gelijktijdig ingetrokken.

4

RL

L R

11
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OPGELET

Gevaar voor materiaalschade aan het opnamegedeelte.
Laat het opnamegedeelte nooit te ver op de bodem zakken. Op deze manier wordt de
frontas niet overbelast. Het opnamegedeelte kan hierdoor beschadigd raken.

Mini-joystick (1) naar voor drukken en het volledige opnamegedeelte tot op de grond
laten zakken. Dit maakt het bijna onmogelijk om de machine te laten kantelen als de
overlader wordt uitgeklapt.

1
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6.12.6 Machine handmatig achteraan uitklappen

Dit op voorwaarde dat de machine vooraan al werd uitgeklapt en de bestuurdersca-
bine tot de aanslag naar boven werd gebracht. (Zie Pagina 178)

– Contragewicht (brandstoftank) omhoog heffen.

Contragewicht omhoog brengen/laten zakken

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Contragewicht omhoog brengen
- toets = Contragewicht laten zakken

Het contragewicht moet in principe altijd eerst tot de aanslag naar boven worden
gebracht. Als in het bewakingssensorsysteem operationele storingen optreden, ver-
mindert u daardoor de kans op botsingen tussen de overlader en de contragewichtarm
aanzienlijk.

– Contragewichtarm ontgrendelen.

Vergrendeling contragewichtarm

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Contragewichtarm ontgrendelen
- toets = Contragewichtarm vergrendelen
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18a

(18a) Vergrendeling contragewichtarm
geopend

18b

(18b) Vergrendeling contragewichtarm
in aanslagpositie

18c

(18c) Vergrendeling contragewichtarm
gesloten

18a

18b

18c

OPGELET

Als de zwenkarm onder de contragewichtarm wordt gedraaid, moet de vergrendeling
(18a) van de contragewichtarm volledig geopend zijn omdat dit anders tot ernstige
schade aan de machine kan leiden.
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– Contragewichtarm met mini-joystick (1) een beetje naar links, uit de middenpositie
zwenken.

1

GEVAAR

Als een persoon tijdens het zwenken van het contragewicht wordt gegrepen en inge-
klemd raakt, kan hij dodelijk gewond raken!

– Het is ten strengste verboden om onder de uitgezwenkte contragewichtarm te gaan
staan.

– De machinebestuurder moet ervoor zorgen dat er zich geen personen in het
zwenkbereik van het contragewicht bevinden.

Gevaar voor dodelijke verwondingen door omkantelen van de machine.

– Zwenk de contragewichtarm NOOIT naar de kant waar de overlader zich bevindt.

– Laadrichting bepalen.

De laadrichting moet vooraf worden geselecteerd met de kruisknop (16). (Zie
Pagina 141)
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1

2
3

4

5

6

1

2
3

4

5

6

 Laadrichting links  Laadrichting rechts

(1) Opnamegedeelte
(2) Joystick
(3) Bestuurdersstoel
(4) Band onder cabine
(5) Zwenkarm
(6) Overlader

GEVAAR

Als een persoon tijdens het zwenken van de overlader wordt gegrepen en ingeklemd
raakt, kan deze dodelijk gewond raken!

– Het is ten strengste verboden om onder de uitgezwenkte overlader te gaan staan.
– De machinebestuurder moet ervoor zorgen dat er zich geen personen in het

zwenkbereik van de overlader bevinden.

Gevaar door elektrische stroom.

– Let in het bijzonder op hoogspanningsleidingen in het zwenkbereik van de overla-
der. U moet steeds op een voldoende veilige afstand van deze leidingen blijven.
Deze afstand hangt altijd af van het type hoogspanningslijn en moet worden aan-
gevraagd bij het betreffende elektriciteitsvoorzieningsbedrijf.
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11

– Overlader uitklappen.

Daarvoor:

– Multi-toets (11) aan de rechtse joystick indrukken en ingedrukt houden, gelijktijdig
de rechtse joystick matig naar achter trekken en daardoor de overlader een beetje
(ongeveer 5 cm) over de transportsteun heffen.

– Multi-toets (11) loslaten. Duw vervolgens de rechter joystick voorzichtig een beetje
naar rechts om de overlader uit de voertuigomtrek te zwenken.

– Multi-toets (11) aan de rechtse joystick indrukken en ingedrukt houden, gelijktijdig
de rechtse joystick naar rechts duwen en daardoor het overlader-scharnierdeel zo
hoog mogelijk uitklappen tot voldoende afstand tot de bodem werd bereikt.

12

11

4 5

6

98

10

7

3
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– Nareiniger in werkpositie zwenken.

Nareiniging zwenken

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Nareiniging in werkpositie zwenken
- toets = Nareiniging in transportpositie zwenken

Nareiniger in transportpositie Nareiniger in werkpositie

Cilinder nareiniger in transportpositie zwenken
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7 8 9

(7) Nareiniger in transportpositie
(8) Nareiniger noch in transportpositie, noch in werkpositie
(9) Nareiniger in werkpositie

De overlaadband moet tijdens het zwenken van de nareiniger ver genoeg uit de
omtrek van de machine gedraaid zijn. Dreigende botsingen (10) worden in R-Touch
getoond.

10
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– Vergrendeling zwenkarm ontgrendelen.

Daarvoor:

Vergrendeling zwenkarm

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Zwenkarm ontgrendelen
- toets = Zwenkarm vergrendelen

Zwenkarm ontgrendeld

– Als het transportvoertuig rechts van de machine staat, zwenkt u de overlader over
het voertuig en begint u met het verladen.
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– Overlader voor laadrichting "naar links" positioneren.

Tijdens het starten van deze verlaadrichting wordt de overlader over de contrage-
wichtarm gekruist.

– Breng daarvoor het contragewicht altijd volledig naar boven.
– Overlader-scharnierdeel tot aanslag naar boven brengen.
– Laat de overlader neer tot de aanslag.
– Draai de zwenkarm recht achteruit.
– Draai de contragewichtarm recht achteruit.
– Draai de overlader onder het volledig opgeheven contragewicht op de linkse kant

van de machine.

Bij het uitklappen:
Overkruisen van rechts naar links

Bij het inklappen:
Overkruisen na rechts terug
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6.12.7 Machine handmatig achteraan inklappen

Om de stabiliteit te garanderen moet u bij het overschakelen van de werkpositie naar
de transportpositie altijd eerst de overlader naar binnen zwenken en dan pas het
opnamegedeelte inklappen.
Werk tijdens het inklappen van de overlader met de grootste zorg en concentratie,
anders kunt u ernstige schade aan de machine veroorzaken. ROPA dringt erop aan
om tijdens de eerste experimenten een tweede, betrouwbare persoon als veiligheids-
man te raadplegen.
Deze persoon mag zich nooit in het draai- en zwenkbereik van de overlader of contra-
gewicht bevinden.

GEVAAR

Als een persoon tijdens het zwenken van de overlader wordt gegrepen en ingeklemd
raakt, kan deze dodelijk gewond raken!

– Het is ten strengste verboden om onder de uitgezwenkte overlader te gaan staan.
– De machinebestuurder moet ervoor zorgen dat er zich geen personen in het

zwenkbereik van de overlader bevinden.

Gevaar door elektrische stroom.

– Let in het bijzonder op hoogspanningsleidingen in het zwenkbereik van de overla-
der. U moet steeds op een voldoende veilige afstand van deze leidingen blijven.
Deze afstand hangt altijd af van het type hoogspanningslijn en moet worden aan-
gevraagd bij het betreffende elektriciteitsvoorzieningsbedrijf.

– Grove vervuiling en aarderesten van de machine verwijderen. Let vooral op dat het
gebied rond het onderste draaipunt van de walsreiniger vrij is van klevende zandla-
gen.

– Controleer of er zich geen obstakels, transportvoertuigen of personen in het uit-
klap/zwenkbereik van de overlader en de contragewichtarm bevinden. Om het
beste overzicht over de gevarenzones te krijgen, moet de bestuurderscabine altijd
volledig naar boven worden gebracht.

– Als de overlader in verlaadrichting links gepositioneerd is, moeten tijdens het
inklappen de overlader en de contragewichtarm elkaar eerst kruisen. (Zie
Pagina 198)

– Contragewichtarm met mini-joystick (1) een beetje naar links, uit de middenpositie
zwenken.

1
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– Vergrendeling zwenkarm activeren.

Daarvoor:

Vergrendeling zwenkarm

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Zwenkarm ontgrendelen
- toets = Zwenkarm vergrendelen

De vergrendelingshendel begint pas te sluiten, wanneer diens rol (5) zich op de nok-
kenbaan (6) bevindt.

5

6
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– Zwenkarm in transportpositie draaien. In R-Touch wordt bij het bereiken van de
transportstand in het weergaveveld "Positie zwenkarm" (7) een waarde van 0 (±
20) getoond. De geactiveerde zwenkarmvergrendeling klikt automatisch in en geeft
dit zo weer (8).

5

Zwenkarm vergrendeld

7

8
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– Nareiniging in transportpositie zwenken.

Nareiniging zwenken

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Nareiniging in werkpositie zwenken
- toets = Nareiniging in transportpositie zwenken

Nareiniger in transportpositie Nareiniger in werkpositie

Cilinder nareiniger in transportpositie zwenken
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7 8 9

(7) Nareiniger in transportpositie
(8) Nareiniger noch in transportpositie, noch in werkpositie
(9) Nareiniger in werkpositie

– Overlader-scharnierdeel tot aanslag laten zakken.
– Binnenkant van de overlader tot boven het uiteinde van de transportsteun (3)

draaien.

2

3
4

2

3

4

De overlader juist op de transportsteun
gelegd.
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– Overlader handmatig 5 - 10 cm (2) boven de transportsteun (3) laten zakken en tot
aan de aanslag op het hoofdframe draaien.

– Overlader volledig op de transportsteun (3) laten zakken tot de veiligheidsbeugel
(4) ingedrukt wordt. Dit wordt gemeld door de veiligheidsbeugel door de weergave
van symbool (9) in R-Touch.

9
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– Vergrendeling van de contragewichtarm in aanslagpositie brengen. Kies hiervoor
de functie "vergrendeling contragewichtarm" in R-Select en druk de - toets zolang
in tot de vergendelingsweergave in R-Touch aanslagpositie (18b) toont. Bij en
opgeheven bestuurderscabine kan de mechanica ook worden gezien vanuit de
bestuurdersstoel.

Vergrendeling contragewichtarm

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Contragewichtarm ontgrendelen
- toets = Contragewichtarm vergrendelen

18b

Vergrendeling contragewichtarm in
aanslagpositie

18b

OPMERKING

De vergrendeling in aanslagpositie brengen werkt alleen als de contragewichtarm
links van de zwenkarm staat.
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– Contrawichtarm in de middelste stand zwenken tot de rol van de vergrendelings-
hendel tegen de zijdelingse aanslag zit.

1

– Vergrendeling van de contragewichtarm tot aanslag sluiten. Kies hiervoor de func-
tie "vergrendeling contragewichtarm" in R-Select en druk de - toets zolang in tot de
vergendelingsweergave in R-Touch juiste aanslagpositie (18c) toont.

18c

Vergrendeling contragewichtarm
gesloten

18c
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– Contragewicht volledig tot aanslag laten zakken. Kies daarvoor de functie "contra-
gewicht laten zakken" in R-Select en houdt de - toets ingedrukt tot het contrage-
wicht volledig neergeklapt is. Controleer altijd de juiste positie van de onderrijbevei-
liging door op de videomonitor en de achteruitrijcamera te kijken.

Contragewicht omhoog brengen/laten zakken

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Contragewicht omhoog brengen
- toets = Contragewicht laten zakken

WAARSCHUWING

Gevaar door onvoorziene zwenkbewegingen!
De machine mag zich niet begeven op straten of worden verplaatst als de contrage-
wichtarm en zwenkarm niet vergrendeld zijn.

De contragewichtarm en de zwenkarm moeten altijd vergrendeld zijn tijdens het rij-
den op de openbare weg.
De overlader moet op de transportsteun liggen (zie melding (5) in R-Touch)!

5

5

5
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6.12.8 Machine handmatig vooraan inklappen

Op voorwaarde dat de machine achteraan volledig ingeklapt is en de overlader op de
transportsteun ligt.

WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen.

– Zorg ervoor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
– Zorg ervoor dat er zich geen personen op het platform boven de ladder bevinden.
– Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat er zich

tijdens het omhoog brengen of laten zakken van de bestuurderscabine geen per-
sonen bevinden in het gebied tussen de veiligheidsbeugel aan de trap en de cabin-
edeuren.

– Zwenk de bietenhoopruimer tot in het midden en hef hem zo ver mogelijk op. (Zie
Pagina 139)

– Bietenhoopruimer-telescoop tot ong. de helft uittrekken.
– Bietenrestopraper in middenpositie draaien.
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– Hef het middenstuk van het opnamegedeelte zo ver mogelijk omhoog. Trek daar-
voor mini-joystick (1) aan de rechtse joystick naar achter.

1

Indicatie opnamehoogte moet min. 98 %
weergeven

– Uitklapplaten tot aanslag inklappen. Kies daarvoor de functie "uitklapplaat in/uit-
klappen" in R-Select en houdt de - toets zolang ingedrukt tot de uitklapplaten, de
ruimschilden en de steunvoeten zich volledig in de transportpositie bevinden.

Uitklapplaten in/uitklappen

Selecteer deze functie met R-Select.
+-toets = platen uitklappen
- toets = Uitklapplaat inklappen
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– Cabine volledig tot aanslag laten zakken. Kies daarvoor de functie "bestuurdersca-
bine omhoog brengen/laten zakken" in R-Select en houdt de - toets ingedrukt volle-
dig beneden is.

Bestuurderscabine naar boven brengen/laten zakken

Selecteer deze functie met R-Select.
+-toets = bestuurderscabine heffen
- toets = Bestuurderscabine laten zakken

De bestuurderscabine mag alleen omhoog en/of omlaag worden gebracht wanneer de
zijstukken van het opnamegedeelte uitgeklapt zijn.
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– Zijstukken van het opnamegedeelte volledig tot de aanslag inklappen. Trek daar-
voor de kruistoets (5) aan de rechtse joystick diagonaal naar achter. Om sneller
in te klappen drukt u op de multi-toets (11) en houdt deze in deze stand vast. Als
u dan de kruistoets (5) diagonaal naar achter en naar links of rechts trekt, worden
beide zijstukken van het opnamegedeelte gelijktijdig ingeklapt. Houd de kruistoets
(5) na het inklappen zo lang vast, todat u het hydraulisch systeem onder hoogste
druk hoort werken. Daardoor worden de zijstukken van het opnamegedeelte tegen
de aanslag gedrukt.

5

RL

 

RL

11

Weergave zijstukken van het opnamege-
deelte ingeklapt

OPMERKING

De zijstukken van het opnamegedeelte mogen alleen worden in- of uitgeklapt wanneer
het middenstuk van het opnamegedeelte tot de aanslag naar boven werd gebracht
en de cabine volledig werd neergelaten! Als het middenstuk van het opnamegedeelte
zich niet in de bovenste aanslag bevindt, kunnen de zijstukken maar tot tweederde
worden ingeklapt. Als bij een machine die zijdelings op een helling staat het sterk ver-
vuilde opnamegedeelte niet kan worden ingeklapt, plaatst u de machine met de voor-
kant hellingopwaarts of hellingafwaarts en klapt u vervolgens het opnamegedeelte in.
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– Pendelasondersteuning uitschakelen.
– Veiligheidskettingen inhaken en opnamegedeelte beveiligen. Aan de voorzijde

van het onderstel is aan de rechter- en linkerkant een veiligheidsketting voorhan-
den. Deze kettingen moeten tijdens het rijden op de openbare weg aan het mid-
denstuk van het opnamegedeelte worden ingehaakt. Haak de kettingen in aan het
middenstuk van het opnamegedeelte nadat u het opnamegedeelte hebt ingeklapt
en de machine verlaat. Als er een storing in het hydraulisch systeem voorhanden
is, kan het opnamedeelte niet zonder waarschuwing naar beneden zakken. Dit
kan anders ernstige schade aan de bestuurderscabine veroorzaken! Bij dergelijke
schade is elke vorm van garantie, aansprakelijkheid of versoepelende regeling uit-
gesloten.

– Schakel in gebruiksmodus "Haas". De waarschuwingsborden klappen automatisch
omlaag en de opstapladder wordt in de voertuigomtrek gezwenkt.

– Zodra het voertuig zich op een verharde weg bevindt, moeten de steunassen wor-
den geactiveerd.
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6.13 Verlaadactiviteit

6.13.1 Algemeen over het verladen

GEVAAR

Voor personen die zich in de gevarenzone bevinden bestaat gevaar voor ernstige of
zelfs dodelijke verwondingen. Met name in het opnamebereik kunnen lichaamsde-
len, kledingstukken of voorwerpen door bewegende walsen worden gegrepen. Daarbij
kunnen lichaamsdelen worden afgescheurd en uit elkaar worden gereten. Voorwerpen
kunnen in de walsen worden getrokken, worden vernietigd of ernstige schade aan het
opnamegedeelte van de machine veroorzaken.

De bediener is verplicht tot het uitschakelen van de motor vanaf het moment dat
personen of dieren in de gevarenzone komen of met voorwerpen in de gevaren-
zone wordt gegrepen.
Het is uitdrukkelijk verboden om suikerbieten die niet door de machine werden
opgenomen met de hand of met gereedschap in de machine te brengen als de
machine draait.
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de motor worden uitgescha-
keld en de contactsleutel eruit worden getrokken.
U bent verplicht de bedrijfshandleiding te lezen en de veiligheidsaanwijzingen in
acht te nemen.
Deze activiteiten hebben in het verleden zeer ernstige ongevallen veroorzaakt. Er
mogen zich nooit personen bevinden onder omhoog geheven machine-onderdelen
of in het draaibereik van machine-onderdelen bevinden. Dit is gevaarlijk en daarom
verboden.

Voordat u begint te werken, moet u vertrouwd raken met de plaatselijke bodem- en
terreingesteldheid.
Controleer voor het verladen of de bietenhoop aan de specificaties voor het aanleg-
plan van een bietenhoop voldoet. Let in het bijzonder op dat de bietenhoop op geen
enkele plaats breder is dan 10,2 m is. Als dit het geval is, moet u ervoor zorgen dat de
bietenhoop gelijkmatig tot een maximumbreedte van 10 m wordt gebracht.

Ideale breedte van een bietenhoop
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Voordat u begint met de werkzaamheden moet u aanwezige personen informeren
over de belangrijkste veiligheidsvoorschriften, met name over de gevarenzones en de
vereiste veiligheidsafstanden
Laat deze opleidingsregels inien mogelijk door een handtekening van het formulier in
de bijlage bevestigen (vóór het invullen een kopie maken!).
Leg in elk geval aan alle aanwezigen uit dat u verplicht bent om de machine onmiddel-
lijk te stoppen en het werken onmiddellijk moet staken, zodra een persoon in de geva-
renzone komt of de gevarenzone na een uitdrukkelijk verzoek niet verlaat.

Tip: U bespaart tijd bij het uit- en inklappen van de machine, als u "laadrichting naar
rechts" kunt kiezen. Een "laadrichting naar rechts" of een "laadrichting naar links"
heeft geen invloed op de kwaliteit van het werk, de aanvoerstroom van de bieten of de
stabiliteit van de machine.
Met ROPA - machines kan zowel naar rechts als naar links in dezelfde werksnelheid
en met dezelfde werkkwaliteit worden verladen.
Plaats de machine mogelijk op een heuvelachtig terrein, zodat u "bergop" kunt laden.
Te steil bergop laden mogelijk vermijden.

6.13.2 Veiligheidsschakelingen tijdens laadactiviteit

De machine is uitgerust met meerdere veiligheidscircuits. Deze mogen niet worden
overbrugd of buiten werking worden gezet. Deze schakelingen zijn het resultaat van
ongevalanalyses en moeten bijdragen aan de verdere verbetering van de veiligheid
voor personen in de meest kritieke fasen van het verlaadproces. De bestuurder wordt
daardoor gelijktijdig en herhaaldelijk herinnerd aan zijn persoonlijke verantwoordelijk-
heid.

OPMERKING

Personen die proberen om deze schakelingen op gelijk welke manier te manipuleren
zijn volledig verantwoordelijk voor hun acties, schenden de veiligheidsvoorschriften
bewust en handelen met grove nalatigheid. Hij is voor alle gevolgen volledig verant-
woordelijk en ook aansprakelijk!

6.13.3 Machine aandrijving inschakelen

GEVAAR

Voor alle personen die zich tijdens het verlaadproces in een gevarenzone bevin-
den, bestaat acuut levensgevaar!

Voordat u de machine aandrijving aanschakelt moet u een grondige visuele con-
trole doorvoeren om te kijken of er zich geen personen in de gevarenzone van de
machine bevinden.
Deze personen moeten strikt uit de gevarenzone worden gestuurd.
Zorg ervoor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden tijdens het ver-
laden.
Zodra personen de gevarenzone naderen, moet de machine onmiddellijk worden
stilgelegd en moet het verlaadproces worden stopgezet.
Het verlaadproces kan alleen worden gestart of hervat als alle personen zich op
voldoende afstand van de machine bevinden.
Gaan deze personen ondanks dit verzoek niet uit de weg, mag het verlaadproces
nooit worden gestart of verdergezet.
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6 Draai de bestuurdersstoel naar voor. Geef eerst een kort maar duidelijk toetersignaal
om alle aanwezigen te waarschuwen dat u de machine aandrijving start en dat onmid-
dellijk voldoende afstand van de machine moet worden bewaard.

Om de machine aandrijving aan te schakelen drukt u de gele knop (6) evenkortin.

6

Veiligheidsschakeling bij het inschakelen van de machine aandrijving
De bestuurdersstoel is uitgerust met een draaihoeksensor. Daarom kunt u de machine
aandrijving alleen starten met de gele toets (6) als de bestuurdersstoel in het mid-
den naar voren gedraaid is en u eerst een overzicht over het opnamegedeelte heeft
gehad. In R-Touch moet de weergave voor de draaistoel (1) in groen worden getoond
(weergavebereik tussen-20% / 0%/ +20%). Daarnaast moet de bietenafruimer zo hoog
opgeheven zijn dat de hoogteweergave bietenafruimer (3) ook groen is.

4 1 3

(4) Weergave wachttijd afgelopen

4 1 3

(4) Weergave wachttijd nog 28 seconden verblijvend

Bij een snelle wissel van het transportvoertuig kan de machine aandrijving, zonder
het draaien van de bestuurdersstoel, opnieuw worden ingeschakeld in het groene
weergavegebied. Dit is mogelijk totdat de wachttijd, die vanaf het uitschakelen van de
machine aftellend wordt weergegeven in R-Touch, afloopt.

Aanbeveling voor brandstofsparend verladen:
Kies nu met behulp van de kruistoets (16) een motortoerental tussen
1200 en 1300 min-1.
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6.13.4 Diepte-instelling opnamegedeelte

– De diepteregeling van het opnamegedeelte gebeurt door de twee in hoogte verstel-
bare steunpoten (10) (buiten, aan de twee zijstukken van het opnamegedeelte) en
het middenstuk van het opnamegedeelte.

– Haal de bietenhoop binnen.
– Stel hierbij de opnamediepte in.

Het opnamegedeelte moet worden aangepast in de hoogte, zodat de vingers van
de opnemerwals over de volledige lengte toegang hebben tot de grond. Deze
opnamediepte is optimaal voor het zachte, krachtsparende werk.

10

1 4 5

Met de mini-joystick (1) aan de rechtse joystick wordt de hoogte van het middenstuk
van het opnamegedeelte en daardoor ook de hoogte aan de binnenzijde van de zij-
stukken van het opnamegedeelte ingesteld.
Met de kruistoets (4) wordt de hoogte van de steunvoeten en daardoor ook de hoogte
van de zijstukken van het opnamegedeelte rechts en links aan de buitenkant inge-
steld.

6.13.4.1 Opnamegedeelte ontlasten

Het opnamegedeelte moet worden ontlast zodat het tijdens het verladen van hopen
met zachte ondergrond niet te diep in de grond schuift.
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6.13.4.2 Zijstukken van het opnamegedeelte ontlasten

De steunpoten mogen de zijstukken van het opnamegedeelte maar gedeeltelijk dra-
gen. Een deel van de last moet worden overgedragen naar het onderstel.
Daarvoor gebruikt u de hydraulische cilinder (12), die de zijstukken van het opna-
megedeelte in- en uitklappen (kruistoets (5) aan de rechtse joystick). De zijstukken
moeten door het opheffen zodanig worden ontlast tot de steunpoten slechts met licht
gewicht de grond raken. Als het opnamegedeelte op de juiste manier werd ontlast, ziet
u achter de twee steunpoten (10) en bij een normale bodemgesteldheid, alleen vlakke
sleepsporen.

12

10

6 8

5

(6) Ontlastingsdruk links
(8) Ontlastingsdruk rechts

Om de zijstukken van het opnamegedeelte te ontlasten moet u de kruistoets (5) maar
kort indrukken.
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6.13.4.3 Middenstuk van het opnamegedeelte ontlasten

1
De ontlastingsdruk van het middenstuk wordt met de mini-joystick (1) ingesteld zodat
de frontas belast wordt. Daardoor wordt de tractie verbeterd en de aandrijflijn gelijkma-
tiger belast.

9 7

(7) Ontlastingsdruk midden
(9) Opnamehoogte in %

Een richtwaarde voor de ontlastingsdruk van het middenstuk is niet voorhanden. De
weergave op de video-monitor is beslissend. Hier moet u visueel kunnen vaststellen
dat alle bieten worden opgenomen en geen bieten verloren gaan.

Weergave van de middenspitscamera bij optimale instelling. Geen bietenstukken,
lager van de opnamewals zichtbaar over de grond
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11

(11) Sleepgoot onder de middenspits met afstelfunctie

Tijdens het diepe werken in de bodem verhoogt het energieverbruik van de opname
aandrijving en de slijtagegraad van de walsen behoorlijk sterk! De diepte-instelling
moet voortdurend worden aangepast aan de bodemcontour en de belasting van het
opnamegedeelte door de bietengewicht.

6.13.5 Ruimschilden

De ruimschilden (1) begrenzen de opnamebreedte en leiden de bieten aan de zijde op
het opnamegedeelte.

1

2

(1) Ruimschild
(2) Rubberveger

Stel de rubbervegers (2) voor het eerste gebruik van de machine in, zodat ze net de
bodem raken.

OPGELET

Let tijdens het verladen bijzonder op bevroren ondergrond en zandstapels in de baan
van het ruimschild. Rijd met de ruimschilden niet door hindernissen! Het klapmecha-
nisme kan hierdoor beschadigd raken.
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3

4

(3) Ruimschild links

naar voor drukken = uitklappen,

naar achter klappen = inklappen.

(4) Ruimschild rechts

naar voor drukken = uitklappen,

naar achter klappen = inklappen.

Wanneer u niet de maximale opnamebreedte nodig hebt, moeten de ruimschilden
steeds in rechte positie worden gezet. Daardoor verbetert u de bietenstroom aan de
uiteinden van het opnamegedeelte.

Optimale instelling van de ruimschilden.

Onjuiste instelling van de ruimschilden. Onnodige zandhopen in het bereik van de
ruimschilden. Daarbij niet op de juiste manier tot bij de bietenhoop rijden. Deze moet
zich zo veel mogelijk in het midden bevinden.
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6.13.6 Bietentraject

Dit gedeelte uit R-Touch symboliseert de bietenstroom door de machine. Hier hebt u
een overzicht van alle belangrijke bedrijfsparameters.

C

B
A

D DE F F E

De afzonderlijke kleuren en symbolen hebben de volgende fundamentele betekenis-
sen:

wit = Component is uitgeschakeld
groen = Component is actief, maar niet in beweging
groen met zwarte pijlen = Component is in werkrichting in beweging
groen met rode pijlen = Component is overbelast
rood = Component is geblokkeerd
groen met oranje pijlen = Component werkt omgekeerd en beweegt nu

tegen de werkrichting

Stel de snelheid voor het volledige bietentraject zo optimaal mogelijk in. Stem de snel-
heden van de opnemerwalsen en de 4-voudige spiraalwalsen op elkaar af. Schakel
het toerental van de 4-voudige spiraalwalsen zo hoog dat de opgenomen bieten zon-
der ophoping naar de band onder de cabine worden geleid.
Bij het kiezen van het toerental moet u rekening houden met de vervuilingsgraad van
de bieten. Voor zeer vuile bieten en bij een natte ondergrond, moet u het toerental
hoger instellen. Dit wil zeggen dat de walsen sneller moeten draaien dan bij "goede"
omstandigheden.
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Met de voedingssnelheid van de rijaandrijving kunt u ook de reinigingsgraad beïnvloe-
den:
– Lage voedingssnelheid = dunne bietenlaag op de walsen = alle bieten doorlopen

de dubbele reinigingsweg = sterker reinigingseffect.
– Hoge voedingssnelheid = dikke bietenlaag op de walsen = een deel van de bie-

ten doorloopt de dubbele reinigingsweg = minder sterk reinigingseffect en zachte
behandeling van de bieten.

Optimale verdeling van de bieten over de gehele breedte van het opnamegedeelte

We raden u ten sterkste aan de vorstbrekers nooit uit de zijstukken van het opname-
gedeelte te verwijderen. Ze zijn een waardevol hulpmiddel voor het controleren van
de juiste transporthoeveelheid. Zolang de bieten zich niet opstapelen aan de vorstbre-
kers, is een ophoping in het bietentraject nauwelijks mogelijk. De bietentoevoer regelt
u via de voedingssnelheid van de rijaandrijving.

Gelijkmatige bietenstroom zonder ophoping bij een zinvol debiet voor een hoge van
reinigingsgraad
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1

6

5

4

3

2

Hoe meer ervaring u hebt met uw
machine, hoe preciezer u de optimale
snelheid kunt inschatten.

(1) Toerental opnemerwalsen
(2) Toerental aanvoerwalsen
(3) Toerental 4-voudige spiraalwal-

sen
(4) Toerental band onder cabine
(5) Toerental nareiniging
(6) Toerental overlader

6.13.7 Overlader (aandrijving A)

De overlader transporteert de bieten vanuit de nareiniging naar het transportvoertuig.
Tijdens dit proces is een voorzichtige omgang met de bieten geboden.

6

Deze aandrijving wordt samen met de machine aandrijving via de gele toets (6) aan
de rechtse joystick in- of uitgeschakeld.

Toerental overlader

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Overlader sneller
- toets = Overlader langzamer

Wordt deze aandrijving gestopt, stoppen ook alle voorafgaande aandrijvingen. Deze
aandrijving kan niet worden omgekeerd. Als de aandrijving overbelast is  verschijnt
in R-Touch het volgende symbool.

Raakt de overlader geblokkeerd, verschijnt in R-Touch het volgende symbool .
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6.13.7.1 Ijlgang overlader

Soms blijft een grotere hoeveelheid vuil aan de band kleven, bv. tijdens het verladen
onder ongunstige omstandigheden. Om deze vuilresten van de band te kunnen afwer-
pen, is de overlaadband voorzien van een ijlgang-schakeling.

6

De ijlgang schakelt u aan met de tuimelschakelaar (6). Duw deze schakelaar naar
rechts en houd deze vast tot de verontreiniging weggewerkt is. De overlaadband loopt
dan met dubbele snelheid.

Schakel de ijlgang alleen aan wanneer de band leeg is en er geen bieten meer op de
overlaadband liggen. Zolang de ijlgang is ingesteld voor de overlader is, stopt de band
onder de cabine.

224 / 496



Werking
Verlaadactiviteit

6.13.8 Nareiniging (aandrijving B)

9 Afhankelijk van de uitrusting beschikt uw machine over een zeefkettingreiniging, een
8-voudige wringerwalsreiniger of een ontstener. Hiermee wordt een nareiniging van de
bieten doorgevoerd. De nareiniging is gelegen tussen de band onder de cabine en de
overlader. De aandrijving voor de nareiniging werkt alleen wanneer de machine aan-
drijving al aangeschakeld is.
Voor het aanschakelen van de nareiniging drukt u kort op toets (9) aan de rechtse joy-
stick.

Als de toets kort opnieuw wordt ingedrukt, schakelt de aandrijving van de nareiniging
zichzelf uit. Al deze toets wordt ingedrukt en ingedrukt wordt gehouden, keert draai-
richting van de nareiniging om (loopt in tegengestelde richting). De nareiniging kan
alleen bij de uitvoeringen met wringerwalsreiniger of ontstener worden omgekeerd.

Toerental nareiniging

Het toerental van de nareiniging kan in tien niveaus wor-
den aangepast. Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = meer agressieve nareiniging
- toets = meer voorzichtige nareiniging

Uitsluitend bij 8-voudige spiraalwalsreiniger:
Als na het bereiken van niveau 10 de + toets wordt losgelaten en vervolgens gedu-
rende ten minste drie seconden wordt ingedrukt, werd het niveau "Max" bereikt. Het
niveau "Max" bereikt de hoogste snelheid van de hydraulische aandrijving.

OPMERKING

Om de bieten zo voorzichtig mogelijk te behandelen, mag de snelheid van de narei-
niging niet hoger dan nodig worden ingesteld. Het niveau "MAX" mag alleen worden
ingezet bij uitermate kleverige bodems. Op dit niveau is het toerental van de spiraal-
walsreiniger alleen afhankelijk van het toerental van de dieselmotor.

Wordt deze aandrijving gestopt, stoppen ook alle voorafgaande aandrijvingen.
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6.13.8.1 Zeefkettingreiniging (optie)

Bij de zeefkettingreiniging wordt de reinigende werking hoofdzakelijk bereikt door een
snellere voorwaarts bandbeweging ten opzichte van de aanvoerstroom van de bieten.
De bieten gaan aan het rollen en worden op die manier gereinigd.

Werd tijdens de zeefkettingreiniging de waarschuwingsgrens overschreden, verschijnt
in R-Touch het volgende symbool .

Raakt de zeefketting geblokkeerd, verschijnt in R-Touch het volgende symbool .
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6.13.8.1.1 Ijlgang zeefkettingreiniging

Soms blijft een grotere hoeveelheid vuil aan de band kleven, bv. tijdens het verladen
onder ongunstige omstandigheden. Om deze vuilresten van de band te kunnen afwer-
pen, is de zeefkettingreiniging voorzien van een ijlgang-schakeling.

Speciale functies

Laadmodus

Automatische rijaandrijving

Centrale smering

Bietenhoopruimer omhoog omlaag

Service brandstoffilter

Ijlgang zeefketting

Laden

Uit

Auto

Maus5

Aan

Uit

B638 Brandstofdruk fijngev.

Hiervoor schakelt u in het menu "Speciale functies" in de regel "Ijlgang zeefketting"
de selectie naar "AAN". De zeefketting loopt dan met dubbele snelheid. Zodra het vuil
verwijderd is, schakelt u de waarde opnieuw naar "UIT".

Schakel de ijlgang alleen aan wanneer de band leeg is en er geen bieten meer op de
zeefketting liggen.
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6.13.8.2 8-voudige spiraalwalsreiniging (optie)

Wordt bij de spiraalwalsreiniger de waarschuwingsgrens overschreden, verschijnt in R-
Touch het volgende symbool .

Raakt de spiraalwalsreiniger geblokkeerd, verschijnt in R-Touch het volgende symbool
.

Blokkerende obstakels kunnen door het omkeren van spiraalwalsreiniger meestal wor-
den verwijderd.
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6.13.8.2.1 Bietenafremmer (alleen bij 8-voudige spiraalwalsreiniger)

2

1

1

1

(1) Bietenafremmer
(2) Remstaven

Bij de walsreiniging wordt de reinigende werking hoofdzakelijk bereikt doordat de wal-
sen vuil en opstoppingen naar onderen wegtrekken.

Er is ook een bietenafremmer (1) gemonteerd. De remstaven (2), die aan het frame
van de walsreiniger zijn aangebracht, zorgen voor het ophopen van de bieten. Daar-
bij worden de bieten aan elkaar gewreven en wordt het reinigingseffect versterkt. Het
induwen van de remstaven (2) in de bietenstroom, en de intensiteit van de nareiniging
kunnen worden ingesteld.

Bietenafremmer

Selecteer deze functie met R-Select.
+ Toets= De aanvoerstroom van de bieten wordt sterker
afgeremd (intensievere reiniging).
- Toets = De aanvoerstroom van de bieten wordt sterker
afgeremd (meer voorzichtige reiniging).
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6.13.8.3 Ontstener (optie)

Als een ontstener is ingebouwd, zijn op het bedieningspaneel twee extra tuimelscha-
kelaars aangebracht. Met deze tuimelschakelaars kan de draairichting van de beide
wringerwalsen van de ontstener worden omgekeerd.

(1) Draairichting voorste wringerwals

(2) Draairichting achterste wringerwals

OPMERKING

Als de ontstener wordt omgekeerd, wordt ook de draairichting van de beide wringer-
walsen omgekeerd. Als de wringerwalsen voorwaarts draaien en worden omgekeerd,
dan draaien ze bij het omekeren achterwaarts. Als de wringerwalsen achterwaarts
draaien en worden omgekeerd, dan draaien ze bij het omekeren voorwaarts.

Als bij de ontstener de waarschuwingsgrens is overschreden, verschijnt in R-Touch het
volgende symbool .

Als de ontstener wordt geblokkeerd, verschijnt in R-Touch het volgende symbool .

Vreemde voorwerpen die de ontstener blokkeren, kunnen door omkeren meestal wor-
den verwijderd.
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De hoogte van de walsen kan op de ontstener worden afgesteld.

GEVAAR

Gevaar voor zeer ernstig letsel door aanlopende walsen!
Werkzaamheden aan de walsen zijn alleen toegestaan wanneer de machineaandrij-
ving en de motor zijn uitgeschakeld.

– Machine stoppen en dieselmotor uitschakelen.
– De machine moet tegen bedoeld starten van de motor worden beveiligd.

Gevaar voor vallen!

– Gebruik bij alle werkzaamheden aan de ontstener altijd veilige ladders en opstap-
hulpmiddelen of een goedgekeurd werkplatform.

De beide wringerwalsen kunnen op twee hoogtes worden ingesteld. Om de hoogte in
te stellen draait u de zeskantschroeven (3) los, zet u de wringerwals op de gewenste
hoogte en zet u deze weer met de zeskantschroeven (3) vast. Let er goed op dat u de
wringerwalsen aan beide zijden op gelijke hoogte afstelt.

Alle andere walsen op de ontstener kunnen op drie hoogtes worden ingesteld. Om
de hoogte in te stellen draait u de zeskantschroeven (4) los, zet u de wals op de
gewenste hoogte en zet u deze weer met de zeskantschroeven (4) vast. Let er goed
op dat u de walsen aan beide zijden op gelijke hoogte afstelt.
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6.13.9 Band onder cabine (in het diagram aandrijving C)

De band onder de cabine transporteert de bieten vanuit het opnamegedeelte naar de
nareiniging. Deze aandrijving wordt via toets (10) aan de rechtse joystick in- of uitge-
schakeld.

1

10

De band onder de cabine (1) werkt alleen als de nareiniger al in werking is. Wordt
deze aandrijving gestopt, stoppen ook alle voorafgaande aandrijvingen. Deze aandrij-
ving kan niet worden omgekeerd.

Toerental band onder cabine

Het toerental van de band onder cabine kan in tien
niveaus worden aangepast. Selecteer deze functie met
R-Select.
+ toets = Band onder cabine sneller
- toets = Band onder cabine langzamer
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6.13.9.1 Ijlgang band onder cabine

Soms blijft een grotere hoeveelheid vuil, met name in het gebied van het inloopge-
deelte en de afbuigrollen, aan de band onder de cabine hangen. Dit gebeurt meestal
bij het verladen onder erg ongunstige omstandigheden. Om deze vuilresten van de
band te kunnen afwerpen, is de band onder de cabine voorzien van een ijlgang-scha-
keling.

6

De ijlgang schakelt u aan met de tuimelschakelaar (6). Duw deze schakelaar naar
links en houd deze vast tot de verontreiniging weggewerkt is. De band onder de
cabine loopt dan met dubbele snelheid.

Schakel de ijlgang alleen aan wanneer de band onder de cabine leeg is en er zich
geen bieten meer op deze band bevinden.
Schakel de ijlgang kort aan nadat in het gebied achter de afbuigrol een "rol" van aarde
en vuil werd gevormd. Door de ijlgang wordt de vuilrol verwijderd, zolang deze een
bepaalde grootte niet overschrijdt. Anders moet het vuil met de hand worden verwij-
derd.
Als de nareiniging wordt geblokkeerd, wordt de band onder de cabine automatisch uit-
geschakeld. Zodra de blokkade in de nareiniging werd verwijderd, kan de band door
kort te drukken op de toets (10) aan de rechtse joystick opnieuw worden aangescha-
keld.
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6.13.10 4-voudige spiraalwalsen in het opnamegedeelte (aandrijving D)

De 4-voudige spiraalwalsen in het opnamegedeelte transporteren de bieten naar
het midden van het opnamegedeelte op de band onder de cabine. Ze bewegen zich
alleen in de aanvoerrichting wanneer de machine aandrijving ingeschakeld is en de
band onder de cabine loopt.
Deze spiraalwalsen kunnen ook worden omgekeerd wanneer de buikriem stopt.

8 Om de 4-voudige spiraalwalsen aan te schakelen,
drukt u 1x keer kort op de toets (8) aan de rechtse
joystick.
Als deze toets opnieuw kort wordt ingedrukt, stop-
pen de 4-voudige spiraalwalsen.
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de draai-
richting van de 4-voudige spiraalwalsen omge-
keerd.
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Toerental 4-voudige spiraalwalsen

Het toerental van de 4-voudige spiraalwalsen kan in tien
niveaus worden aangepast. Selecteer deze functie met
R-Select.
+ toets = Toerental verhogen (hardere reiniging en trans-
port)
- toets = Toerental verlagen (zachtere reiniging en trans-
port)

Om de bieten zo voorzichtig mogelijk te behandelen, mag de snelheid van de 4-vou-
dige spiraalwalsen niet hoger dan nodig worden ingesteld.

Als na het bereiken van niveau 10 de + toets wordt losgelaten en vervolgens gedu-
rende ten minste drie seconden wordt ingedrukt, werd het niveau "Max" bereikt. Het
niveau "Max" bereikt de hoogste snelheid van de hydraulische aandrijving. Het niveau
"MAX" mag alleen worden ingezet bij uitermate kleverige bodems. Op dit niveau is het
toerental van de 4-voudige spiraalwalsen alleen afhankelijk van het toerental van de
dieselmotor.

Werd bij de 4-voudige spiraalwalsen de waarschuwingsgrens overschreden, verschijnt
in R-Touch het volgende symbool .

Zijn de 4-voudige spiraalwalsen geblokkeerd, verschijnt in R-Touch het volgende waar-
schuwingssymbool .

Bij blokkades op de 4-voudige spiraalwalsen, wordt de aandrijving van de aanvoerwal-
sen en de opnemerwalsen uitgeschakeld.

6.13.11 Aanvoerwalsen (aandrijving E)
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7 De aanvoerwalsen zorgen voor het vooraf reinigen van de bieten en leiden deze naar
buiten om. Door de langere weg, wordt een sterker reinigingseffect bereikt.
De aanvoerwalsen bewegen zich alleen in werkrichting als de 4-voudige spiraalwalsen
zich ook in werkrichting bewegen.
Om de aanvoerwalsen aan te schakelen (kunnen alleen samen met de opnemerwal-
sen worden geschakeld) drukt u 1x kort op de toets (7) aan de rechtse joystick.

Al deze toets opnieuw kort wordt ingedrukt, stoppen de aanvoerwalsen/opnemerwal-
sen. Al deze toets wordt gedrukt en ingedrukt wordt gehouden, keert draairichting van
de aanvoerwalsen/opnemerwalsen om.

Toerental aanvoerwalsen

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Toerental verhogen (walsen draaien sneller)
- toets = Toerental verlagen (walsen draaien langzamer)

Om de bieten zo voorzichtig mogelijk te behandelen, mag de snelheid van de aan-
voerwalsen niet hoger dan nodig worden ingesteld.

Bij een hogere snelheid van de aanvoerwalsen, worden vele bieten helemaal naar
buiten gestuwd. Hierdoor wordt de reinigingsweg langer. Dit wordt aanbevolen bij erg
vuile bieten.

Het toerental van de excenteraandrijving van de middenspits loopt synchroon met het
toerental van de aanvoerwalsen (door serieschakeling van hydraulische motoren).

Werd bij de aanvoerwalsen de waarschuwingsgrens overschreden, verschijnt in R-
Touch het volgende symbool .

Zijn de aanvoerwalsen geblokkeerd, verschijnt in R-Touch het volgende waarschu-
wingssymbool .

Bij blokkades op de aanvoerwalsen, wordt de aandrijving van de opnemerwalsen uit-
geschakeld.
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6.13.12 Opnemerwalsen (aandrijving F)

7 De opnemerwalsen voeren verschillende functies uit. Ze nemen de bieten op van de
grond en leiden ze naar de poetswalsen. Deze leiden de bieten verder op de aanvoer-
walsen en reinigen tegelijkertijd de vingers van de opnemerwalsen.
De opnemerwalsen bewegen zich altijd alleen in werkrichting als de opnemerwalsen
zich ook in werkrichting bewegen.
Om de opnemerwalsen aan te schakelen (kunnen alleen samen met de aanvoerwal-
sen worden geschakeld) drukt u 1x kort op de toets (7) aan de rechtse joystick.

Al deze toets opnieuw kort wordt ingedrukt, stoppen de aanvoerwalsen/opnemerwal-
sen. Al deze toets wordt gedrukt en ingedrukt wordt gehouden, keert draairichting van
de aanvoerwalsen/opnemerwalsen om.

Toerental opnemerwalsen

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Toerental verhogen (walsen draaien sneller)
- toets = Toerental verlagen (walsen draaien langzamer)

Om de bieten zo voorzichtig mogelijk te behandelen, mag de snelheid van de opne-
merwalsen niet hoger dan nodig worden ingesteld.

Werd bij de opnemerwalsen de waarschuwingsgrens overschreden, verschijnt in R-
Touch het volgende symbool .

Zijn de opnemerwalsen geblokkeerd, verschijnt in R-Touch het volgende waarschu-
wingssymbool .

Zodra de opnemerwalsen stoppen of worden omgekeerd, stopt de rijaandrijving auto-
matisch.
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6.13.13 Automatische omkeervoorziening voor alle walsaandrijvingen

In het menu "Basisinstellingen" kunt u het omkeerautomatisme voor alle walsaandrij-
vingen "AAN" en "UIT" schakelen.

Brandstofreserve alarm bij %

AdBlue-reserve waarschuwing bij %

Smeringstijd (sec)

Omkeerautomatisme walsen

20

15

210

Aan

Basisinstellingen

Omkeertijd (sec) 2

Het omkeerautomatisme herkent blokkades aan alle walsaandrijvingen van het bieten-
traject.
Zodra door het systeem een blokkade wordt herkend, stopt het omkeerautomatisme
onmiddellijk alle aandrijvingen die zich voor de geblokkeerde aandrijving bevinden.
Tegelijkertijd wordt de rijaandrijving, indien deze geactiveerd was, gestopt.

Het omkeerautomatisme keert de draairichting van de geblokkeerde aandrijving nu
herhaaldelijk om (tot 5x) totdat de blokkering los werd gemaakt. Daarna worden alle
aandrijvingen – met inbegrip van de rijaandrijving, indien deze geactiveerd was – weer
automatisch ingeschakeld.

Als het na vijf omkeerpogingen niet lukt om een blokkering weg te werken, worden alle
aandrijvingen uitgeschakeld.

Op de regel "Omkeertijd (sec)" kunt u instellen hoeveel seconden de walsen bij auto-
matisch omkeren moeten omkeren.

Brandstofreserve alarm bij %

AdBlue-reserve waarschuwing bij %

Smeringstijd (sec)

Automatische omkering walsen

20

15

210

Aan

Basisinstellingen

Omkeertijd (sec) 2
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87 9 Via de toetsen (7), (8) of (9) aan de rechtse joystick, kunt u nog meer omkeerpogingen
handmatig starten. Als dit ook niet lukt, moet u de oorzaak van de blokkering handma-
tig verwijderen.
Schakel hiervoor de machine uit en beveilig ze tegen onbedoeld aanschakelen.

GEVAAR

Gevaar voor ernstige verwondingen bij het verwijderen van blokkeringen in de
aandrijvingen.

– Schakel vóór het verwijderen van blokkeringen de machine volledig uit en beveilig
de machine tegen inschakelen door derden.

– Trek de contactsleutel uit het contact en sluit de bestuurderscabine af.
– Bewaar de contactsleutel zodat deze niet toegankelijk is door derden!

6.13.14 Bietenhoop inrijden – Laadmodus "BEGIN"

Als onder de overlader nog geen transportvoertuig klaar staat om te worden beladen,
kunt u voor het inschakelen van de machinaaandrijving in het menu "Speciale func-
ties" in de regel "LAADMODUS", de selectie van "LADEN" (standaardinstelling) naar
"BEGINNEN" schakelen. Daarmee kunt u de machine met draaiend opnamegedeelte
in de bietenhoop rijden, zonder dat het resterende bietentraject beweegt. Als u nu de
machine aandrijving uitschakelt (gele toets (6) aan rechtse joystick) wordt de laadmo-
dus automatisch opnieuw naar "LADEN" geschakeld.

Speciale functies

Laadmodus

Automatische rijaandrijving

Centrale smering

Bietenhoopruimer omhoog omlaag

Service brandstoffilter

Ijlgang zeefketting

Begin

Uit

Auto

Maus5

Uit

Uit

B638 Brandstofdruk fijngev.

1

(1) Identificatie van geactiveerde laadmodus BEGIN
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6.13.15 Afvoervoertuig beladen

Let bij het beladen van de afvoervoertuigen steeds op volgende instructies om de bie-
ten tijdens het verladen zo zacht mogelijk te behandelen.

– Vermijd altijd een richtingsverandering van de bietenstroom van 90° of meer tussen
de band onder de cabine, de nareiniging en de overlader!

zachte bietenstroom

– Stel de volledige bietenreiniging zo zacht mogelijk in (de laagst mogelijke toerental-
len).

– Werk indien mogelijk met een laag dieselmotor-toerental (1200-1300 min-1) om
brandstof te sparen en het milieu te beschermen.

– Laat de bieten niet dieper dan noodzakelijk in de laadbak van het afvoervoertuig
vallen. Laat daarvoor de overlader altijd zo ver mogelijk zakken en breng bij het
begin van het verladen het scharnierdeel zo laag mogelijk tussen de zijwanden van
het afvoervoertuig.

OPMERKING

Belangrijk!! De draaibewegingen van de zwenkarm en de overlader worden via ket-
tingaandrijvingen uitgevoerd. Controleer tijdens de werking of de draaibewegingen
altijd correct worden uitgevoerd en de kettingen strak gespannen zijn. De kettingspan-
ning wordt automatisch hydraulisch opgebouwd.

Als de kettingen niet strak gespannen zijn, moet de machine onmiddellijk worden stil-
gelegd.

GEVAAR

Gevaar voor dodelijke verwondingen door ongecontroleerde zwenkbewegingen
van de zwenkarm en de overlader door overslaande ketting aan de draai aandrij-
ving.

– Leg de machine onmiddellijk stil en laat het probleem oplossen door vakkrachten.
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6.13.16 Herlaadfunctie

6 Als u na het uitschakelen van de machine nog een kleine hoeveelheid suikerbieten in
het afvoervoertuig wilt laden, kan dit gemakkelijk worden gedaan met behulp van de
herlaadfunctie.
Het herladen gebeurt altijd met een voorgeprogrammeerd, laag toerental, waarop de
bestuurder geen invloed heeft.
Hiervoor drukt u op de gele toets (6) machine aandrijving AAN/UIT aan de rechtse joy-
stick en en houdt deze zo lang ingedrukt tot de gewenste hoeveelheid bieten werd
geladen. Zodra u de knop loslaat stopt de aandrijving.
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6.13.17 Bijzonderheden bij het verladen

6.13.17.1 Bevroren bietenhoop

Een licht bevroren bietenhoop kan met de bietenhoopruimer worden gebroken of los-
ser worden gemaakt. Een sterk bevroren bietenhoop mag in geen enkel geval met de
bietenhoopruimer worden gebroken. Gebruik hiervoor altijd geschikte en zware appa-
ratuur (bv. graafmachine, schovel e.d.) 
De telescoopbuis mag alleen op eigen kracht in de hoop worden geduwd. Als u nog
verder vooruit rijdt met het voertuig, leidt dit onvermijdelijk tot schade aan de tele-
scoopbuis.

OPGELET

Een bevroren bietenhoop mag niet worden losgewrikt door het opheffen van het volle-
dige opnamegedeelte. Dit kan ernstige schade aan het opnamegedeelte veroorzaken.

Gebruik tijdens het verladen van bevroren bietenhopen altijd de vorstbreker (1) in het
inloopgedeelte van de band onder de cabine.
Bij aflevering van de machine is de vorstbreker (1) aan het frame van de achterste
steunas bevestigd. Gebruik de vorstbreker in het inloopgedeelte van de band onder
de cabine indien nodig en schroef hem vast met de schroeven, waarmee hij aan het
frame van de steunas werd bevestigd.
De vorstbrekers helpen mee om bevroren bietenklompen te verkleinen en zorgen zo
voor een grotendeels ongestoorde bietenstroom door de machine.

1
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1

6.13.17.2 Erg smalle bietenhoop

Zelfs met een erg smalle bietenhoop, waarbij het lijkt alsof de helft opnamebreedte
voldoende is voor het verladen, moet het opnamegedeelte volledig worden uitgeklapt
en worden gebruikt voor het verladen.
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6.13.18 Laadmodus EINDE

Om brandstof te besparen en omdat meestal maar kleine hoeveelheden bieten naar
het opnamegedeelte worden gebracht, is het nuttig om aan het einde van een hoop de
toerentallen in het volledige bietentraject te verlagen. Bovendien is het weegresultaat
nauwkeuriger als de lader tot een bepaalde minimumhoeveelheid werd gevuld. Hier-
voor schakelt u in het menu "Speciale functies" in de regel "LAADMODUS", de selec-
tie van "LADEN" (standaardinstelling) naar "EINDE". Door deze selectie worden de
toerentallen van alle aandrijvingen ingesteld op de waarden die u zelf had ingesteld
toen u voor het laatst gebruik hebt gemaakt van de "EINDE" modus.

Om de standaardinstelling "LADEN" opnieuw te activeren, schakelt u in het menu
"Speciale functies" in de regel "LAADMODUS" de selectie van "EINDE" naar
"LADEN".

Speciale functies

Laadmodus

Automatische rijaandrijving

Centrale smering

Bietenhoopruimer omhoog omlaag

Service brandstoffilter

Ijlgang zeefketting

Einde

Uit

Auto

Maus5

Uit

Uit

B638 Brandstofdruk fijngev.

1

(1) Identificatie van geactiveerde laadmodus EINDE
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6.13.19 Bietenhoopruimer-bietenrest opnemen

Met de bietenhoopruimer kan de top van een bietenhoop naar de buitenkanten van
het opnamegedeelte worden gehaald. De bietenrestopraper (kunststofelement) is
gemonteerd aan de bietenhoopruimer. Deze wordt gebruikt om de laatste bieten in
het opnamegedeelte te trekken. De bietenhoopruimer wordt met de linkse joystick
bestuurd.

Veiligheidsschakeling voor het opnemen van restbieten

GEVAAR

Voor personen die zich in de gevarenzone bevinden bestaat gevaar voor ernstige of
zelfs dodelijke verwondingen. Met name in het opnamebereik kunnen lichaamsde-
len, kledingstukken of voorwerpen door bewegende walsen worden gegrepen. Daarbij
kunnen lichaamsdelen worden afgescheurd en uit elkaar worden gereten. Voorwerpen
kunnen in de walsen worden getrokken, worden vernietigd of ernstige schade aan het
opnamegedeelte van de machine veroorzaken.

De bediener is verplicht tot het uitschakelen van de motor vanaf het moment dat
personen of dieren in de gevarenzone komen of met voorwerpen in de gevaren-
zone wordt gegrepen.
Het is uitdrukkelijk verboden om suikerbieten die niet door de machine werden
opgenomen met de hand of met gereedschap in de machine te brengen als de
machine draait.
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de motor worden uitgescha-
keld en de contactsleutel eruit worden getrokken.
U bent verplicht de bedrijfshandleiding te lezen en de veiligheidsaanwijzingen in
acht te nemen.
Deze activiteiten hebben in het verleden zeer ernstige ongevallen veroorzaakt. Er
mogen zich nooit personen bevinden onder omhoog geheven machine-onderdelen
of in het draaibereik van machine-onderdelen bevinden. Dit is gevaarlijk en daarom
verboden.

245 / 496



Werking
Verlaadactiviteit

Bietenhoopruimer boven
Zolang de bietenhoopruimer voldoende hoog is opgeheven, kleurt de weergave voor
de hoogte van de bietenhoopruimer (3) in R-Touch groen. De groene kleur geeft
aan dat de veiligheidsschakeling tijdens het laden niet effectief werkt. Zolang een
bepaalde minimumhoogte niet wordt overschreden, kan de bietenhoopruimer onbe-
perkt worden gebruikt (bv. in een bevroren bietenhoop).

Bietenhoopruimer onder
Kleurt de hoogteweergave voor de bietenhoopruimer (3) oranje omdat de bietenhoop-
ruimer werd neergelaten, kunt u de telescooparm zonder bijkomende handelingen
links/rechts en omhoog/omlaag bewegen. Op het moment dat de telescooparm in-
of uit wordt getrokken, moet de bestuurdersstoel naar voren worden gedraaid. In R-
Touch moet de weergave voor de draaistoel (1) in groen worden getoond (weerga-
vebereik tussen -20% / 0%/ +20%). Daarnaast moet de "Voetschalkelaar blikrichting
voor" (2) op de bodem van de cabine worden ingedrukt.

1 3

2

Deze "Voetschalkelaar blikrichting voor" (2) moet altijd aanhoudend worden ingedrukt
als restbieten worden opgenomen. Op het moment dat deze voetschakelaar wordt
gelost, stoppen alle walsen van het opnamegedeelte (dodemansknop). Deze kunnen
aan de rechtse joystick pas opnieuw worden ingeschakeld als de draaistoel naar voren
wordt gedraaid en de "Voetschakelaar voetrichting voor" (2) wordt ingedrukt. Op het
moment dat de draaistoel naar het midden wordt gedraaid, kan de bietenhoopruimer
alleen maar worden opgeheven. Alle overige functies van de bietenhoopruimer zijn
dan geblokkeerd.

Als de walsen in de opname draaien en de bietenhoopruimer onder de bovenge-
noemde hoogtegrens wordt neergelaten, heeft u nog tijd om de bestuurdersstoel naar
voren te draaien tot in R-Touch der groene nulzone wordt getoond en de "Voetschake-
laar blikrichting voor" (2) in te drukken. De veiligheidsschakeling is pas na een aantal
seconden actief. Als de wachttijd afgelopen is, wordt u hierover geïnformeerd door een
visuele weergave in R-Touch en hoort u een waarschuwingssignaal.

Als u de "Voetschakelaar blikrichting voor" ingedrukt houdt (bv. elektrisch wordt over-
brugd of voortdurend mechanisch wordt belast), kan de machine aandrijving niet meer
worden ingeschakeld.

Verschijnt in R-Touch het volgende symbool , moet de bietenhoopruimer vóór het
opheffen van het opnamegedeelte in het midden worden gedraaid en omhoog worden
gebracht.
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Als de bietenhoopruimer ver naar rechts of links wordt gezwenkt, moet het opname-
gedeelte vooraf naar omlaag worden gebracht. Werd het opnamegedeelte niet ver
genoeg naar omlaag gebracht, verschijnt in R-Touch het volgende symbool .

Vóór het opnemen van de restbieten raden wij u aan om de snelheid tijdens het voor-
rijden sterk te verminderen, waarna u het opnamegedeelte enkele centimeters naar
omlaag brengt en de restbieten opneemt als volgt:

– Trek de restbieten altijd langs de middenspits op de aanvoerwalsen. Breng de rest-
bietenopraper parallel tot aan de aanvoerwalsen en wacht zolang tot de bieten
naar de band onder de cabine werden getransporteerd.

– Trek die bieten die erbuiten liggen vervolgens over de aanvoerwalsen. Met een
beetje oefening kunt u de meeste restbieten in zes bewegingen opnemen.

OPMERKING

Tip! Werk tijdens het opnemen van de restbieten altijd rond de middenspits en altijd
vanuit het midden van het opnamegedeelte naar buiten toe.
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De bieten die aan de rand liggen kunt u gemakkelijker opnemen als u de ruimschilden
naar binnen klapt
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6.13.19.1 Omschakeling van de bediening bietenhoopruimer naar boven
brengen/laten zakken

De standaardbediening voor beide functies

– Bietenhoopruimer naar boven brengen/laten zakken
– Bietenhoopruimer-telescoop uittrekken/intrekken

wordt getoond in de grafiek.

15

Voor bestuurders die de bedieningslogica van het vorige model, euro-Maus3, gewend
zijn, kan het van voordeel om de twee functies joystick links naar voor/naar achter en
mini-joystick (15) naar voor/naar achter te wisselen. Dit is mogelijk in het menu „Speci-
ale functies“ in de regel "Bietenhoopruimer omhoog/omlaag".

Speciale functies

Laadmodus

Automatische rijaandrijving

Centrale smering

Bietenhoopruimer omhoog omlaag

Service brandstoffilter

Ijlgang zeefketting

Begin

Uit

Auto

e-M3

Uit

Uit

B638 Brandstofdruk fijngev.
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6.14 Watersproeiinstallatie (optie)

6.14.1 Opbouw en functie

De watersproeiinstallatie dient bij bijzonder kleverige bodemgesteldheden voor het
bevochtigen van de spiraalwalsen. De installatie werkt ook zeer effectief als het gaat
om bieten die extreem zijn uitgedroogd door de zon en de wind, zachter te verladen.
De bietentoevoer glijdt beter over bevochtigde spiraalwalsen. Het laadverlies wordt
hierdoor verminderd. Het benodigde water voor de bevochtiging wordt van boven
in de watertank (5),die nu nog drukloos is, gegoten. De benodigde druk voor het
sproeien wordt gegenereerd door de persluchtcompressor van de machine.
Het aan- en uitschakelen van de watersproeiinstallatie wordt comfortabel uitgevoerd
vanuit de bestuurdersstoel.

5

1 2 3 4

6

(1-4) Kogelkranen voor gebruiksmodi
(6) Waterfilter

Aan de drukregelaar (7) van de watersproeiinstallatie wordt de waterdruk (max. 5 bar)
naar wens ingesteld.
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7

(7) Drukregelaar voor de watersproeiinstallatie

29

31

30

27

28

(27) Afsluitkraan voor de achterste sproeikoppen
(28) Afsluitkraan voor de achterste helft van de middelste sproeikoppen
(29) voorste sproeikoppen aan nareiniger
(30) middelste sproeikoppen aan nareiniger
(31) achterste sproeikoppen aan nareiniger
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323334

35

(32) buitenste sproeikoppen aan het opnamegedeelte
(33) middelste sproeikoppen aan het opnamegedeelte
(34) binnenste sproeikoppen aan het opnamegedeelte
(35) Afsluitkraan voor de binnenste sproeikoppen

6.14.1.1 Watertank vullen

OPGEPAST

Gevaar voor verwonding door vuile partikels en opspattend water.

– Draai vóór het vullen van de watertank de kogelkraan (7) langzaam en voorzichtig
open om eventueel voorhanden druk in de watertank af te bouwen.

– Buig nooit over de vulopening voordat de druk volledig weg is.

– Sluit voor het vullen de kogelkraan (1) (stand OFF).
– Draai vóór het vullen van de watertank de kogelkraan (7) langzaam en voorzichtig

open aan de vulpijpen om eventueel voorhanden druk af te bouwen.
– Giet uitsluitend zuiver water, zonder verontreinigen in het reservoir.
– Via de doorzichtige slang (10) ziet u tijdens het vullen de waterstand in de water-

tank.
– Draai de kogelkraan (7) dicht als het reservoir vol is.

10

8

9

7

1

(7) Vulpijpen met kogelkraan
(8) Sensor voor niveau-indicator
(9) Veiligheidsoverdrukventiel
(10) Doorzichtige slang voor de controle van het niveau
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WAARSCHUWING

Gevaar voor zware verwondingen.
De aanspreekdruk van het veiligheidsoverdrukventiel (9) is in de fabriek ingesteld op 6
bar.

– De instelling van deze veiligheidscomponent mag in geen enkel geval worden
gewijzigd omdat dit ernstige verwondingen of schade kan veroorzaken.

– Bij een vervanging mag uitsluitend een gelijkwaardig reserveonderdeel worden
gemonteerd. Dit onderdeel kan direct worden besteld bij ROPA.
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6.14.2 Bediening van de watersproeiinstallatie

6.14.2.1 Stand van de vier kogelkranen in de vier bedrijfsmodi

1 2 3 4

6

Schakel de vier kogelkranen in de door u gewenste gebruiksmodus.

Gebruiksmodus I OFF
Als u de watersproeiinstallatie niet nodig hebt, sluit u de kogelkraan (1).
Gebruiksmodus II ON
Als u de watersproeiinstallatie nodig hebt, stelt u de vier kogelkranen volgens
gebruiksmodus II in.
Gebruiksmodus III Water aflaten en tank leegmaken
Bij kans op vorst of langere stilstandtijden, raden we aan om al het water op tijd uit
het systeem af te voeren om schade aan de watersproeiinstallatie te voorkomen.
Voor het snellere leegmaken van de tank, moet de motor van de machine draaien
(voor depersluchtaanvoer).
Gebruiksmodus IV Sproeikoppen en drukleidingen uitblazen
Het uitblazen van de sproeikoppen en de drukleidingen is noodzakelijk bij vorstge-
vaar. Om de sproeikoppen uit te blazen, moet de machine aandrijving ingescha-
keld zijn. Zet de kogelkranen in de stand volgens gebruiksmodus IV en schakel de
watersproeiinstallatie met toets (8) aan (continue werking). Laat de installatie zo lang
aangeschakeld tot uit alle sproeikoppen alleen lucht zonder waternevel komt. Open
vervolgens de waterfilter (6) en maak de filterpot leeg. Schroef de filterpot met de fil-
terzeef terug op de filterkop.
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6.14.2.2 Bediening van de watersproeiinstallatie

Schakel de vier kogelkranen in de door u gewenste gebruiksmodus.
De watersproeiinstallatie van de machine wordt bestuurd via de R-Touch. Het menu
watersproeiinstallatie wordt getoond als u de toets (8) op toetsenveld II drie seconden
ingedrukt houdt. Door kort op de toets te drukken, schakelt u de watersproeiinstallatie
met de laatst gekozen instelling aan of uit.

355541

8
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Hoofdmenu

Dagtotaal

Seizoentotaal

Nulstelling

Kallibratie

Totaaldrempel weegschaal

Watersproeiinstallatie
11

13 14 15
12

16

17

18

19

21

23

25

26

20

22

24

27

Overzicht menu watersproeiinstallatie

(11) Watersproeiinstallatie tijdregeling activeren/deactiveren
(12) Watersproeiinstallatie drukregeling activeren/deactiveren
(13) Watersproeiprogramma 1
(14) Watersproeiprogramma 2
(15) Watersproeiprogramma 3
(16) Tijdregeling instellen (4-voudige spiraalwalsen) Zie Pagina 257
(17) Tijdregeling instellen (nareiniging) Zie Pagina 257
(18) Drukregeling instellen (4-voudige spiraalwalsen) Zie Pagina 258
(19) Drukregeling instellen (nareiniging) Zie Pagina 258
(20) Vulstandindicatie watertank in stappen van 20%
(21) Extra sproeikoppen opnamegedeelte links (optie watersproeiinstallatie Duo)
(22) Extra sproeikoppen opnamegedeelte rechts (optie watersproeiinstallatie Duo)
(23) Sproeikoppen opnamegedeelte links
(24) Sproeikoppen opnamegedeelte rechts
(25) Sproeikoppen nareiniging
(26) Extra sproeikoppen nareiniging (optie watersproeiinstallatie Duo)
(27) Instelbare waarschuwingsgrens voor melding watertank bijvullen. Als de waar-

schuwingsgrens zich helemaal beneden bevindt, wordt de waarschuwingsmel-
ding gedeactiveerd
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6.14.2.3 Waterbesparend werken (tijdregeling)

De installatie sproeit in principe alleen bij een ingeschakelde machine aandrijving.

Raak het schakelveld (11) aan om de tijdregeling te activeren.
Om de bevochtiging zo goed mogelijk te regelen en gelijktijdig water te sparen, kunt u
de sproeitijd voor de 4-voudige spiraalwalsen(16) en de nareiniging (17) afzonderlijk
instellen. Tik het einde van het staafdiagram aan en verschuif deze omhoog of omlaag.

– volledig naar boven, continue werking
– naar onder, inschakeltijd sproei-interval verkleinen. Een interval duurt 10 seconden.

Bij een instelling van 50 % sproeit de installatie 5 seconden en pauzeert vervolgens 5
seconden.

Wassersprühanlage
11

16

17
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6.14.2.4 Waterbesparend werken (drukregeling)

Raak het schakelveld (12) aan om de drukregeling te activeren.
Bij het overschrijden van de drukgrenzen, die u in dit menu met het staafdiagram (18)
(19) hebt ingesteld, begint de watersproeiinstallatie te sproeien.
Wordt deze drukgrens onderschreden, stopt het sproeien automatisch.

Tik de drukgrens van de 4-voudige spiraalwalsen (18) aan en schuif deze naar onder
voor het vroegere aanschakelen van de sproeiinstallatie (lagere druk), of naar boven
voor het latere aanschakelen van de sproeiinstallatie (hogere druk).

Tik de drukgrens van de nareiniging (19) aan en schuif deze naar onder voor het vroe-
gere aanschakelen van de sproeiinstallatie (lagere druk), of naar boven voor het latere
aanschakelen van de sproeiinstallatie (hogere druk).

Watersproeiinstallatie
12

18

19
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6.14.2.5 Watersproeiinstallatie Duo (optie)

Bij de optie watersproeiinstallatie Duo is telkens 1 extra waterventiel geïnstalleerd op
elk zijstuk van het opnamegedeelte en de nareiniger. Met behulp van dit waterventiel
kunt u de extra sproeikoppen mee aanschakelen. Het aan- en uitschakelen van deze
waterventielen gebeurt afzonderlijk met het "+" schakelveld (21) (22) (26). De tijd- en
drukregeling werken ook voor de aanvullende waterventielen.

Summe Saison

21 22

26

6.14.2.6 Watersproeiprogramma configureren

De watersproeiprogramma's 1-3 kunnen afzonderlijk en naar wens worden toegekend.
Schakel hiervoor de sproeikoppen aan die u wilt opslaan in een programma. Door een
van de programmatoetsen (13-15) langer aan te tikken, kunt u de nu aangeschakelde
sproeikoppen opslaan in een programma.

Hoofdmenu

Dagtotaal

Seizoentotaal

13 14 15
Watersproeiinstallatie
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6.14.2.7 Filterzeef reinigen

Controleer tijdens het vullen telkens of de filterzeef (6a) in de filterpot (6) verontreinigd
is en reinig de zeef indien nodig.
Om de filter te openen sluit u de kogelkranen (1), (2) en (3). Open de kogelkraan (4)
zodat de druk kan verminderen.

Als de filterzeef beschadigd is, kunt u onder ROPA artnr. 208003200 een nieuwe filter-
zeef aanschaffen.

1 2

3 4

6

6a

Filter (ROPA artn. 420057600) in sproeikopsteun
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6.15 Weegschaal (optie)

6.15.1 Opbouw en functie

Dit is een elektronische bandweegschaal. Deze weegt de lading met aanhangend vuil
die van de band op het afvoervoertuig wordt getransporteerd - hier meestal suikerbie-
ten genoemd - met behulp van hooggevoelige elektronische weegcellen. De nauwkeu-
righeid van elk afzonderlijk weegproces wordt voornamelijk beïnvloed door de juiste
bediening van de weegschaal. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de producent.

Afwijking in laadvolgorde

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Vrachtwagenlading 1-67

%
 v

er
sc

hi
l

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65

Optimale weegresultaten bij 67 opeenvolgende ladingen

Naast de juiste bediening, hebben de volgende factoren ook een beslissende invloed
op de weegnauwkeurigheid:
– Bodemgesteldheid
– Vervuilingsgraad van de suikerbieten
– Verontreinigingsgraad van de weegrollen en de rollen die zich direct voor- en na de

weegrol bevinden
– De hellingshoek van het overlader-scharnierdeel

4

2

2

3

1

(1) Toerentalsensor
(2) Weegcel
(3) Computer
(4) Neigingssensor
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6.15.2 Bediening weegschaal

Houd rekening met de volgende punten om een zo optimaal mogelijk weegresultaat te
bereiken:

– De bandspanning moet zo laag mogelijk zijn.
– De rollen op de weegcellen (1) en ook de andere rollen (2) moeten regelmatig wor-

den gereinigd. Bij respectievelijke bodemgesteldheden, zelfs meerdere keren per
dag reinigen.

– Beweeg de overlader tijdens het weegproces zo langzaam en zo soepel mogelijk.
– Houd tijdens het weegproces de neigingshoek van de overlader zo contant moge-

lijk.
– Plaats de overlader mogelijk niet te steil. De weergave van de neigingshoek in de

terminal moet mogelijk groen kleuren. Verandert de kleur in oranje, kunnen weeg-
fouten voorkomen.

– Vuilresten op de band oefenen een sterke invloed uit op het weegresultaat. Voer
daarom regelmatig een nulstelling (Zie Pagina 266) door. Bij sterk vervuilde bie-
ten of zeer kleverige bodems raden we aan om de nulstelling bij elke 3de tot 5de
wissel van het afvoervoertuig door te voeren. Een nulstelling is noodzakelijk omdat
anders de hoeveelheid vuil aan de band regelmatig wordt meegewogen.
Zodra de hoeveelheid vuil op de band verandert, moet een nieuwe nulstelling wor-
den uitgevoerd. Dit geldt bij ELKE verplaatsing van de machine. Volgens onze
ervaring is een nulstelling die te zelden wordt doorgevoerd, de belangrijkste oor-
zaak van verkeerde weegresultaten.

– Komen, ondanks regelmatige nulstellingen, toch weegfouten voor, moet de weeg-
schaal opnieuw worden gekalibreerd (Zie Pagina 269).
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6.15.2.1 Bediening weegschaal

Weegschaal

Totaalgewicht

Nulstelling

Kalibratie

Weegdrempel voor totaal weegschaal

Doelgewicht

Menu weegschaal

Totaalgewicht (Zie Pagina 272)

Nulstelling (Zie Pagina 266)

Kalibratie (Zie Pagina 269)

Weegdrempel totaal weegschaal (Zie Pagina 265)

Doelgewicht (Zie Pagina 273)

Weergaveveld weegschaal

to:

Dagtotaal:

(5) Starten/stoppen van het weegproces
(6) Terugzetten van de actueel afgewogen hoeveelheid
(7) Actueel gewogen hoeveelheid
(8) Daghoeveelheid (teller wordt niet automatisch op 0 gezet)
(9) Weergave voor de laadhoek (steilheid van het overlader - scharnierdeel)
(10) Totaaldrempel
(11) Weergave weegproces actief (groen)
(12) Staafdiagram belasting van de weegcellen
(13) Transportsnelheid (ton per uur)
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6.15.2.2 Inbedrijfstelling na ontvangst van de machine

Als u de weegschaal voor de eerste keer gebruikt, is het absoluut noodzakelijk de
weegschaal te kalibreren. Het kalibreren bestaat uit twee stappen die telkens in de
beschreven volgorde moeten worden uitgevoerd. (Zie Pagina 269)

OPMERKING

Wanneer een component van de weegschaal (met uitzondering van de toerentalsen-
sor, in bepaalde omstandigheden ook neigingssensor) wordt vervangen, moet een
eerste inbedrijfstelling opnieuw worden doorgevoerd. Deze procedure kan alleen wor-
den doorgevoerd door service-personeel en wordt niet besproken in deze handleiding.

6.15.2.3 Weegproces starten/beëindigen

5

Weegproces gestart:
Weegschaalsymbool kleurt groen

5

Weegproces beëindigd en/of
onderbroken: weegschaalsymbool kleurt
zwart

Om het weegproces te starten tikt u op
het schakelveld (5).
Om het wegen te beëindigen of te onder-
breken, eveneens het schakelveld (5)
aantikken.
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6.15.2.4 Totaaldrempel

Staafdiagram (1) geeft de belasting van de weegcellen aan. De weegdrempel voor
totaal (2) (= groene niveau) is de waarde op het moment dat de doorvoer op de band
wordt gewogen. Deze waarde kan in het menu "Totaaldrempel weegschaal" worden
gewijzigd. Indien de doorvoer op de band onder de weegdrempel totaal ligt, wordt het
staafdiagram oranje (3), de weegschaal zal geen gewicht toevoegen aan de gewogen
hoeveelheid.

Weegschaal

Totaalgewicht

Nulstelling

Kalibratie

Totaaldrempel weegschaal

Doelgewicht

2

1

Totaaldrempel overschreden, weegschaal telt gewicht op

23

1

Totaaldrempel onderschreden, weegproces onderbroken
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6.15.2.5 Actueel gewogen hoeveelheid op 0 zetten

Er zijn twee methoden om na de wissel van een afvoervoertuig de actueel afgewogen
hoeveelheid weer te geven (7) in R-Touch op 0 te zetten.

11

12

13

6
7

– Via de toetsen aan de rechtse joystick op 0 zetten. Houd hiervoor de toetsen (11),
(12) en (13) korte tijd tegelijkertijd ingedrukt.

– Door het aanraken van het schakelveld (6).

6.15.2.6 Nulstelling doorvoeren

Kies in het menu "Weegschaal" het ondermenu "Nulstelling" uit.

Weegschaal

Totaalgewicht

Nulstelling

Kalibratie

Totaaldrempel weegschaal

Doelgewicht

Het menusysteem begeleidt u door de volledige nulstelling.

Schakel de machine aandrijving aan en deactiveer de nareiniger. Stel de baansnel-
heid en de neigingshoek van de overlader in op de waarde waarmee u gewoonlijk ver-
laadt.
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Machine aanschakelen!

kg vooraf:

Start

Sluiten

1,8

Nulstelling

Nareiniger deactiveren!

kg vooraf:

Start

Sluiten

1,8

Nulstelling

even geduld a.u.b. ...

kg vooraf:

Start

Sluiten

1,8

Nulstelling

Start activeren!

kg vooraf:

Start

Sluiten

1,8

Nulstelling

Activeer de knop "Start" als de "Start activeren"
in de terminal verschijnt.

even geduld a.u.b. ...

kg vooraf:

Start

Sluiten

1,8

Nulstelling
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Wacht totdat in R-Touch "Nulstelling beëindigd!" verschijnt.
Nu is de nulstelling afgesloten.

Nulstelling beëindigd

kg vooraf:

Start

Sluiten

1,8

kg achteraf 1,0

Nulstelling

Het programma toont zowel de waarde voor de nulzetting, als de waarde na de nulzet-
ting. Beëindig het proces door het menu via de knop "Annuleren" te verlaten.
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6.15.2.7 Weegschaal kalibreren

Reinig de rollen aan de weegcellen, en de vorige en de volgende rol. Voer een nulstel-
ling door (Zie Pagina 266). Zet de weergave van het gewicht van de weegschaal op
"0.00" en weeg de eerste lading. Noteer deze waarde.

Laat het werkelijke gewicht van de lading met een geijkte weegschaal berekenen bij
de afnemer. Alleen op deze manier wordt ook rekening gehouden met het gewichtver-
lies door het brandstofverbruik tot de afnemer. Zodra u deze exacte waarde hebt, gaat
u als volgt te werk: Zet de weergave van het gewicht in de terminal op "0.00". Kies in
het menu "Weegschaal" het menupunt "Kalibratie".

Weegschaal

Totaalgewicht

Nulstelling

Kalibratie

Totaaldrempel weegschaal

Doelgewicht

Vul het gewicht in dat u bij het verladen van de eerste lading hebt berekend en hebt
afgelezen in R-Touch.

Sluiten

Opslaan

Vorige kalibratiewaarde

Nieuwe kalibratiewaarde

Gewicht(kg) weegschaal ext.

Gewicht(kg) weegschaal Maus5

Kalibratie

145.92

145.92

25150
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Voer het werkelijke gewicht van de lading in dat werd bepaald met de geijkte externe
weegschaal van de afnemer en bevestig de invoer.

Sluiten

Opslaan

Vorige kalibratiewaarde

Nieuwe kalibratiewaarde

Gewicht(kg) weegschaal ext.

Gewicht(kg) weegschaal Maus5

Kalibratie

146.42

145.92

25480

25150

Het systeem bepaalt nu de nieuwe kalibratiewaarde en toont zowel de oude als de
nieuwe kalibratiewaarde.
Tik op het schakelvlak "Opslaan".

Sluiten

Geheugen

Kalibratieswaarde

Kalibratie

146.42

Verlaad nu tenminste vijf ladingen onder dezelfde bodemgesteldheden en laadom-
standigheden. De hoeveelheid vuil op de band mag niet beduidend veranderen tijdens
deze weegprocessen. Tel de weegresultaten van elke lading op.

Laat deze ladingen nogmaals extern wegen op de geijkte weegschaal van de afnemer
en tel de resultaten voor deze ladingen op. Als u de resultaten van de externe wegin-
gen hebt ontvangen, selecteert u opnieuw het menupunt "Kalibratie". Vul hier opnieuw
beide gewichten in.

Na het afsluiten van dit kalibratieproces, moet u de nauwkeurigheid van de weeg-
schaal, zoals reeds beschreven, door een verder laadproces controleren. Als u met
het resultaat van de controle tevreden bent, is de kalibratie afgesloten. Wanneer de
gewenste weegnauwkeurigheid nog niet werd bereikt, herhaalt u de kalibratie (steeds
met de som van ten minste vijf ladingen), zoals reeds beschreven.
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6.15.2.8 Actieve werking van de weegschaal

Volg altijd de aanwijzingen op Pagina 262.

Voer regelmatig een nulstelling door.
Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de weegschaal. Vergelijk hiervoor het
gewicht van een lading dat door de weegschaal werd bepaald met het gewicht dat met
de externe geijkte weegschaal van de afnemer werd bepaald. Bij grotere afwijkingen
moet u de weegschaal onmiddellijk kalibreren. Zorg ervoor dat de rollen op de weeg-
cellen niet vuil zijn.

OPMERKING

De weegnauwkeurigheid is afhankelijk van de zorgvuldigheid van de gebruiker. Een
regelmatige nulstelling, het zorgvuldige kalibreren en een zo klein mogelijke hoeveel-
heid vuilresten aan de band hebben een positieve invloed op de weegnauwkeurigheid.
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6.15.2.9 Totalenteller

Als u een van de totalentellers wilt verwijderen, moet u het weegproces eerst beëindi-
gen (Zie Pagina 264).

Kies in het menu "Weegschaal" het submenu "Totaalgewicht".

Weegschaal

Totaalgewicht

Nulstelling

Kalibratie

Totaaldrempel weegschaal

Doelgewicht

Raak het schakelveld "Verwijderen" aan. Daardoor wordt de totalenteller gewist. Of u
verlaat het menu zonder te wissen door te drukken op "Sluiten".

Sluiten

Verwijderen

Dagtotaal

Totaalgewicht

Verwijderen

Seizoentotaal

Totale som

Het "seizoentotaal" kan alleen worden verwijderd als vóór het verwijderen de toetsen 1
en 4 na elkaar worden ingedrukt. Daardoor wordt een onbedoelde verwijdering verme-
den.
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6.15.2.10 Doelgewicht

In het menu "Weegschaal" in het submenu "Doelgewicht" kunt u een doelgewicht
instellen, waarbij een geluidssignaal te horen is zodra dit gewicht is overgeladen.

Weegsysteem

Totaalgewicht

Nulstelling

Kalibratie

Weegdrempel voor totaal weegschaal

Doelgewicht

Selecteer de regel "Doelgewicht [kg]" om de gewenste waarde in te voeren.

Doelgewicht [kg]

Doelgewicht
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6.16 Pompverdeleraandrijving

6 De pompverdeleraandrijving is direct aan de dieselmotor gemonteerd met flenzen en
stuurt het motorvermogen naar de afzonderlijke hydraulische pompen. Via een lamel-
lenkoppeling worden de hydraulische pompen ingeschakeld, die nodig zijn voor het
verladen. Door een korte druk op de gele toets (6) aan de rechtse joystick wordt deze
koppeling, en daardoor ook de machine aandrijving, aan- of uitgeschakeld.

De pompverdeleraandrijving is uitgerust met een drukomloopsmering. Als de smering
niet voldoende is, hoort u een waarschuwingssignaal.
Op R-Touch verschijnt het waarschuwingssymbool .

OPGELET

Gevaar voor zware schade aan de machine.

– Schakel de motor onmiddellijk uit als u het waarschuwingssignaal bij draaiende
motor hoort.

OPMERKING

Het maximaal toegelaten dieselmotor-toerental voor de aandrijving van de hydrauli-
sche pompen mag niet worden overschreden - ook niet voor korte tijd.

Maximumtoerental:
Machine aandrijving uitgeschakeld (met versterkte motorrem): 2700 min-1

Machine aandrijving ingeschakeld: 1975 min-1
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Als de machine aandrijving ingeschakeld is en de oliedruk in de lamellenkoppeling te
laag, verschijnt het volgende waarschuwingssymbool in R-Touch  (koppelingsdruk
pompverdeleraandrijving). In dit geval moet de machine aandrijving direct worden uit-
geschakeld en de oorzaak voor de lage oliedruk worden vastgesteld en verholpen.
Als de aandrijving ondanks de lage oliedruk verder loopt, wordt de lamellenkoppeling
onomkeerbaar beschadigd.
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6.17 Hydraulisch systeem

WAARSCHUWING

Het hydraulisch systeem staat onder hoge druk.
Uit lekkages kan onder hoge druk hete hydraulische olie lopen en zware verwon-
dingen veroorzaken! De voorspandruk in de drukaccumulatoren is inherent aan de
constructie en houdt aan, zelfs als de rest van het hydraulisch systeem al drukloos
is. Zodra vuilresten - zelfs in zeer kleine hoeveelheden - in het hydraulisch systeem
raken, kan dit leiden tot ernstige schade aan de gehele hydraulica.

– Werken aan de drukaccumulatoren mogen alleen door personen worden uitge-
voerd die zijn opgeleid voor dit werk.

– Bij het werken aan de drukaccumulatoren moet het systeem vooraf volledig druk-
loos worden gemaakt.

– De drukaccumulatoren zelf mogen in geen geval worden beschadigd of geopend
omdat de aanhoudende voorspandruk ernstig verwondingen kan veroorzaken.

– Zorg bij alle werkzaamheden aan het hydraulisch systeem steeds voor een zo
groot mogelijke hygiëne.

1

2

(1) Temperatuur hydraulische olie
(2) Vulstand hydraulische olie

Controleer de slangleidingen van het hydraulisch systeem regelmatig! Vervang
beschadigde of verouderde slangen onmiddellijk. Gebruik alleen originele slangen van
ROPA of slangen die volledig voldoen aan de technische specificaties van de originele
slangen! Houd u aan de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften met betrekking
tot de levensduur van de hydraulische slangen.

987 6 Het hydraulisch systeem is na het starten van de dieselmotor klaar voor gebruik. Om
het hydraulisch systeem te beschermen mag het motortoerental tijdens de eerste paar
minuten (ong. 5 min.) na de koudestart de waarde van 1300 min-1 nooit overschrijden.
Zelfs hogere toerentallen voor korte tijd moeten worden vermeden. Als uw machine is
uitgerust met een standverwarming, gebruikt u deze om de hydraulische olie vooraf te
verwarmen.

Bij buitentemperaturen onder +10 °C moet u bij het begin van het werk en tijdens het
aanschakelen van de machine als volgt te werk gaan: vóór het aanschakelen van de
machine aandrijving, schakelt u de aandrijvingen van de nareiniging en het opname-
gedeelte uit. Druk hiervoor de toetsen (9) (8) en (7) aan de rechtse joystick na elkaar
in. In R-Touch worden deze aandrijvingen nu in het wit weergegeven. Schakel door
een korte druk op de toets (6) aan de rechtse joystick de machine aandrijving aan. Het
hydraulisch systeem werkt, de walsen staan stil. Wacht twee tot drie minuten voordat u
de afzonderlijke aandrijvingen na elkaar aanschakelt.
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Als de temperatuur van de hydraulische olie 70 °C of hoger is, of zodra in R-Touch
symbool  verschijnt, moet de hydraulische oliekoeler onmiddellijk worden gereinigd.

De ventilatoraandrijving van de hydraulische oliekoeler keert automatisch om wanneer
de motor gestart wordt. Daardoor worden verontreinigingen grotendeels vanzelf ver-
wijderd.

De vulstand moet zich steeds tussen 80 % en 100 % bevinden. Indicatiewaarden
hoger dan 100 % moeten worden vermeden. Als het peil van de hydraulische olie te
laag is, verschijnt in R-Touch het waarschuwingssymbool:  Hydraulisch oliepeil te
laag. ONMIDDELLIJK motor uitschakelen! Negeert de bestuurder deze waarschuwing,
schakelt de motor na een korte tijd automatisch uit. Hydraulische olie bijvullen en oor-
zaak voor olietekort vaststellen. Bij een gescheurde hydraulische slang is de hydrauli-
sche olietank in het slechtste geval binnen 30 sec. leeg.
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Hydraulische pompen:

110

Pos Functie

101 Rijaandrijving

102 Pomp werkhydraulica/frontasbesturing

103 Pomp voor water-, laadlucht-, oliekoeler-, ventilatoraandrijving

104 4-voudige spiraalwalspomp

105 Opnemerwalspomp

106 Aanvoerwalspomp

107 Nareinigeraandrijving

108 Aandrijving band onder cabine

109 Overladeraandrijving

110 Noodstuurpomp

111 Pomp smering + koppeling PVA

De machine heeft 9 hydraulische circuits, die door negen axiale zuigerpompen worden
verzorgd.
Pomp nummer 111 dient uitsluitend voor de aandrijvingskoppeling en de smering van
de aandrijving. Ze is niet verbonden met het hydraulisch systeem.
Pompen 101/102/103/111 zijn altijd in werking zodra de dieselmotor draait.
Pompen 104/105/106/107/108/109 werken alleen als de dieselmotor draait, de
machine aandrijving ingeschakeld, en de krachtstroom via de lamellenkoppeling afge-
sloten is.

278 / 496



Werking
Persluchtsysteem

6.18 Persluchtsysteem

Het persluchtsysteem verzorgt het remsysteem en de werkpneumatiek met perslucht.

De volgende processen aan de machine worden door de werkpneumatiek uitgevoerd:
Uitschakelen van de vierwielbesturing.
Inschakelen van de differentieelvergrendelingen.
Uitklappen van de achteruitkijkspiegel.
Zwenken van de .
Omschakelen van de versnellingen, gebruiksmodi Schildpad / Haas / I / II.
Vastzetten van de draaistoel.
Omhoog- en omlaag klappen van de waarschuwingsborden.

Naast de werkpneumatiek verzorgt de persluchtcompressor ook:
de afnamepunten van de perslucht aan de machine.
het uitblaaspistool in de bestuurderscabine.
de watersproeiinstallatie (indien deze optie aanwezig)

Zorg er steeds voor dat de afsluitkraan (3) van de werkpneumatiek altijd geopend is
omdat anders een groot deel van de werkpneumatiek buiten werking is. De afsluit-
kraan bevindt zich boven de versnellingsbak.

3

In de weergegeven positie is de afsluitkraan (3) geopend. Om te sluiten tot 90°
draaien.

In R-Touch kan de exacte voorraaddruk van het persluchtsysteem (4) worden afgele-
zen.

4
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Alle pneumatisch bestuurde versnellingsprocessen kunnen alleen betrouwbaar wor-
den uitgevoerd als er voldoende druk beschikbaar is in het persluchtsysteem. Mocht
de druk in het persluchtsysteem niet voldoende zijn, verschijnt het volgende waarschu-
wingssymbool in R-Touch .
Zolang dit symbool wordt weergegeven in R-Touch, mag de machine nooit worden ver-
plaatst.

6.18.1 Compressor

De gehele pneumatiek van de machine wordt aangedreven door een compressor met
perslucht. De compressor wordt rechtstreeks aan de motor gemonteerd met flenzen.
De compressor zuigt de lucht aan via de luchtfilter van de motor. Als de ingestelde
maximale druk wordt bereikt, blaast de drukregelaar automatisch lucht uit. De com-
pressor is onderhoudsvrij.

6.18.2 Luchtdroger

De luchtdroger (2) bevindt zich onder de rechter zijkap. Deze scheidt het condenswa-
ter af voordat de lucht de persluchttank bereikt. In de luchtdroger zit een verwarmings-
element dat het bevriezen bij lage temperaturen voorkomt. Het verwarmingselement
van de luchtdroger wordt automatisch ingeschakeld wanneer dit nodig is.
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6.18.3 Persluchttank

De machine beschikt over persluchttanks. Vier van deze grote persluchttanks verzor-
gen het remsysteem en de werkpneumatiek met perslucht. De kleine persluchttank
(3) dient voor de regeneratie van de luchtdroger. Een afnamepunt voor perslucht (4)
bevindt zich onder het afdekzeil over de AdBlue® tank.

3
2

(2) Luchtdroger
(3) Persluchttank

4

(4) Persluchtkoppeling aan de voorste persluchttank
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6.19 Centraal smeringssysteem

De machine is uitgerust met een centraal smeringssysteem en beschikt in de variant
met de zeefkettingreiniger over twee smeercircuits, en in de variant met 8-voudige spi-
raalwalsreiniger over drie smeercircuits.

13

2

(1) Smeercircuit 1 opnamegedeelte
(2) Smeercircuit 2 onderstel
(3) Smeercircuit 3 8-voudige spiraalwalsreiniger

Alle aangesloten smeerpunten worden automatisch verzorgd met smeervet. De sme-
ringspomp pompt het vet naar de hoofdverdelers, de hoofdverdelers verspreiden het
vet naar de onderverdelers en van daaruit worden de afzonderlijke smeerpunten ver-
zorgd. Zolang de smeringspomp werkt, draait een roerblad in het vetvoorraadreservoir
en in R-Touch verschijnt symbool . 
Iedere keer dat de machine aandrijving wordt aangeschakeld, wordt de smeringspomp
ingeschakeld met de tijdsduur die de bediener in het menu "Basisinstellingen" heeft
ingevoerd. Deze tijdsduur wordt in de fabriek ingesteld op 210 seconden. De tijdsduur
kan door de bestuurder tot 300 seconden worden verlengd.
Bij het verladen tot 20 ton, adviseren wij de instelling van 180 seconden smeertijd
(pomplooptijd) per afvoereenheid. Tijdens het beladen van afvoereenheden met onge-
veer 28 ton, adviseren wij een pomplooptijd van ongeveer 210 seconden, bij grotere
afvoereenheden overeenkomstig langere pomplooptijden.

Brandstofreserve alarm bij %

AdBlue-reserve waarschuwing bij %

Smeringstijd (sec)

Automatische omkering walsen

20

15

210

Aan

Basisinstellingen

Omkeertijd (sec) 2
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Het voorraadreservoir (2 kg volume) van de vetpomp wordt gevuld met de hendel aan
de grote vetemmer. Vul voorraadreservoir (2 kg volume) van de vetpomp nooit volle-
dig. Vul het voorraadreservoir van de vetpomp slechts tot 90 %. Zo wordt een verstop-
ping van de ontluchtingsbuis aan het voorraadreservoir (2 kg volume) voorkomen.

OPMERKING

Zorg steeds dat er altijd een voldoende grote vetvoorraad in het voorraadreservoir
voorhanden is. De vetvoorraad mag nooit zover worden opgebruikt zodat lucht in het
leidingsysteem raakt!

OPMERKING

Omdat de vetemmer op een verwarmd platform staat, vult u het voorraadreservoir (2
kg volume) van de vetpomp als de machine een warme bedrijfstemperatuur heeft.
Hierdoor kunt u met weinig inspanning bijvullen.

6.19.1 Vetpers vullen

1

2

(1) Aflsuitkraan
(2) Nippels voor het vullen van de handmatige vetpers

In de toevoerslang naar de smeringspomp is een afsluitkraan (1) en een verbinding-
snippel (2) voor het vullen van de handmatige vetpers voorhanden. Daarmee kan de
handmatige vetpers vanuit het boordgereedschap rechtstreeks vanuit de vetemmer
worden gevuld. Druk hiervoor de handmatige vetpers in de verbindingsnippel (2) en
draai de afsluitkraan dicht. Als u op de pomphendel aan de vetemmer drukt, wordt de
handmatige vetspers gevuld met vet.
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6.19.2 Tussentijdse smering

Het smeringssysteem kan op elk moment handmatig worden geactiveerd. Hiervoor
schakelt u in het menu "Speciale functies" in de regel "Centrale smering" de optie van
"AUTO" naar "AAN".

Speciale functies

Laadmodus

Automaat rijaandrijving

Centrale smering

Bietenhoopruimer omhoog omlaag

Service brandstoffilter

Ijlgang zeefketting

Aanvang

Uit

Aan

Maus5

Uit

Uit

B638 Brandstofdruk fijngev.

Na afloop van de in het menu "Basisinstellingen" ingestelde smeertijd wordt de hand-
matige smering weer uitgeschakeld.
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Controleer het smeerleidingsysteem regelmatig. Controleer dagelijks of het smerings-
systeem foutloos werkt. De controle van de twee en/of drie hoofdverdelers is ook een
mogelijkheid. De ingebouwde cilinderpen helpt u om de functie te controleren. Deze
cilinderpen beweegt langzaam als het vet door de hoofdverdeler stroomt. Daaraan
herkent u of het pompelement van het smeercircuit werkt.

1

Hoofdverdeler opnamegedeelte

1

Hoofdverdeler onderstel

1

Hoofdverdeler aan de nareiniger

(1) Indicatie cilinderpen
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6.20 Videosysteem

WAARSCHUWING

Het videosysteem dient alleen als hulpmiddel en toont hindernissen mogelijk ver-
vormd, onduidelijk of helemaal niet. Dit betekent echter niet dat u zelf niet op hoeft te
letten. Het videosysteem kan niet alle objecten weergeven die zich boven of erg dicht
bij de achteruitrijcamera bevinden. Het waarschuwt niet voor een botsing, personen
of objecten. U draagt altijd de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en u moet altijd
aandacht besteden aan uw directe omgeving. Dit geldt niet alleen voor de achterkant,
maar ook voor de omgeving aan de voorkant en de zijkant van de machine. Anders
bestaat de kans dat u personen of voorwerpen niet ziet en dat u bij het doorrijden per-
sonen verwondt en voorwerpen en de machine beschadigt.

Het videosysteem kan mogelijk niet of niet juist werken als
het hard regent, sneeuwt of mistig is.
de camera wordt blootgesteld aan fel wit licht. Er kunnen witte strepen verschijnen
op de display.
de cameralens vuil is of bedekt wordt.

De camera's zijn onderhoudsvrij. Zodra de beeldkwaliteit verslechtert, moet u de lens-
afdekking van de camera schoonmaken met een zachte, schone en licht bevochtigde
doek. Bij het schoonmaken moet u ervoor zorgen dat u geen krassen op de lensafdek-
king maakt.
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De machine is standaard uitgerust met twee videocamera's. Een camera bevindt zich
aan de voorzijde onder de middenspits en wordt gebruikt om de juiste werkdiepte te
bepalen, de tweede camera bevindt zich op de contragewichtarm en dient als achter-
uitrijcamera. Schakel bij het verladen via het menu "Lichtregeling" altijd de verlichting
voor de middenspitscamera aan (Zie Pagina 130). De machine kan optioneel worden
uitgerust met extra videocamera's aan de nareiniger en aan de overlader om het laad-
proces te bewaken.

Terugrijcamera Middenspitscamera

Nachreinigercamera Overladercamera
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Video-monitor

Monitor aan/uit

Oproepen en omschakelen van het menu in de volgorde:
Helderheid Helderheid - 0(MIN) ... 60(MAX)
Contrast Contrast - 0(MIN) ... 60(MAX)
Kleur Kleurverzadiging - 0(MIN) ... 60(MAX)
Standaard Teruzetten naar fabrieksinstellingen
Taal Taal - Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Itali-

aans, Pools
Spiegeling het camerabeeld wordt gespiegeld. Via het menupunt

"Invoer" keert u terug naar het hoofdmenu. Via het
menupunt „Afsluiten“ wordt het menu beëindigd.

Video Auto
Poc OFF/ON. Monitor wordt met het contact gestartOFF

Monitor kan via monitor aan/uit worden geschakeld.
Timer on/off automatische camera omschakelen aan/uit
Timer setup Instellen van de weergavetijd voor elke afzonderlijke

camera in de timer-modus
Selectietoets "plus"

Selectietoets "min"

Dag/nacht omschakeling

CAM Met deze toets kan in de enkele beeldmodus tussen camera 1,
camera 2, camera 3 en camera 4 worden geschakeld. In de gedeelde
beeldmodus kan tussen camera's 1/2, 2/3, 3/4 en camera's 4/1 wor-
den geschakeld. In de drie- en vier gedeelde beeldmodus heeft de toets
geen functie. De cameraselectie is alleen mogelijk als er geen stuur-
stroomleiding bezet is.
MODE Door het bedienen van de mode-toets kan tussen de afzon-
derlijke weergavemodi (enkel beeld, gedeeld beeld en in vier gedeeld
beeld) worden geschakeld.
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6.21 Koeling

De airconditioning zorgt steeds voor het best mogelijke klimaat in de bestuurdersca-
bine. Het systeem kan worden ingesteld tussen 15 en 30 °C.

6.21.1 Blazerniveau instellen

Het blazerniveau kan vanaf de bestuurdersstoel worden ingesteld. In positie "AUTO"
regelt het blazerniveau zichzelf automatisch wanneer de ingestelde, gewenste tempe-
ratuur werd bereikt.

Blazertoerental

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Blazertoerental sneller
- toets = Blazertoerental langzamer
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6.21.2 Gewenste temperatuur instellen

De gewenste temperatuur kan vanaf de bestuurdersstoel worden ingesteld.

Gewenste temperatuur in °C

Temperatuur in °Fahrenheit

Selecteer deze functie met R-Select.
+ toets = Temperatuur verhogen (war-
mer)
- toets = Temperatuur verlagen (kouder)

2
4

1

5

(1) Luchtcirculatierooster in de achterwand
(2) Draairegelaar luchtcirculatierooster openen/sluiten
(4) Temperatuursensor binnentemperatuur
(5) Blaasmond in voetruimte
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Om de gewenste cabinetemperatuur zo snel mogelijk te bereiken, opent u het luchtcir-
culatierooster (1) in de achterwand rechts.

Bij koud weer opent u de ventilatieopeningen (5) om de voetruimte te verwarmen.

Zodra u deze mond opent, daalt de hoeveelheid lucht in de andere blaasopeningen.

Houd er rekening mee dat beslagen ruiten alleen snel kunnen worden vrijgemaakt als
u de blaasmond in de voetruimte zolang gesloten houdt tot de ruiten werden vrijge-
maakt.

Zorg ervoor dat de temperatuursensor (4) aan de achterwand van de cabine altijd vrij
wordt gehouden en niet wordt afgedekt door kleding of andere voorwerpen, anders
werkt de airconditioning niet correct.

355541

3

Toets (3)

1x indrukken: LED gaat branden, geen koeling, alleen verse lucht en/of verwarming.

Toets enkele seconden ingedrukt houden: LED knippert, defroster-functie voor het
vrijmaken van de ruiten. Blazer en verwarming werken met het maximumvermogen,
tegelijkertijd wordt de lucht met het maximumvermogen gedroogd.

291 / 496



Werking
Standverwarming (optie)

6.22 Standverwarming (optie)

6.22.1 Bediening schakelklok

6.22.1.1 Bedieningselement en menustructuur

Met de schakelklok kan het tijdstip van het verwarmingsbegin voor een periode van
maximaal 7 dagen vooraf worden geselecteerd. De programmering van 3 per dag,
in totaal 21 inschakeltijden is mogelijk, waarbij slecht één kan worden geactiveerd.
Nadat de accu werd afgekneld, moeten weekdag en tijd steeds worden ingesteld.

Verwarmen

3 4 5

2 1 6

(1) Omschrijving menupunt
(2) Symbool menu
(3) Geactiveerde vooraf ingestelde tijd
(4) Tijd
(5) Sneltoets met statusweergave
(6) Besturingsknop

OPMERKING

Bij temperaturen onder –20 °C is de display-veiligheidsfunctie actief. Het display en
de achtergrondverlichting worden uitgeschakeld en de verwarmingstoestand wordt
alleen via de statusweergave getoond. Het verwarmingstoestel kan echter via de snel-
start-toets onbeperkt worden in- en uitgeschakeld.
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6.22.1.2 Symbolen

Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving

Menu timer Menu luchten (niet geïnstal-
leerd)

Menu verwarmen Menu instellingen

Verwarmingsmodus normaal Terug

Timer toevoegen Timer activeren

Timer deactiveren Timer wissen

Alle timers wissen Timer actief

Snelstart Weekdag

Tijd Taal

Temperatuureenheid Dag/nacht

Systeeminformatie Foutmelding

Reset Service - Naar werkplaats
gaan

Onderspanning Opgelet

12 uren weergave
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6.22.1.3 Toetsen en besturing

Snelstart-toets met statusweergave.

Besturingsknop (draai/drukknop) voor de keuze en bevestiging van de geselecteerde
functie.

Statusweergave
De status van het verwarmingstoestel wordt via de gekleurde verlichting van de snel-
start-toets getoond.

Status Statusweergave

Verwarmingsactiviteit GROENContinue

Verwarmingstoestel uit - Bedieningselement
geactiveerd

WIT Continue

Fout - geen verwarmingsactiviteit ROOD Knipperend

Verwarmingsactiviteit voorgeprogrammeerd -
Bedieningselement in ruststand*

GROENKnipperend

* Als de gebruiker binnen een periode van 60 sec. niets invoert via het bedieningsele-
ment en als het verwarmingstoestel werd uitgeschakeld, wordt het bedieningselement
in de ruststand (weergave en LED gaan uit) geschakeld.

6.22.2 Bediening standverwarming

6.22.2.1 Verwarmingstoestel via snelstart-toets aanschakelen

Met de functie "Snelstart" kunt u het verwarmen starten door een eenvoudige druk op
de knop. De gebruikstijd kan vooraf worden ingesteld.

De snelstart-toets is geprogrammeerd voor het verwarmen

– Snelstart-toets indrukken
– Verwarmen gaat van start
– Display toont het verwarmingssymbool en de vooraf inge-

stelde resterende looptijd.
– Snelstart-toets wordt groen
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6.22.2.2 Verwarmingstoestel via menu verwarmen aanschakelen

– In het hoofdmenu symbool verwarmen selecteren

Verwarmen  

  

  

– Besturingsknop indrukken
– Bedrijfsduur knippert op het display

– Besturingsknop draaien
– Bedrijfsduur "Uur" instellen
– Als u de besturingsknop rechtsom draait, kunt u de maxi-

male bedrijfsduur selecteren en activeren.       Duur   

Verwarmen

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

– Besturingsknop draaien
– Bedrijfsduur "Minuten" instellen

Duur   

Verwarmen

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen
– Verwarmen gaat van start

– Display toont het verwarmingssymbool en de vooraf inge-
stelde resterende looptijd

– Snelstart-toets wordt groen

6.22.2.3 Resterende looptijd tijdens actieve verwarmingsmodus aanpassen

Het verwarmingstoestel bevindt zich in de verwarmingsmodus

De resterende looptijd kan tijdens de actieve verwarmingsmodus alleen worden ver-
kort. Vanaf een minimumduur van 10 minuten kan geen wijziging meer worden door-
gevoerd. Verhoging is alleen mogelijk na het uitschakelen en het opnieuw inschake-
len.

– Besturingsknop draaien om de gewenste resterende
looptijd aan te passen

– Door de besturingsknop naar links te draaien, kan de res-
terende looptijd worden verkort.

– Besturingsknop binnen 5 sec. indrukken om de keuze te
bevestigen
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6.22.2.4 Verwarmen uitschakelen

Het verwarmingstoestel bevindt zich in de verwarmingsmodus

– Snelstart-toets indrukken
– Display toont het hoofdmenu
– Verlichting van de snelstart-toets verandert van groen

naar wit Verwarmen  

  

  

6.22.2.5 Timer aanmaken en activeren

Timer aanmaken en activeren

Tijd en actuele weekdag worden ingesteld
Verwarmingstoestel is uitgeschakeld

– In het hoofdmenu symbool Timer selecteren

Timer   

  

  

– Besturingsknop indrukken
– "Timer toevoegen" verschijnt op de disply (als nog geen

timer werd bepaald)
– Besturingsknop indrukken om een nieuwe timer toe te

voegen
Timer

toevoegen

Timer

– Besturingsknop draaien
– Weekdag selecteren

Tag   

Timer

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

– Besturingsknop draaien
– Inschakeltijd "uur" instellen

  Inschakeltijd   

Timer

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

– Besturingsknop draaien
– Inschakeltijd "minuut" instellen

Inschakeltijd   

Timer

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen
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– Besturingsknop draaien
– Uitschakeltijd "uur" instellen

Uitschakeltijd   

Timer

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

– Besturingsknop draaien
– Uitschakeltijd "minuut" instellen

Uitschakeltijd   

Timer

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

– Besturingsknop draaien
– Gewenste gebruiksmodus "verwarmen" instellen

Normaal

Timer

– De geprogrammeerde timer wordt opgeslagen en weer-
gegeven op de display

– Besturingsknop indrukken om de geprogrammeerde
timer te activeren

– Activeren verschijnt op het display
– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

De nummering van de timer wordt ingesteld aan de hand
van de programmavolgorde. Een geactiveerde, vooraf inge-
stelde tijd wordt gekenmerkt door een witte balk.
In het hoofdmenu verschijnt een "T" symbool. De snel-
start-toets knippert in het groen wanneer een timer met ver-
warming actief, maar het beeldscherm uitgeschakeld is.

Aktivieren   

Timer
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6.22.2.6 Geprogrammeerde timer deactiveren, bewerken en wissen

– In het hoofdmenu symbool Timer selecteren

De opgeslagen timers verschijnen op het display. De timers
zijn telkens geordend volgens dag/tijd. De volgende actieve
timer wordt als eerste getoond.

Timer   

  

  

– Besturingsknop draaien
– Gewenste timer selecteren

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

– Besturingsknop draaien
– Optie (activeren/deactiveren, bewerken, verwijderen)

selecteren.
Deactiveren   

Timer

  

6.22.2.7 Alle geprogrammeerde timers wissen

– In het hoofdmenu symbool Timer selecteren

Timer   

  

  

– Besturingsknop indrukken

De opgeslagen timers verschijnen verschijnt op het display

– Besturingsknop draaien
– Op het display symbool "Alle wissen" selecteren

  Alles wissen

Timer

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen
– Op het display verschijnt OK
– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

Alle geprogrammeerde timers werden gewist. Op het display
wordt het hoofdmenu getoond.

  

Alles wissen   

Timer

  

Timer   
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6.22.2.8 Snelstart-toets instellen

– In het hoofdmenu symbool Instellingen selecteren

Instellingen   

  

  

– Besturingsknop indrukken
– Snelstart selecteren

Snelstart   

Instellingen

  

– Verwarmingsmodus verschijnt op het display
– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen
– Bedrijfsduur knippert op het display

     

Instellingen

  

– Besturingsknop draaien
– Bedrijfsduur "Uur" instellen

Als u de besturingsknop rechtsom draait, kunt u de maxi-
male bedrijfsduur selecteren en activeren.

Duur   

Verwarmen

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

– Besturingsknop draaien
– Bedrijfsduur "Minuut" instellen

Duur   

Verwarmen

  

– Besturingsknop indrukken om de keuze te bevestigen

De snelstart-toets is met de geselecteerde instellingen
geconfigureerd.

6.22.2.9 Weekdag instellen

De instelling verloopt zoals het instellen van de snelstart-toets (Zie Pagina 299).

– In het menu instellingen "Weekdag" selecteren

Weekdag   

Instellingen

  

6.22.2.10 Tijdstip instellen

De instelling verloopt zoals het instellen van de snelstart-toets (Zie Pagina 299).

– In het menu instellingen "Tijd" selecteren

Zeit   

Einstellungen
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6.22.2.11 Taal instellen

De instelling verloopt zoals het instellen van de snelstart-toets (Zie Pagina 299).

– In het menu instellingen "Taal" selecteren

Taal   

Instellingen

  

6.22.2.12 Temperatuureenheid instellen

De instelling verloopt zoals het instellen van de snelstart-toets (Zie Pagina 299).

– In het menu instellingen "Temperatuureenheid" selecteren Instellingen

6.22.2.13 Helderheid instellen

De instelling verloopt zoals het instellen van de snelstart-toets (Zie Pagina 299).

– In het menu instellingen "Helderheid" selecteren

Helderheid   

Instellingen

  

6.22.2.14 Uitschakeling display instellen

De instelling verloopt zoals het instellen van de snelstart-toets (Zie Pagina 299).

Als u optie "Auto" selecteert, wordt de display tijdens het actieve verwarmen niet uitge-
schakeld. Als er geen verwarmingstoestel actief is, schakelt de display bij de instelling
"Auto" na 10 seconden uit.

– In het menu instellingen "Beeldscherm uitschakelen" selecteren

  

Instellingen

  

Beeldscherm
uitschakelen

6.22.2.15 Dag/nachtverlichting instellen

De instelling verloopt zoals het instellen van de snelstart-toets (Zie Pagina 299).

Bij de display-verlichting kan worden geselecteerd tussen dag- en nachtverlichting. Als
u de optie "Off" selecteert, wordt de algemene helderheidsinstelling zonder verschil
tussen dag/nacht geactiveerd.

– In het menu instellingen "Dag/nacht" selecteren

Dag/nacht

Instellingen
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6.22.2.16 Systeeminformatie oproepen

De instelling verloopt zoals het instellen van de snelstart-toets (Zie Pagina 299).

– In het menu instellingen "Systeeminformatie" selecteren

Systeem-
informatie

  

Instellingen

  

6.22.2.17 Opgeslagen foutmelding oproepen

Op het display verschijnen de foutmeldingen. Is er geen foutmelding voorhanden, ver-
schijnt "OK" op de display. Bij meerdere foutmeldingen kunnen alle meldingen worden
opgeroepen door te draaien aan de besturingsknop.

Foutcodelijst vanaf (Pagina 446)

– In het menu instellingen "Foutmelding" selecteren

Foutmelding   

Instellingen

  

6.22.2.18 Reset doorvoeren

Bij een reset worden alle instellingen naar de fabrieksinstellingen (basisinstellingen
door de technicus) teruggezet. Dit geldt niet voor de weekdag en de tijd.

OPMERKING

Let op: Alle persoonlijke instellingen worden teruggezet. Dit proces kan niet ongedaan
worden gemaakt.

– In het menu instellingen "Reset" selecteren
– Besturingsknop indrukken

Reset   

Instellingen

  

– Om de menuselectie te bevestigen, drukt u nogmaals op de stuur-
knop

Instellingen

Reset

– Bij het opnieuw opstarten van het bedieningselement (het
startscherm wordt gedurende 1,5 seconden weergege-
ven) drukt u de stuurknop en de knop voor direct starten
gelijktijdig gedurende 3 seconden in

– Selecteer de verwarming "Thermo Pro 50/90"
– Besturingsknop indrukken

Verwarming
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6.22.3 Verwarming tank hydraulische olie

Als uw machine is uitgerust met de optionele verwarming kan de olie in de hydrauli-
sche olietank worden voorverwarmd via de olietankverwarming. In de hydraulische
olietank bevindt zich een verwarmingsspiraal die aangesloten is op het koelwatercir-
cuit van de dieselmotor. De verwarming van de hydraulische olietank moet bij elke
koude start mee worden aangeschakeld.

1

Daarvoor zwenkt u de hendel van de kogelkraan (1) aan de buitenwand van de
hydraulische olietank naar boven.
Om de olietankverwarming uit te schakelen, zwenkt u deze hendel naar voren.

OPMERKING

Gebruik de olietankverwarming. Voorverwarmde hydraulische olie vermindert de slij-
tage aan het hydraulisch systeem.
Zolang de standverwarming verwarmt, mag de accuhoofdschakelaar alleen worden
uitgeschakeld bij gevaar omdat in dit geval het verwarmingstoestel zonder vertraging
wordt uitgeschakeld (gevaar voor oververhitting).

Vóór het starten van de dieselmotor moet de olietankverwarming worden uitgescha-
keld, ten laatste wanneer op de kleurterminal een hydraulische olietemperatuur 40° C
of hoger wordt getoond. Anders wordt de hydraulische olie voortdurend opgewarmd
door het koelwater van de dieselmotor en onnodig verhit.
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6.23 Elektrotechniek

OPGELET

Gevaar voor schade aan de elektriciteit en de elektronica van de machine.

– De accuhoofdschakelaar mag niet worden uitgeschakeld als de motor draait en het
contact is ingeschakeld.

6.23.1 Spanningsbewaking

De accuspanning wordt door het systeem bewaakt. Bij te hoge of te lage spannings-
waarden verschijnt in R-Touch het waarschuwingssymbool . De accuspanning mag
de waarde 32 V niet overschrijden en de waarde van24 V niet onderschrijden. Bij een
accuspanning van minder dan 24 V kan de machine proefondervindelijk niet meer wor-
den gestart.

Als de lichtmachine uitvalt, verschijnt in R-Touch het volgende symbool .
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6.23.2 Schakelklok van het boordnet loskoppelen

Het elektrische systeem (met uitzondering van de schakelklok van de standverwar-
ming en de trapverlichting) kan met behulp van de accuhoofdschakelaar volledig wor-
den losgekoppeld van de accu's. De accuhoofdschakelaar bevindt zich in de dak-
console. Als de schakelklok van de standverwarming (omdat deze een laag ver-
bruik heeft bij continue werking!) eveneens van de voeding wordt losgekoppeld, moet
zekering F03 (1) in de schakelkast van de centrale elektronica worden uitgetrokken.
(Zie Pagina 396)

1

6.23.3 Accuscheidingsrelais

Als u de voeding aan de accuhoofdschakelaar (76) uitschakelt (naar boven = UIT,
naar onderen = AAN), dan schakelt deze zich pas 6 minuten later uit (op voorwaade
dat het contactslot in stand 0 staat). Als u vergeten bent de accuhoofdschakelaar
(76) uit te schakelen, schakelt het accuscheidingsrelais 120 uren nadat u het contact
hebt uitgeschakeld zichzelf uit. In dit geval moet u vóór de volgende keer dat u het
contact inschakelt, de accuhoofdschakelaar (76) een keer UIT/AAN-schakelen. (Zie
Pagina 396)

76
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6.23.4 Nooduitschakeling van de accu

Aan de voorzijde van de centrale elektriciteitskast zit een schakelaar (1) voor de
nooduitschakeling van de accu. Deze schakelaar mag UITSLUITEND in NOODGE-
VALLEN worden uitgeschakeld.

Hef bij een noodgeval (bv. bij brandend voertuig) de rode scharnierklep omhoog en
duw de schakelaar omhoog. Daardoor wordt de accu van het accuscheidingsrelais
onmiddelijk en zonder vertraging van het boordnet afgesplitst.

1

Stroomverzorging aan nooduitschakelaar ingeschakeld

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine.
Als deze schakelaar bij een ingeschakeld contact naar boven wordt geduwd, kan dit
leiden tot het verlies van gegevens.

Dit kan ook ernstige schade aan het uitlaatgasnabehandelingssysteem (SCR-sys-
teem) veroorzaken.
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6.24 Stilzetten

De machine worden geparkeerd op een manier die niemand belemmert of in gevaar
brengt. Let ook op de veilige afstand van bovengrondse electriciteitslijnen.

– Breng het opnamegedeelte ver omhoog.
– Motor uitschakelen.
– Vastzetrem activeren.
– Alle stroomverbruikers uitschakelen.
– Contactsleutel uit contact nemen.
– Schakel de accuhoofdschakelaar NIET uit zodat de standverwarming kan blijven

werken.
– Machine verlaten en bestuurderscabine afsluiten.
– Hang de beveiligingskettingen (2) aan het boutuiteinde van het middenstuk van het

opnamegedeelte erin en beveilig deze met de beveiligingshaak (1).
– Machine met nivelleerwiggen beveiligen tegen wegrollen.
– Bij vorstgevaar water volledig uit de watersproeiinstallatie laten lopen.

OPGELET

Door het afnemen van de druk in het hydraulisch systeem, kan het opnamegedeelte
na een langere periode van stilstand zakken en de bestuurderscabine ernstig bescha-
digen. Daarom moet u bij het parkeren van de machine altijd de veiligheidskettingen
(2) links en rechts aan de bouten van het middenstuk van het opnamegedeelte inha-
ken.

1

2

OPMERKING

Overweeg eventueel een extra kinderbeveiliging.

306 / 496



Onderhoud

7 Onderhoud

307 / 496



Onderhoud

308 / 496



Onderhoud

WAARSCHUWING

Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden bestaat gevaar voor ernstige of
zeer ernstige verwondingen en gevaar voor schade aan de machine.

– Klim nooit op de achterwand van de verhoging.
– Tijdens alle onderhoudswerkzaamheden moet u ervoor zorgen dat niemand de

machine onbedoeld kan starten (contactsleutel uittrekken, chauffeurscabine afslui-
ten, contactsleutel altijd bij u houden en indien mogelijk de accuhoofdschakelaar
uitschakelen).

– Voer alleen onderhoudswerkzaamheden uit waarvoor u bent opgeleid en waarvoor
u ook de nodige kennis en het vereiste gereedschap hebt.

– Tijdens alle onderhoudswerkzaamheden moeten de regionaal geldende voorschrif-
ten voor de veiligheid, de bescherming van gezondheid en milieu strikt in acht wor-
den genomen. Onthoud steeds: Als de geldende voorschriften met betrekking tot
de veiligheid en de bescherming van gezondheid en milieu niet in acht worden
genomen, brengt u andere personen, het milieu en uzelf onnodig in gevaar. U loopt
het risico op het verlies van uw verzekeringsdekking.

– Gebruik altijd goedgekeurde en goed begaanbare ladders en opstaphulpmiddelen.
– Ga nooit op de geopende kleppen van het opbergvak voor gereedschap en de

accukast staan.
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7.1 Dieselmotor

Om het motorhuisdeksel te openen, drukt u eerst op de ontgrendelingsknop in de
handgreep. Daarna grijpt u van onderen in de opening aan het motorhuisdeksel en
drukt u de deurbeveiliging (1) naar boven. Nu kunt u het motorkastdeksel volledig ope-
nen.

OPGELET

Gevaar voor motorschade!

– Controleer dagelijks het oliepeil in R-Touch bij een horizontaal geparkeerde
machine en een koude, niet draaiende motor.

– Het optimale oliepeil werd bij een indicatie tussen 50 % en 100 % bereikt. Het olie-
peilmeting is alleen actief wanneer de motor ten minste 5 minuten uitgeschakeld is.

– Vul indien nodig de respectievelijke hoeveelheid motorolie die is uitgelopen bij.
Zorg ervoor dat u niet teveel olie bijvult.

– Het oliepeil kan ook worden afgelezen op de oliepeilstok. (Zie Pagina 316)

Hierna vindt u passages uit een onderhoudshandleiding van Mercedes-Benz. Om vol-
ledig gebruik te kunnen maken van de garantie en aansprakelijkheid tegenover Mer-
cedes-Benz, moet de exploitant van de motor ervoor zorgen dat de verplichte onder-
houdswerkzaamheden van Mercedes-Benz tijdig en volledig worden uitgevoerd door
personen die hiervoor uitdrukkelijk werden toegelaten door Mercedes-Benz. Deze per-
sonen zijn verplicht om de juiste en tijdige doorvoering van de onderhoudswerkzaam-
heden te bevestigen in de originele onderhoudsbewijzen.

1
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7.1.1 Droogluchtfilter

De dieselmotor is uitgerust met een droogluchtfilter, die bestaat uit een hoofdfilterele-
ment en een veiligheidspatroon.

OPGELET

Gevaar voor motorschade!

– Zorg tijdens het vervangen van de filter altijd voor een zo schoon mogelijke omge-
ving.

– De dieselmotor mag ook nooit draaien zonder filterelementen.

Het filterpatroon (hoofdelement) moet worden vernieuwd:

– een keer per jaar (sterk aanbevolen) of,
– als symbool in de terminal verschijnt,
– als het patroon schade vertoont.

Na het verwijderen van het hoofdelement is het veiligheidspatroon toegankelijk. Dit
beschermt de dieselmotor tegen vuil tijdens het onderhoud van het hoofdelement of
wanneer het hoofdelement beschadigd is. Het veiligheidspatroon kan niet worden
gereinigd. Het moet echter ten minste om de twee jaar worden vernieuwd.

1

De droogluchtfilter bevindt zich boven de hydraulische tank en is bereikbaar vanaf het
opstapplatform. Zorg tijdens het uit- en inbouwen voor een perfect schone omgeving
en controleer de juiste bevestiging van het patroon. Een beschadigd luchtfilterpatroon
moet onmiddellijk worden vervangen door een nieuw en onbeschadigd filterpatroon.

OPGEPAST

Gevaar voor vallen!

Bij werkzaamheden aan het platform boven de ladder moet u er altijd voor zorgen
dat de veiligheidsbeugel op het trapje gesloten is.
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Het filterpatroon mag alleen worden verwijderd wanneer de motor stilligt. De veiligste,
snelste en schoonste manier om het filterpatroon te onderhouden, is het te vervangen
door een nieuw patroon.

Het hoofdelement kan zoals hieronder beschreven worden gereinigd. Omdat kleine
beschadigingen vaak zeer moeilijk of onmogelijk te zien zijn, raden wij aan om altijd
nieuwe filterpatronen te gebruiken om de motor te beschermen. Voor gereinigde ele-
menten en de daaruit voortvloeiende gevolgen bieden wij geen garantie.

UMWELT

Na vervanging moet het verontreinigde filterpatroon in overeenstemming met de plaat-
selijk geldende milieuvoorschriften worden afgevoerd.

– Filterbehuizing openen.
– Trek het hoofdelement voorzichtig en met draaiende beweging van de binnenste

steunbuis en leg het ergens waar het niet kan worden beschadigd.

3

2

– Binnenkant van de behuizing zorgvuldig reinigen met een vochtige doek - in het bij-
zonder aan het afdichtingsoppervlak voor het filterpatroon. Zorg ervoor dat er geen
vuil in de schone luchtzijde van de filter raakt.

– Hoofdelement in geen enkel geval uitwassen of uitborstelen. Tijdens het uitblazen
moet u steeds voorkomen dat stof aan de binnenkant van het hoofdelement raakt.

– Uitblazen met een persluchtpistool. Op dit pistool moet een buis worden geplaatst,
die aan het onderste uiteinde tot 90 ° is afgebogen (zie afbeelding).
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– Deze buis is niet altijd verkrijgbaar bij een handelaar. U kunt de buis ook zelf een-
voudig maken. Het moet lang genoeg zijn om de bodem van het patroon te kunnen
raken.

– Reduceerventiel tot max. 5 bar instellen en filterpatroon met droge perslucht uitbla-
zen tot er geen stofontwikkeling meer optreedt. Tijden het uitblazen het persluchtpi-
stool voortdurend op en neer bewegen en de filter voortdurend draaien.

max. 5 bar
max. 72 psi

OPMERKING

Het uiteinde van de buis mag niet in contact komen met het filterpapier! Voordat u het
gereinigde hoofdelement weer inbouwt, moet het zorgvuldig worden onderzocht op
beschadigingen aan de papierbalg en de afdichtingen.
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– Tot slot patroon controleren op beschadigingen aan de papierbalg en aan de rub-
berafdichtingen. Bij beschadiging (scheuren, doorbuiging, deuken, etc.) moet
een nieuw patroon worden gebruikt. Scheuren of gaten in de papierbalg kunnen
gemakkelijk worden gedetecteerd met het licht van een zaklamp (zie afbeelding).
Zodat zelfs kleine beschadigingen zichtbaar worden, voert u deze inspectie niet uit
in direct zonlicht of fel daglicht, maar mogelijk in een verduisterde ruimte.

Onderzoek grondig elke afzonderlijke vouw met een passende staaflamp. Bescha-
digde filterpatronen mogen in geen enkel geval worden herbruikt. Gebruik uitsluitend
originele MANN- + Hummel-filterpatronen (hoofdelement ROPA artnr. 301022500; vei-
ligheidspatroon ROPA artnr. 301022600). In geen enkel geval filterelementen met een
metalen omhulsel inbouwen.

– Hoofdelement met de open kant eerst in de behuizing schuiven. Deksel aanbren-
gen, let hierbij op de zitting van het stofuitstootventiel (zie afbeelding). Het stofuit-
stootventiel moet naar beneden wijzen (± 15 ° Afwijking van de "BOVEN/TOP"-
markering is toegestaan); indien nodig verwijdert u het onderdeel van de behuizing
en monteert u het opnieuw maar dan gedraaid.

4

– Draadbeugelsluitingen in de sponning (4) van de flens aan de behuizing bevesti-
gen en langs de omtrek na elkaar opspannen.
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Veiligheidspatroon vervangen:
Het veiligheidspatroon moet bij elk vijfde onderhoud van het hoofdelement of ten laat-
ste na twee jaar worden vervangen door een nieuw veiligheidspatroon. Het veilig-
heidspatroon mag niet worden gereinigd of worden herbruikt na verwijdering.

– Het hoofdelement zoals hierboven beschreven demonteren.
– Veiligheidspatroon (5) naar links uitschroeven en uittrekken.
– Nieuw veiligheidspatroon inschuiven en naar rechts handvast (5 Nm) aantrekken.

5

Filterpatronen bewaren:
De filterelementen moeten staand, beschermd tegen stof en vocht en in de originele
verpakking worden bewaard zodat ze niet kunnen worden beschadigd.
Wij raden aan om voor elk filterelement tenminste één filterelement als reserve in
voorraad te houden.

Stofuitstootklep
Stofuitstootkleppen zijn hoge mate onderhoudsvrij. Eventuele stofafzetting kunt u ver-
wijderen door het ventiel herhaaldelijk samen te drukken. Het ventiel moet vrijstaand
worden ingebouwd en mag nergens tegenaan wrijven. Een beschadigde stofuitstoot-
klep moet onmiddellijk worden vervangen.

6

(6) Stofuitstootklep
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7.1.2 Olievervanging aan de dieselmotor

De eerste olievervanging aan de motor is na 500 bedrijfsuren noodzakelijk. Verdere
olievervangingen zijn na 500 bedrijfsuren minstens eenmaal per jaar noodzakelijk. Bij
elke olievervanging moet de motoroliefilter worden vernieuwd. De olievervanging mag
alleen worden uitgevoerd als de motor een warme bedrijfstemperatuur heeft. Vóór de
olievervanging de machine op een vlakke ondergrond parkeren en beveiligen tegen
wegrollen.

OPGEPAST

Hete olie!
De olie in de dieselmotor kan onder bepaalde omstandigheden erg heet zijn. Gevaar
voor verbrandingen.

– Raak bij het vervangen van de motorolie geen hete motoronderdelen aan.
– Draag tijdens de olievervanging altijd handschoenen en speciale beschermingskle-

ding.

5

(5) Onderhoudsdeur motorhuis in
bandkanaal onder cabine

1

(1) Oliepeilstok

316 / 496



Onderhoud
Dieselmotor

2

4

(2) Olievuldeksel
(4) Motoroliefilter

3

(3) Aflaatventiel voor olie motor

Bij het vervangen van olie en filters gaat u als volgt te werk:

– Voordat u de olie vervangt het gebied rond de oliefilter en de olievuldeksel uitge-
breid reinigen.

– Vervang de olie alleen als de motor een warme bedrijfstemperatuur heeft.
– Parkeer de machine in een horizontale positie.
– Plaats een er oliebestendige en voldoende grote opvangbak onder.
– Open de deksel aan het aftapventiel (3).
– Schroef de meegeleverde aftapslang voor olie erop. Het ventiel opent en de afge-

werkte olie vloeit weg.
– Oliefilterdeksel met ratel en steeksleutelinzetstuk afschroeven.
– Als de olie uit de oliefilterpot is gelopen, verwijdert u de oliefilterdeksel met het olie-

filterinzetstuk.
– Oliefilterinzetstuk door samendrukken van de onderrrand uitklikken en milieuvrien-

delijk verwijderen.
– Afdichtingsring aan schroefdeksel vernieuwen. Nieuwe afdichtingsring vóór het

aanbrengen bevochtigen met motorolie.
– Nieuw oliefilterinzetstuk in de oliefilterdeksel plaatsen en door aandrukken aan de

zijkanten in de deksel klikken.
– Oliefilterdeksel met oliefilterinzetstuk op oliefilterpot zetten en vastdraaien (aan-

draaimoment 55 Nm).
– Draai de aftapslang eraf en schroef de dop van de aftapklep voor olie er weer op

(3).

Motorolie vullen
Verse motorolie via de olievuldeksel (2) vullen.

Verplichte oliesoort: Motorolie, gedeeltelijk synthetisch
MB-norm 228.5 of 228.51

Vulhoeveelheid: ong. 27 liter
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Daarna de motor starten vanuit de bestuurdersstoel en ong. een minuut laten draaien
zonder gas. Vervolgens motor uitschakelen.
Ongeveer 5 minuten nadat de motor werd afgezet, oliepeil controleren met een olie-
peilstok. Als de olie in de oliebak werd verzameld, moet het oliepeil zich in het midden,
tussen de min.- en max.-markering op de peilstok hebben gestabiliseerd. Vul nooit
met teveel motorolie.
Motor en oliefilter controleren op afsluiting (visuele controle).
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7.1.3 Brandstofverzorging

OPMERKING

Gevaar voor milieuverontreiniging door uitlopende brandstof. Bij werkzaamheden aan
de filter eerst een opvangbak onder plaatsen en de opgevangen brandstof volgens de
voorschriften verwijderen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding tijdens de omgang met dieselbrandstof.
Roken, vuur en open licht zijn verboden tijdens de omgang met dieselbrandstof,
omdat brandstof gemakkelijk ontvlambaar is en brandstofdampen explosief zijn. Zorg
bij de omgang met brandstoffen altijd voor voldoende toevoer van verse lucht.

Gevaar voor verwondingen van de huid en gevaar voor vergiftiging. Dieselbrand-
stof kan door direct contact met de huid schade aan de huid veroorzaken. Tijdens de
omgang met dieselbrandstof altijd geschikte beschermingshandschoenen dragen.
Adem ook nooit brandstofdampen in omdat dit kan leiden tot symptomen van vergifti-
ging.

De dieselbrandstof wordt door de elektrische pomp door de brandstof-groffilter met
geïntegreerde waterafscheider en voorverwarming aangezogen en naar de tijdelijke
opslagtank (4) geleid via de motor. Vanuit de tijdelijke opslagtank (4) zuigt de brand-
stofpomp de dieselbrandstof aan en leidt deze door de twee filters aan de dieselmotor
(brandstof-groffilter en brandstof-fijnfilter) naar de hogedrukpomp.

1

(1) Elektrische pomp voor dieselbrandstof
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4

2

3

(2) Aftapventiel tijdelijke opslagtank
(3) Doorzichtige slang als vulstandindicator voor de tijdelijke opslagtank
(4) Tijdelijke opslagtank

De filterpatronen moeten aan de hand van het onderhoudsplan worden vervangen.
Het brandstoffilter aan de motor moet, ongeacht de periode van gebruik, zo snel
mogelijk worden vervangen als het volgende symbool  in R-Touch verschijnt.

Als in R-Touch echter het volgende symbool verschijnt , moet het brandstof-groffilte-
rinzetstuk aan de elektrische pomp worden vervangen.
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7.1.3.1 Brandstof-groffilterinzetstuk aan de elektrische pomp vervangen /
water aflaten

Een vervanging van de filterpatroon is een keer per jaar nodig of als het bijvullen van
de tijdelijke opslagtank te lang duurt of niet meer wordt uitgevoerd (in R-Touch ver-
schijnt het volgende symbool ). (Zie Pagina 143)

4

1

3

2

2

(1) Deksel brandstof-groffilter
(2) Ontwateringsschroeven
(3) Waterreservoir
(4) Elektrische pomp voor dieselbrandstof

Vervang het filterinzetstuk als volgt:
– Schakel de dieselmotor uit.
– Draai de twee ontwateringsschroeven (2) eruit en tap het verzamelde water en de

brandstof af uit de filter.
– Deksel (1) (sleutelbreedte 46) van de filterbehuizing halen.
– Vervang het oude filterinzetstuken vervang het door een nieuw filterinzetstuk

ROPA artnr. 303016700.
– Verwijder het oude filterinzetstuk in overeenstemming met de plaatselijke afval-

voorschriften.
– Draai de twee ontwateringsschroeven (2) weer in het waterreservoir.
– Bevochtig de nieuwe afdichting van het deksel (1) met een kleine hoeveelheid olie.
– Monteer het deksel (1) (aandraaimoment 40 Nm) met de nieuwe afdichting. Zorg

ervoor dat de afdichting niet beschadigd raakt.
– Ontlucht het brandstofsysteem Zie Pagina 324.
– Controleer of het brandstofsysteem goed afgesloten is.

Water uit waterreservoir afvoeren
De afvoer van het verzamelde water is nodig als het waterreservoir vol is, vorst gevaar
dreigt of het filterinzetstuk vervangen wordt.

– Wateraftapschroeven (2) in de bodem van de wateropvangbak (3) losdraaien.
– Water laten uitlopen.
– Ontwateringsschroeven weer dichtdraaien.
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7.1.3.2 Brandstof-fijnfilter en brandstof-groffilter aan de motor vervangen

Het brandstof-fijnfilterinzetstuk (1) (ROPA artnr. 303025500) en het brandstof-grof-
filterinzetstuk (2) (ROPA artnr. 303025400) aan de motor moet na de eerste
500 bedrijfsurenen daarna minstens een keer per jaar worden vernieuwd. Zodra in R-
Touch het waarschuwingssymbool  verschijnt, moeten beide filterinzetstukken ook
worden vernieuwd.

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine
Vreemde deeltjes die in het brandstofcircuit raken kunnen verstoppingen veroorzaken!

– Zorg er steeds voor dat er geen vreemde deeltjes in de filterbehuizing kunnen
komen.

– Reinig in geen enkel geval de binnenkant van de filterbehuizing.
– Het binnendringen van water in de filterbehuizing moet absoluut worden voorko-

men.

Om de brandstof-fijnfilter te vervangen gaat u als volgt te werk:
– Voertuig parkeren en uitschakelen.
– Blokkeer de brandstofverbinding naar de tijdelijke opslagtank. Daarvoor zwenkt u

de langere bedieningshendel (4) aan het stuurblok van de brandstofverzorging (5)
tot 45° naar achter in de SERVICE-stand. Daardoor kan geen brandstof meer uit
de tijdelijke opslagtank naar de motor vloeien.

– Plaats een voldoende grote en brandstofbestendige schaal onder de filterpot en de
aftapslang zodat uitvloeiende brandstof kan worden opgevangen (6).

– Zwenk de hendel van de driewegkraan (3) in horizontale stand (daardoor kan de
inhoud van de filterpot in de bak eronder worden afgevoerd).

5

4

3

6
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2

1

– Schroefdeksel (1) van de brandstof-fijnfilter afdraaien.
– Schroefdeksel (1) met filterinszetstuk een beetje uit de filterbehuizing trekken en

brandstof laten aflopen.
– Schroefdeksel met filterinzetsstuk verwijderen.
– Filterinzetstuk uitklikken door zijdelings te drukken op de onderste rand van het fil-

terinzetstuk.
– Afdichtring van de schroefdeksel vernieuwen.
– Met het bijbehorende vet gelijkmatig rond beide afdichtingen van het filterinzetstuk

en de afdichtingsringen aan de schroefdeksel smeren.
– Nieuw filterinzetstuk in de schroefdeksel (1) klikken.
– Schroefdeksel (1) met filterinzetstuk openschroeven en vastdraaien: Aandraaimo-

ment25 Nm.
– Zwenk de hendel van de driewegkraan (3) in verticale stand (daardoor wordt de

afvoer van de filterpot gesloten).
– Open de brandstofverbinding naar de tijdelijke opslagtank. Daarvoor zwenkt u de

langere bedieningshendel (4) aan het stuurblok van de brandstofverzorging (5) tot
45° naar voren (verticale stand).

– Ontlucht het brandstofsysteem Zie Pagina 324.
– Controleer of het brandstofsysteem goed afgesloten is.

Om de brandstof-groffilter te vervangen gaat u als volgt te werk:
– Voertuig parkeren en uitschakelen.
– Blokkeer de brandstofverbinding naar de tijdelijke opslagtank. Daarvoor zwenkt u

de langere bedieningshendel (4) aan het stuurblok van de brandstofverzorging (5)
tot 45° naar achter in de SERVICE-stand. Daardoor kan geen brandstof meer uit
de tijdelijke opslagtank naar de motor vloeien.

– Schroefdeksel (2) van de brandstof-groffilter afdraaien.
– Schroefdeksel verwijderen en filterinzetsstuk uittrekken.
– Nieuw filterinzetstuk aanbrengen. Nieuwe afdichtingsring aan schroefdeksel (2)

monteren en met een kleine hoeveelheid vet invetten.
– Schroefdeksel (2) opschroeven en vastdraaien (aandraaimoment25 Nm).
– Ontlucht het brandstofsysteem Zie Pagina 324.
– Controleer of het brandstofsysteem goed afgesloten is.
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7.1.3.3 Brandstofsysteem ontluchten

– Voertuig parkeren en uitschakelen.
– Blokkeer de brandstofverbinding naar de tijdelijke opslagtank. Daarvoor zwenkt u

de langere bedieningshendel (4) aan het stuurblok van de brandstofverzorging (5)
tot 45° naar achter in de SERVICE-stand. Daardoor kan geen brandstof meer uit
de tijdelijke opslagtank naar de motor vloeien.

3

4

5

– Roep in R-Touch het menu "Speciale functies" op.
– Kies in de regel "Service brandstoffilter" optie "AAN". In R-Touch verschijnt de actu-

ele brandstofdruk in millibar (mbar). De brandstofdruk stijgt een tijdlang en blijft bij
ongeveer 3500 mbar constant. Nu is het brandstofsysteem ontlucht.

– Start de dieselmotor en schakel de dieselmoter nadat deze draait onmiddellijk weer
uit, in de regel "Service brandstoffilter" de optie "UIT" selecteren.

– Open de brandstofverbinding naar de tijdelijke opslagtank. Daarvoor zwenkt u de
langere bedieningshendel (4) aan het stuurblok van de brandstofverzorging (5) tot
45° naar voren (verticale stand).

Speciale functies

Laadmodus

Automatische rijaandrijving

Centrale smering

Bietenhoopruimer omhoog omlaag

Service brandstoffilter

Ijlgang zeefketting

Laden

Uit

Aan

Maus5

Uit

Aan

B638 Brandstofdruk fijngev.
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7.1.3.4 Micro-organismen in het brandstofsysteem

Af en toe kunnen verstoppingen in brandstofsystemen voorkomen die op het eerste
zicht niet kunnen worden verklaard. Deze verstoppingen worden vaak door micro-
organismen veroorzaakt.
Deze micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten) kunnen snel groeien onder
omstandigheden die gunstig zijn voor dit soort organismen. Voor de groei van deze
organismen zijn water, gevormd als condensaat in elke opslag- en voertuigtank en
vitale elementen in chemisch gebonden vorm, zoals zwavel, fosfor, stikstof, zuurstof
en spoorelementen, nodig. Ook brandstofadditieven kunnen bijdragen aan de groei
van micro-organismen.
Afhankelijk van de temperatuur leidt dit tot een zwakkere of sterkere groei, die de vor-
ming van vezelachtige zwamvlokken en slib veroorzaakt. De gevolgen: Verstopping
van de brandstof-groffilter door roest en vezels (zwamvlokken) en vaker vervangen
van de filter. Dit leidt tot een verminderd vermogen van de motor en in extreme geval-
len, het stilvallen van het voertuig.

Corrigerende maatregelen
Als in de opslag- of voertuigtank een schimmelaantasting wordt vastgesteld, raden wij
aan om deze met de volgende desinfectiemiddelen te bestrijden:

Product: GrotaMar 82 ROPA-artikelnr. 435006000 (1,0 l)
Producent: Schülke & Mayr

D-22840 Norderstedt
Telefoon: 040/52100-0
Telefax: 040/52100-244
Internet: www.schuelke.com
E-mail: sai@schuelke.com

Neem indien nodig direct contact op met de producent (bv. voor leveranciers in het
buitenland). Verbruik 0,5-1,0 l per 1000 l dieselbrandstof.

7.1.4 Koelsysteem dieselmotor

Alle koelers moeten regelmatig worden gecontroleerd op zuiverheid en worden gerei-
nigd.
Als bij zeer hoge buitentemperaturen de maximaal toegestane temperatuur (Zie
Pagina 142) van de koelvloeistof herhaaldelijk wordt overschreden, moet het volledige
koelsysteem worden gecontroleerd op zuiverheid en onmiddellijk worden gereinigd als
dit nodig is.
Zorg er altijd voor dat het luchtaanzuigingsrooster vrij is van vuil of klevend gebla-
derte, enz . Schakel bij het reinigen van de luchtaanzuigingsroosters of de koelers
altijd de motor uit en beveilig deze tegen onbedoeld starten (contactsleutel verwijde-
ren). Reinig bij problemen met een koeler ook altijd alle andere koelers.

WAARSCHUWING

Gevaar voor vergiftiging en gevaar voor beschadiging van de huid!
Corrosie/antivriesmiddelen bevatten gevaarlijke stoffen. Bij inslikken bestaat een
acuut gevaar voor vergiftiging. Contact met de huid kan irritaties of chemische brand-
wonden veroorzaken.

– Giet nooit corrosie/antivriesmiddel nooit in drinkbekers of drinkflessen.
– Bewaar deze middelen altijd buiten het bereik van kinderen.
– Altijd de veiligheidsaanwijzingen van de producent in acht te nemen.
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OPMERKING

Corrosie/antivriesmiddelen zijn schadelijk voor het milieu.
Tijdens de omgang met deze stoffen moet u er altijd voor zorgen dat het corrosie/anti-
vriesmiddel milieuvriendelijk wordt verwijdert en het milieu niet schaadt.

Zorg steeds voor voldoende vorstbeveiliging en gebruik uitsluitend corrosie/antivries-
middelen die in de fabrieksnormen 325.5 of 326.5 van Mercedes-Benz uitdrukkelijk
werden goedgekeurd (Zie Pagina 467).

7.1.4.1 Koelersysteem reinigen

Het koelsysteem bevindt zich boven de dieselmotor.

Als de achterwand van de verhoging omlaag wordt geklapt, is het koelsysteem vanaf
het opstapplatform goed bereikbaar.

OPGEPAST

Gevaar voor vallen!

Bij werkzaamheden aan het opstapplatform moet u er altijd voor zorgen dat de vei-
ligheidsbeugel aan de trap gesloten is.

Schakel bij het reinigen van de luchtaanzuigingsroosters of de koelers altijd de motor
uit en beveilig deze tegen onbedoeld starten (contactsleutel verwijderen en meene-
men).

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding!
Elke koeler wordt verhit tijdens de werking.

Beschermingshandschoenen dragen!
Laat vóór alle werkzaamheden aan de koelsystemen de machine voldoende afkoe-
len!

1

2

3

(1) Laadluchtkoeler
(2) Koeler voor hydraulische olie
(3) Waterkoeler
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Om het koelersysteem te reinigen gaat u als volgt te werk:
– Schakel de motor altijd uit en beveilig de machine tegen onbedoeld starten (con-

tactsleutel verwijderen en meenemen).
– Klap de achterwand van de verhoging (4) omlaag.

4

– Maak de rubberen afdichtingen (6) op het luchtaanzuigingsrooster los.
– Klap het luchtaanzuigingsrooster (5) omhoog.
– Verwijder het aanklevend vuil van het luchtaanzuigingsrooster met een borstel en -

indien nodig - met een waterstraal uit een spuitslang.

5

6

(5) Luchtaanzuigingsrooster
(6) Rubbersluiting vooraan

OPGEPAST

Gevaar voor oog- en huidletsels door uitgeblazen deeltjes.
De sterke treklucht van de ventilator kan letsels aan ogen en huid veroorzaaken door
vuildelen die worden weggeslingerd door de luchtstroom.

– Tijdens het automatische omkeren mag niemand op het opstapplatform staan.

– Klap de achterwand van de verhoging omhoog, sluit de cabinedeur, start de motor
en wacht het proces van het automatische omkeerprogramma voor de ventilator af.

– Schakel de dieselmotor uit en beveilig de machine tegen onbedoeld starten (con-
tactsleutel uittrekken en meenemen).

– Trek aan de vergrendelingshendel voor het ventilatorpaneel (7) en klap het naar
boven.
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7

(7) Vergrendelingshendel ventilatorpaneel

8
9

(8) Condensor airconditioning
(9) Ventilatorpaneel naar boven geklapt

– Controleer het koelersysteem op vervuiling.
– Verwijder grof vuil door het er met de hand uit te halen, door het koelsysteem

met een waterslang schoon te spuiten of door het uit te blazen met perslucht. Het
gebruik van een hogedrukreiniger is alleen toegestaan met een vlakke straal, met
gereduceerde druk en een sproeiafstand van ten minste 30 cm.

OPMERKING

Aan de rechterkant van de persluchttank is een stekkerverbinding voor de aansluiting
van de persluchtslang voorhanden.

Als in R-Touch het waarschuwingssymbool "Koelwatertemperatuur"  verschijnt,
moet het koelersysteem onmiddellijk worden gereinigd.
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7.1.4.2 Koelmiddel controleren

Als het vloeistofpeil in het expansiereservoir voor het koelwater te laag is, verschijnt
in R-Touch het waarschuwingssymbool . Het expansiereservoir voor de koelvloei-
stof bevindt zich aan de voorkant van het luchtaanzuigingsrooster. Deze is vanaf het
opstapplatform zeer goed bereikbaar.

1

Expansiereservoir voor koelwater

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding!
Zolang de motor warm is, staat het koelsysteem onder hoge druk. Gevaar voor ver-
branding door uitstootdamp of opspattende, hete koelvloeistof!

– Draag beschermingshandschoenen en een veiligheidsbril.
– Open de vuldeksel (1) van het expansiereservoir alleen bij een afgekoelde diesel-

motor. Open de vuldeksel altijd erg voorzichtig.

Controleer het koelmiddelpeil alleen bij een koelmiddeltemperatuur onder 50 °C.

Vóór het gelijkstellen van het koelvloeistofpeil, corrosie/vorstbeveiliging controleren.

Om het koelvloeistofpeil te controleren, opent u langzaam en voorzichtig de vuldeksel
(1) van het expansiereservoir. Eventuele overdruk langzaam aflaten.
Corrosie/vorstbeveiliging controleren met testapparatuur.
Het correcte aandeel van 50 vol.-% corrosie/antivriesmiddel in het koelmiddel is voor-
handen wanneer een aanvriesbeveiliging tot -37 °C werd bereikt. Indien minder aan-
vriesbeveiliging wordt getoond, mengverhouding correct aanpassen.
Bij een te lage concentratie, gevaar voor motorschade door corrosie/cavitatie in het
koelsysteem!
Vermijd concentraties van meer dan 55 vol.-% corrosie/antivriesmiddel omdat anders
de maximale aanvriesbeveiliging tot -45 °C niet wordt bereikt. Het koelsysteem werd
correct gevuld wanneer het koelmiddel tot aan de onderrand van de vulopening komt.
Gebruik voor het bijvullen alleen voorbereid koelmiddel met 50 vol.-% corro-
sie/antivriesmiddel dat uitdrukkelijk werd goedgekeurd door Mercedes-Benz (Zie
Pagina 467 en Pagina 331).

329 / 496



Onderhoud
Dieselmotor

7.1.4.3 Koelmiddel verversen

Gebruik alleen corrosie/antivriesmiddelen die door Mercedes-Benz werden goedge-
keurd. De koelvloeistof moet om de drie jaar worden vervangen. Hierbij moet u de
regionaal geldende voorschriften voor de milieuvriendelijke verwijdering van koelvloei-
stof strikt in acht nemen.

1

(1) Aftapventiel voor koelvloeistof aan de koelwaterpijp

Voordat u het koelmiddel vervangt, moet u de toestand van het koel- en verwarmings-
systeem controleren en ervoor zorgen dat het goed dicht zit.
Het aftapventiel bevindt zich aan de koelwaterpijp (zie afbeelding).

– Vuldeksel aan het expansiereservoir van het motorkoelsysteem langzaam openen,
overdruk aflaten, daarna deksel verwijderen.

– Aftapslang op het aftapventiel schroeven.
– Koelmiddel aftappen en opvangen in een geschikt reservoir.
– Aftapventiel weer afsluiten.
– Koelmiddel in de voorgeschreven samenstelling tot aan de onderkant van de vul-

pijp vullen en afsluitdeksel vastdraaien.
– Gewenste temperatuur van de airconditioning instellen op maximale temperatuur

zodat het regelventiel van de verwarming wordt geopend.
– Zet de verwarming van de hydraulische olietank aan (hendel omhoog).
– Als uw machine is uitgerust met een standverwarming, schakelt u deze aan.
– Dieselmotor starten en ong. 1 minuut met afwisselend toerental laten draaien.
– Controleer het koelvloeistofpeil en vul koelvloeistof bij als dit nodig is.
– Laat de verversing van het koelmiddel bevestigen in het onderhoudsboekje.

Voorgeschreven koelmiddelsoort: Corrosie/antivriesmiddel -40°
MB-norm 325.5 en 326.5

Vulhoeveelheid: ong.  25-30 liter
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7.1.4.3.1 Silicaatpatroon vernieuwen

Het koelsysteem is uitgerust met een silicaatreservoir. Een vervanging van het
patroon is elke 3 jaar vereist. Vervang het silicaatpatroon (ROPA artnr. 303027600)
steeds als u het koelmiddel vernieuwt.

1

(1) Silicaatpatroon

– Schakel de dieselmotor uit.
– Plaats een er oliebestendige en voldoende grote opvangbak onder.
– Vervang het silicaatpatroon en draai het nieuwe silicaatpatroon met een draaimo-

ment van50 Nm vast.
– Controleer het koelvloeistofpeil en vul koelvloeistof bij als dit nodig is.

7.1.4.4 Aanwijzingen van ROPA over het koelmiddel (algemeen)

Koelmiddel bestaat gewoonlijk uit water en corrosie/antivriesmiddel. De corrosie/anti-
vriesmiddelen (ethyleen-glycol met corrosie-remmers) voeren onder meer de vol-
gende taken uit in het koelsysteem:

voldoende corrosie- en cavitatiebescherming bieden voor alle componenten van
het koelsysteem.
Vriespuntverlaging (vorstbescherming).
Kookpuntverhoging.

Voor corrosiebeveiliging moet bij het koelmiddel ong. 50 vol.-% corrosie-/antivries-
middel worden gemengd, op voorwaarde dat er voor de verwachte omgevingstem-
peraturen geen hogere concentratie nodig is. Deze concentratie (50 voI.- %) biedt
een vorstbeveiliging tot ong. -37 °C. Een hogere concentratie is alleen bij nog lagere
omgevingstemperaturen nodig. Ook bij extreem lage omgevingstemperaturen mag
niet meer als 55 vol.-% corrosie/antivriesmiddel worden gebruikt omdat daardoor de
maximale vorstbeveiliging wordt bereikt en een nog grotere mengverhouding de vorst-
beveiliging weer vermindert en de warmteafvoer verslechtert (55 vol.-% komt over-
een met een vorstbeveiliging tot ong. -45 °C). Het niet in acht nemen van deze koel-
middelvoorschriften leidt onvermijdelijk tot schade en corrosie in het koelsysteem. Het
bijmengen van corrosie/antivriesmiddel verhoogt het kookpunt. Door de drukverho-
ging wordt de kooktemperatuur verder verhoogd. Beide fysieke verbindingen worden
gebruikt in de moderne koelsystemen - de maximale koelmiddeltemperatuur wordt
verhoogd, zonder dat het kookpunt wordt bereikt. Hoe hoger het temperatuurniveau,
hoe groter het koelvermogen.
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7.1.5 Ventielspeling instellen

Het controleren en/of instellen van de ventielspeling is na de eerste 500 bedrijfsuren
en daarna alle 1500 bedrijfsuren vereist. Dit werk mag alleen worden uitgevoerd door
personen die hiervoor uitdrukkelijk door Mercedes-Benz werden geautoriseerd.

Ventielspeling bij koude motor:

Inlaatventielen 0,30 mm +/- 0,05 mm
Uitlaatventielen 0,60 mm +/- 0,05 mm

Motorrem Na de instelling is een ventiel-
speling van ong. 0,15 mm voor-
handen. De ventielspeling van
het motorremventiel kan niet
worden gecontroleerd, maar
moet worden ingesteld.
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7.1.6 SCR-uitlaatgasnabehandeling met AdBlue®

De machine is uitgerust met een SCR-uitlaatgasnabehandelingssysteem. Volg altijd
de aanwijzingen bij de omgang met AdBlue® (Zie Pagina 479).

2

1

(1) Vulpijpen AdBlue®
(2) AdBlue® tank

3

4

(3) AdBlue® pompmodule
(4) Filterbehuizing AdBlue® pompmodule

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine!
Zelfs het vullen met kleine hoeveelheden van andere vloeistoffen veroorzaakt ernstige
schade aan het SCR-uitlaatgasnabehandelingssysteem. Bij dergelijke schade worden
nooit versoepelende regelingen getroffen.

– Het tanken van AdBlue® moet steeds in een zeer reine omgeving gebeuren.
– Er mag uitsluitend AdBlue® in de AdBlue® tank worden gevuld. Water en andere

vloeistoffen zijn strikt verboden. De sensor in de AdBlue® tank meet de kwaliteit
voortdurend (ureumconcentratie). Als de kwaliteit niet in orde is, wordt het vermo-
gen van de dieselmotor beperkt en is de machine niet meer operationeel.
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7.1.6.1 AdBlue® filterinzetstuk vervangen

4

(4) Filterbehuizing AdBlue® pomp-
module

5

6

4

(5) AdBlue® filterinzetstuk
(6) Antivriesmembraan

WAARSCHUWING

Gevaar door AdBlue®!
Gevaar voor verbranding en verschroeiing tijdens het werken aan het hete uitlaatgas-
systeem en het AdBlue® systeem. Gevaar voor chemische brandwonden bij huid- of
oogcontact door AdBlue® vloeistof. Gevaar voor vergiftiging door het inademen van
AdBlue® dampen of het inslikken van AdBlue® vloeistof.

Begin pas te werken aan het AdBlue® systeem als het systeem afgekoeld is en de
druk in het systeem afgebouwd werd.
Vul AdBlue® alleen in geschikte vaten en gebruik alleen geschikte leidingen.
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AdBlue® filterinzetstukvervangen:
– Bij elke tweede motorolievervanging AdBlue® filterinzetstuk vernieuwen.
– Plaats een geschikte opvangreservoir onder de AdBlue® pomp en draai de filter-

behuizing (4) eraf. Trek het antivries-membraan (6) en het filterinzetstuk (5) van de
AdBlue® pompmodule af.

– Verwijder het filterinzetstuk in overeenstemming met de regionaal geldende voor-
schriften voor afvalverwerking.

– Gebruik een nieuw AdBlue® filterinzetstuk (ROPA artnr. 303019500).

OPGELET

Gebruik voor het invetten alleen de bijbehorende glijmiddelspray van Merce-
des-Benz. Zorg ervoor dat u dit glijmiddel erg spaarzaam gebruikt omdat het
anders schade aan het AdBlue® systeem kan veroorzaken.

– Steek het nieuwe filterinzetstuk (5) in de AdBlue® pompmodule.
– Schuif het antivries-membraan (6) over het filterinzetstuk.
– Sproei de afdichtingsuitstulping aan het antivries-membraan en de schroefdraad

aan de AdBlue® pompmodule met het bijbehorende glijmiddel in met een dunne
laag.

– Draai de filterbehuizing (4) er weer op en schroef ze met een draaimoment van
80 Nm vast.

– Het AdBlue® systeem ventileert zichzelf, een handmatige ontluchting is daarom
niet noodzakelijk.

7.1.7 Andere onderhoudswerkzaamheden aan de motor

Bij elke onderhoudsdienst aan de dieselmotor dienen ook de volgende werken zorg-
vuldig en in overeenstemming met de onderhoudsvoorschriften van Mercedes-Benz
(zie onderhoudsboekje voor motor) te worden uitgevoerd:

– Alle leidingen en slangen aan de motor controleren op toestand en goede afdich-
ting.

– De inlaatleiding tussen luchtfilter en motor, koel- en verwarmingssysteem controle-
ren op toestand en goede afdichting.

– Alle leidingen en slangen controleren op onbeschadigde toestand, schuurvrije en
juiste aanleg en bevestiging.

– Alle slangklemmen, flensverbindingen en spruitstukken voor de luchtaanzuiging
controleren op een goede bevestiging.
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7.2 Pompverdeleraandrijving (PVA)

De pompverdeleraandrijving is direct aan de dieselmotor gemonteerd met flenzen en
stuurt het motorvermogen naar de afzonderlijke hydraulische pompen.
Het oliepeil in de pompverdeleraandrijving moet zonder uitzondering dagelijks contro-
leren. Controleer het oliepeil alvorens de dieselmotor te starten! Zodra de dieselmotor
werd gestart, is de controle van het oliepeil niet meer mogelijk.
Voor het aflezen van het oliepeil moet de machine op een vlakke en horizontale
ondergrond staan en moet de motor minst. 5 minuten uitgeschakeld zijn. Zodra het
oliepeil zonder duidelijke reden stijgt of daalt, moet u er in ieder geval een technicus
van de klantendienst bijhalen.
Het oliepeil kan worden afgelezen (2) in het kijkglas. Het peil moet zich binnen het
kijkglasbereik bevinden (nooit boven de bovenrand van het kijkglas!). Het kijkglas
bevindt zich aan de linkerkant van de pompverdeleraandrijving.
De versnellingsbakolie wordt door een eigen oliekoeler (Zie Pagina 339) gekoeld.

2

1

Pompverdeleraandrijving

(1) Vulschroef voor olie
(2) Kijkglas

2

1
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De eerste olievervanging is na 50 bedrijfsuren noodzakelijk, verdere olievervangingen
zijn een keer per jaar vereist. Bij elke olievervanging moet de aanzuigfilter in de pomp-
verdeleraandrijving en het drukfilterpatroon worden vervangen.

Bij het vervangen van olie en filters gaat u als volgt te werk:
– Voordat u de olie vervangt dient u het gebied rond het aanzuig- en drukfilter gron-

dig te reinigen.
– Vervang de olie alleen als de versnellingen een warme bedrijfstemperatuur heb-

ben.
– Plaats een er oliebestendige en voldoende grote opvangbak onder.
– Draai de deksel aan het aftapventiel voor olie (3) eraf.
– Schroef de meegeleverde aftapslang voor olie erop. Het ventiel opent en de afge-

werkte olie vloeit weg.

3

4
4

56

– Demonteer de wartelmoer (4) van de zuigslang van de filteraansluiting. Daarvoor
hebt u een steeksleutel met sleutelbreedte 36 nodig.

– Maak de zeskantwartel (5) aan de filterflens los. De schroefverbinding mag enkel
losser worden gemaakt. Draai de schroefverbinding er nooit helemaal af. Daarvoor
hebt u een steeksleutel met sleutelbreedte 46 nodig.

– Draai de 4 schroeven (sleutelbreedte 13) aan de filterflens (6) eruit en trek het filte-
rinzetstuk eruit.

– Vervang het filterinzetstuk (ROPA-artikelnr. 181060100) door een nieuw
exemplaar. Gebruik bij het inbouwen altijd een nieuwe papierpakking
(ROPA-artikelnr. 181051700) en een nieuwe O-ring (ROPA-artikelnr. 412059500).
Smeer deze vóór de montage in met olie.

– Draai de flens (6) en de slangleiding (5/4) weer vast.
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– Draai de drukfilterpot (7) met een sleutel sleutelbreedte 24 uit de stuurblok van de
versnellingsbak (8) en vervang het filterinzetstuk door een nieuw exemplaar (ROPA
artnr. 270044200).

– De O-ring aan de drukfilterpot (7) moet ook worden vervangen door een nieuwe O-
ring.

– Schroef de drukfilterpot (7) eerst volledig in de stuurblok (8) en draai hem dan met
een zesde omdraaiing terug.

– Draai de aftapslang voor olie er weer af en schroef de deksel van het aftapventiel
voor olie er weer op (3).

– Open de vulschroef voor olie (1) en giet zolang verse olie in de vulopening tot het
oliepeil tot het bovenste bereik van het kijkglas (2) stijgt.

8

7

9

Verplichte oliesoort: Versnellingsbakolie ATF
ATF-olie volgens Dexron II D

Vulhoeveelheid: ong. 10,0 liter

Smering pompverdeleraandrijving uitgevallen!

– Dieselmotor starten en R-Touch observeren. Het waarschuwingssymbool  moet
binnen 10 seconden verdwijnen van R-Touch.

– Verdwijnt het waarschuwingssymbool niet binnen 10 seconden, moet de motor
onmiddellijk worden uitgeschakeld en de versnellingsbak worden ontlucht.

– Dieselmotor een minuut laten draaien, daarna uitschakelen.
– Minstens 10 minuten wachten, daarna opnieuw oliepeil – zoals hierboven beschre-

ven – controleren, oliepeil corrigeren indien nodig.
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Versnellingsbak ontluchten

– Plaats een opvangbak voor olie onder de stuurblok (8).
– Verwijder de afsluitstop van de aansluiting MP (9).
– Sluit het motorkastdeksel en klap de pompafdekking achter de opstapladder

omhoog.
– Bekijk door de opening de aansluiting MP (9) aan de stuurblok (8).
– Laat de motor door een tweede, betrouwbare en opgeleide persoon starten en zo

lang draaien (maximaal 15 seconden) tot de aandrijvingsolie zonder blaasjes uit de
opening in de stuurblok (8) vloeit.

– Zodra de olie zonder blaasjes uitvloeit, draait u de afsluitstop er onmiddellijk weer
in en draait u deze met een draaimoment van 16 Nm vast. Vloeit de olie niet bin-
nen 15 seconden uit, draait u de afsluitstop er weer in en neemt u contact op met
de klantendienst.

– Wacht minstens 10 minuten en controleer dan het oliepeil opnieuw zoals hierboven
beschreven.

– Vul olie bij als dit nodig is.

7.2.1 Oliekoeler pompverdeleraandrijving

– Controleer de oliekoeler van de pompverdeleraandrijving dagelijks op verontreini-
ging.

– Reinig deze indien nodig met perslucht of met de sproeistraal van een waterslang
– Gebruik hiervoor nooit een hogedrukreiniger.

1

(1) Oliekoeler pompverdeleraandrijving
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7.3 Hydraulisch systeem

WAARSCHUWING

Gevaar door drukaccumulator!
Zelfs als de rest van het hydraulische systeem al drukloos is, staan de drukaccumula-
toren aan het hydraulisch systeem intern onder permanent hoge druk.

– Werken aan de drukaccumulatoren mogen alleen door geschikte vakkrachten wor-
den uitgevoerd, die goed op de hoogte zijn van de omgang met drukaccumulato-
ren.

– Vóór alle werken aan het hydraulisch systeem of aan de drukaccumulatoren, moet
het systeem vooraf drukloos worden gemaakt.

– Werken aan het hydraulisch systeem mogen alleen worden uitgevoerd door per-
sonen die op de hoogte zijn gebracht over de specifieke risico's en gevaren met
betrekking tot het werken aan hydraulische systemen.

Controleer de slangleidingen van het hydraulisch systeem regelmatig op slijtage en
beschadigingen!

Vervang beschadigde of verouderde slangen onmiddellijk. Gebruik als vervanging
alleen slangen die voldoen aan de technische specificaties van de originele slangen!

Om kosten te besparen, raden wij u aan om reserveslangen direct bij ROPA te bestel-
len buizen omdat de originele hydraulische slangen van ROPA meestal aanzienlijk
goedkoper worden aangeboden dan concurrerende producten.
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1

2

3

(1) Laadluchtkoeler
(2) Koeler voor hydraulische olie
(3) Waterkoeler

Na elke motorstart wordt de ventilator van het koelsysteem korte tijd automatisch
omgekeerd. Daardoor worden verontreinigingen grotendeels vanzelf verwijderd. Een
verontreinigde koeler zal leiden tot een aanzienlijk verminderd koelvermogen. Daar-
door wordt de capaciteit van de machine aanzienlijk verminderd. Is de hydraulische
olie te sterk verhit, schakelt u de motor uit en probeert u de oorzaak vast te stel-
len. Meestal is de hydraulische oliekoeler verontreinigd of is de verwarming van de
hydraulische olietank niet uitgeschakeld.

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding!
Alle koelers worden verhit tijdens de werking. Gevaar voor zware verbrandingen!

Beschermingshandschoenen dragen!
Laat vóór alle werkzaamheden aan de koelsystemen de machine voldoende afkoe-
len!
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7.3.1 Hydraulische olietank

De tank voor hydraulische olie bevindt zich op de cabineverhoging achter de leuning.
Naast de weergave in R-Touch, kunnen het oliepeil en de olietemperatuur via het kijk-
glas (1) aan de voorkant van de hydraulische tank worden afgelezen. Het peil van de
hydraulische olie moet zich altijd tussen het midden en de bovenste rand van het kijk-
glas bevinden. Zorg er steeds voor dat het oliepeil in de hydraulische olietank correct
is. Zorg voor een zo rein mogelijke omgeving tijdens het werken aan het hydraulisch
systeem!
Verschillende soorten hydraulische olie mogen niet worden gemengd.

2

1

(1) Kijkglas oliepeil + olietemperatuur
(2) Olievuldeksel

1
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Hydraulische olie bijvullen:
– Om hydraulische olie bij te vullen, schroeft u de zwarte vuldop (2) (beluchter- en

ontluchterkop) van het deksel van de olietank eraf.
– Wanneer u de vuldeksel voor de hydraulische olie opent, is het mogelijk dat u een

"sissend geluid" hoort. Dit geluid is normaal.
De vuldop (ROPA-artikelnr. 270070000) (2) dient ook als beluchtings- en ontluch-
tingsfilter. Deze zorgt voor de noodzakelijke luchtcompensatie bij een schomme-
lend oliepeil (bv. door de olietemperatuur).
Vervang de deksel als hij verontreinigd is, echter ten laatste elke2 jaar.

OPMERKING

Stel bij het gebruik van een vacuümpomp niet meer dan 0,2 bar onderdruk in.

7.3.1.1 Vervanging van hydraulische olie

De hydraulische olie moet een keer per jaar – best kort voor de start van het seizoen
– worden vervangen. Gebruik hiervoor een voldoende groot vat. Voor het vervangen
van de hydraulische olie gebruikt u de meegeleverde aftapslang voor olie. Schroef de
aftapslang voor olie op het ventiel in de bodem van de hydraulische olietank. Het ven-
tiel opent, de afgewerkte olie vloeit weg.

Aftapventiel voor hydraulische olie

OPMERKING

In de gehele machine is meer dan twee keer zoveel hydraulische olie voorhanden
dan kan worden afgetapt tijdens het vervangen van de hydraulische olie. Daarom is
het absoluut noodzakelijk de voorgeschreven intervallen voor de vervanging van de
hydraulische olie strikt in acht te nemen.
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Wij raden aan om de hydraulische olie met een geschikte oliepomp via het stan-
daard-vulventiel (4) te vullen. Bij deze methode loopt de verse olie via de zuig-retour-
filter voordat deze de hydraulische olietank bereikt. Dit verhoogt de zuiverheid van de
olie in de hydraulica.
Een geschikte vulslang met de passende aansluiting aan het vulventiel (4) bestelt u
met ROPA artnr. 632040900 bij ROPA. Gebruik nooit dezelfde slang die u voor het
aftappen van afgewerkte olie hebt gebruikt.

4

Verplichte oliesoort: Hydraulische olie HVLP 46 (zinkhou-
dend)
ISO-VG 46 volgens DIN 51524 deel 3

Vulhoeveelheid: ong. 190 liter
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Aanzuigzeef reinigen
Om de twee jaar moet de aanzuigzeef binnenin de hydraulische olietank moet vóór
het vullen met verse hydraulische olie door middel van een visuele inspectie op vuil
worden gecontroleerd. Als de filters verstopt zijn, moeten deze worden gereinigd.

– Daarvoor moet het metalen deksel van het hydraulische olievat worden gehaald.
– Spoel de aanzuigzeef met voldoende reinigingsmiddel van binnen naar buiten uit.
– Plaats de aanzuigzeef er weer in.
– Leg de afdichting en het metalen deksel erop.
– Smeer de schroeven vóór het bevestigen van het metalen deksel in met kit

(ROPA-artikelnr. 017002600) en draai de schroeven vast.
– Vernieuw vóór het vullen met verse hydraulische olie alle filters in het hydraulisch

systeem. Deze filters zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Ze mogen niet worden
gereinigd. Door een reiniging worden de filters stukgemaakt. Het hydraulisch sys-
teem kan hierdoor ernstig beschadigd raken.

– Vul het hydraulisch systeem alleen met toegelaten hydraulische olie.

2

3

1

(1) Metalen deksel
(2) Olievuldeksel met geïntegreerde beluchtings- en ontluchtingsfilter
(3) Zuig-retourfilter
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7.3.1.2 Zuig-retourfilterelement vervangen

Op de hydrauliekolietank is een zuig-retourfilter bevestigd (1). (Filterelement ROPA
artikelnr. 270048300).

Een eerste vervanging van het filterelement is vereist na de eerste 50 bedrijfsuren,
daarna een keer per jaar.

1

(1) Zuig-retourfilter

OPMERKING

Net zoals bij alle werkzaamheden aan het hydraulisch systeem, zorgt u ook bij het
vervangen van het filterelement steeds voor een zo rein mogelijke omgeving. Zorg
ervoor dat de O-ring afdichtingen in de filterbehuizing niet beschadigd of vuil zijn.
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2

3

4

5

Bij het vervangen van het filterelement in de zuig-retourfilter
gaat u als volgt te werk:
– Voordat u de filterbehuizing opent, moet u ervoor zorgen

dat het hydraulisch systeem drukloos werd gemaakt en de
olievuldeksel geopend is.

– Verwijder de vier bevestigingsschroeven van het deksel
en leg deze aan de kant.

– Neem het deksel van de zuig-retourfilter eraf.
– Trek met een lichte draaibeweging de scheidingsplaat met

het aanhangende filterelement eruit.
– Demonteer uitgetrokken unit in scheidingsplaat, filterele-

ment en vuilopvangreservoir.
– Reinig behuizing, deksel, scheidingsplaat en vuilop-

vangreservoir. In de scheidingsplaat is een beschermings-
zeef van metaal geïntegreerd. Controleer de binnenkant
van deze beschermingszeef op metaalsplinters of andere
vuildeeltjes. Deze beschermingszeef filtert hydraulische
olie die bv. door een vuil filterelement of door lage tempe-
raturen uit de hydraulische olietank wordt "nagezogen".

– Inspecteer de filter op mechanische beschadigingen.
Beschadigde onderdelen mogen niet meer worden inge-
bouwd (deze moeten onmiddellijk worden vervangen).

– Controleer de O-ringen en vervang eventueel bescha-
digde onderdelen.

– Bevochtig vóór het inbouwen afdichtvlakken, schroefdra-
den en O-ringen met verse hydraulische olie.

– Gebruik altijd een nieuw filterelement.
– Gebruik bij het plaatsen van een nieuw filterlement de

meegeleverde O-ring.
– Monteer scheidingsplaat, filterelement en vuilopvangreser-

voir aan elkaar als unit.
– Plaats de scheidingsplaat met het aanhangende filterele-

ment en vuilopvangreservoir met een lichte draaibeweging
in de filterkop.

– Leg het deksel erop en draai de bevestigingsschroeven
weer vast. Aandraaimoment van de bevestigingsschroe-
ven 40 Nm.

(2) Deksel
(3) Scheidingsplaat
(4) Filterelement
(5) Vuilopvangreservoir
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7.3.2 Drukfilterelement vervangen

1

(1) Drukfilter werkhydraulica

Drukfilter werkhydraulica
De drukfilter voor de werkhydraulica bevindt zich achter de AdBlue® tank. Een eerste
vervanging van het filterelement is vereist na de eerste 50 bedrijfsuren, daarna een
keer per jaar. Naast een oliebestendige en voldoende grote opvangbak, hebt u voor
het onderhoud een ring- of steeksleutel sleutelbreedte 32nodig.

Filtervervanging
– Dieselmotor uitschakelen.
– Filterpot afschroeven. Vloeistof in een geschikte bak opvangen en reinigen en/of

verwijderen in overeenstemming met de milieuvoorschriften.
– Filterelement van centrale draaipin trekken. Nadat u het filterelement er hebt afge-

trokken, moet u controleren of aan het boveneinde een einddop van metaal zit.
Is dit niet het geval, trekt u de einddop apart van de centrale draaipin. Inspecteer
het elementoppervlak op vuilresten en grotere partikels. Deze kunnen wijzen op
schade aan de componenten.

– Pot reinigen.
– Controleer de filter op mechanische schade, met name aan de afdichtvlakken en

de schroefdraad.
– O-ring op de filterpot vervangen. Door vuil of een onvolledige drukontlasting bij de

demontage kan de inschroefdraad de pot vast komen te zitten.

Elementen inbouwen
– Indien nodig afdichtvlakken aan filterpot/kop, O-ring aan de pot en element met

verse hydraulische olie bevochtigen.
– Nieuw element (ROPA-artikelnr. 270043000) inbouwen.
– Filterelement op de centrale draaipin monteren.
– Filterpot tot de aanslag inschroeven.
– Filterpot met een zesde omdraaiing terugdraaien.
– Start de dieselmotor en hef bijv. de bietenhoopruimer tegen de aanslag omhoog

(tegen de druk in bewegen), controleer het filter op lekkage.

OPMERKING

Filterelementen verwijderen in overeenstemming met de regionale milieubescher-
mingsvoorschriften!
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7.4 Mechanische aandrijving naar de stuurassen

7.4.1 Aftaktussenassen van de versnellingsbak naar de stuurassen

Alle cardanassen op de machine moeten na iedere 200 bedrijfsuren worden doorge-
smeerd.

GEVAAR

Levensgevaar door draaiende machinedelen!
Als de motor draait, kunnen lichaamsdelen of kledingstukken verstrikt raken in de
draaiende scharnierassen en in de machine worden getrokken.

– Machine stoppen en dieselmotor uitschakelen.
– De machine moet tegen onbedoeld starten van de dieselmotor worden beveiligd.

Afbeelding met voorbeeld: Een smeernippel
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7.4.2 Onderhoud cardankoppelingen in de assen

De cardankoppelingen van de tweevoudige scharnierassen in de fuseepennen van de
twee stuurassen moeten telkens na200 bedrijfsuren worden afgesmeerd. Elke cardan-
koppeling heeft twee smeernippels. De twee smeernippels (2) moeten worden afge-
smeerd.

2

7.5 Versnellingsbak (4-versnellingen)

Via de versnellingsbak worden de gebruiksmodi "Schildpad" en "Haas", versnelling I
en II en de vierwielbesturing geschakeld.

Het oliepeil moet telkens na 50 bedrijfsuren worden gecontroleerd. Die controle
gebeurt via de kijkglazen (2). De kijkglazen (2) bevinden zich aan de achterkant van
de versnelling, naast de aftaktussenas en aan de kruipgangversnelling links. 
Voor het aflezen van het oliepeil moet de machine op een vlakke en horizontale
ondergrond staan en moet de motor minst. 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Het oliepeil kan in het kijkglas worden afgelezen. Het moet zich binnen het kijkglasbe-
reik bevinden (nooit boven de bovenrand van het kijkglas!).

De eerste olievervanging is na 50 bedrijfsuren noodzakelijk, verdere olievervangingen
zijn een keer per jaar vereist.

OPMERKING

De gehele versnellingsmechaniek bestaat uit twee eenheden, die via een smal kanaal
verbonden zijn en dus over een gemeenschappelijke olietoevoer beschikken. Bij een
olievervanging moet de machine in een volledig horizontale positie staan. Wacht na
het vullen ten minste een uur voordat u overgaat tot de afsluitende controle. Als na
verloop van deze wachttijd het oliepeil zich in beide kijkglazen op hetzelfde niveau en
in het midden van de kijkglazen bevindt, werd voldoende olie in de versnellingsbak
gevuld.
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OPGEPAST

Hete olie!
De olie in de versnellingsbak kan onder bepaalde omstandigheden erg heet zijn.
Gevaar voor verbrandingen.

– Draag tijdens de olievervanging altijd handschoenen en speciale beschermingskle-
ding.
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In de machine zijn 2 varianten voor de rijaandrijving mogelijk:

Variant 1: 1 rijaandrijvingsmotor Niet mogelijk bij machine met 40 km/u
Variant 2: 2 rijaandrijvingsmotoren Bij machine met 40 km/u altijd ingebouwd

3

2

1

3

1

2

8 754

1 rijaandrijvingsmotor

3

2

1

3

1

2

86 754

2 rijaandrijvingsmotoren

(1) Vulschroef voor olie
(2) Kijkglas
(3) Aftapschroef voor olie
(4) Kruipgangversnelling Schildpad/Haas
(5) Versnellingsbak versnelling 1/versnelling 2
(6) Rijaandrijvingsmotor 2
(7) Rijaandrijvingsmotor 1
(8) Noodstuurpomp
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Bij het vervangen van olie gaat u als volgt te werk:
– Vervang de olie alleen als de versnellingen een warme bedrijfstemperatuur heb-

ben.
– Parkeer de machine in een horizontale positie.
– Plaats een er oliebestendige en voldoende grote opvangbak onder.
– Draai de twee aftapschroeven voor olie (3) eruit (deze zitten aan de benedenhoek

van de versnellingsbehuizing en onder aan de kruipversnelling), de afgewerkte olie
vloeit weg.

– Reinig de magnetische aftapschroeven voor olie(3) van metaalschuursel. Vervol-
gens de schroeven weer aanbrengen en vastdraaien.

– Open de vulschroef voor olie (1) en giet zolang verse olie in de vulopening tot het
oliepeil tot het bovenste bereik van het kijkglas (2) stijgt.

Verplichte oliesoort: Versnellingsbaksolie volledig synthe-
tisch
API GL5, SAE 75W-90 volgens ZF-norm
TE-ML 05B

Vulhoeveelheid: Rijaandrijving met 1 rijaandrijvingsmotor
ong. 12 liter

Rijaandrijving met 2 rijaandrijvingsmoto-
ren
ong. 12,4 liter
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7.6 Assen

7.6.1 Planeetwielmechanisme (geldt voor beide assen)

De eerste olievervanging is na 50 bedrijfsuren noodzakelijk, verdere olievervangingen
zijn een keer per jaar vereist.

Parkeer de machine zodat het respectievelijke wiel zoals op de afbeelding wordt
gepositioneerd.

1

2

3

(1) Olievulopening en controleschroef oliepeil
(2) Aftapschroef voor olie
(3) Ontluchtingsschroef

GEVAAR

Gevaar voor verwonding!
Levensgevaar door bewegende machinedelen.

– Vóór de olievervanging moet de machine stilstaan en moet de motor worden uitge-
schakeld.

– De machine moet tegen bedoeld starten van de motor worden beveiligd.
– Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten door vakkundig personeel

worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Gevaar door hete olie die onder druk uitloopt!
De olie in de planeetwielmechanismen kan onder bepaalde omstandigheden erg heet
zijn en kan door verwarming onder een bepaalde druk komen te staan.

– Draag tijdens de olievervanging van de planeetwielmechanismen altijd handschoe-
nen en speciale beschermingskleding.

– Draai eerst de ontluchtingsschroef heel langzaam en voorzichtig uit. Zo kan de
druk die eventueel werd opgebouwd in het planeetwielmechanisme weer veilig
worden afgebouwd.
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Bij het vervangen van olie gaat u als volgt te werk:
– Vervang de olie alleen als de versnellingen een warme bedrijfstemperatuur heb-

ben.
– Parkeer de machine in een horizontale positie.
– De controleschroef voor het oliepeil ("oil level") (1) staat horizontaal (zie afbeel-

ding).
– Plaats een er oliebestendige en voldoende grote opvangbak onder.
– Open de aftapschroef voor olie (2) en de controleschroef voor het oliepeil en laat

de afgewerkte olie uitvloeien.
– Draai de aftapschroef voor olie er weer in.
– Open de ontluchtingsschroef (3). Sluit de olievuller voor planeetwielmechanismen

van ROPA aan op de olievulopening (1).
– Vul het planeetwielmechanisme met de meegeleverde olievuller voor planeetwiel-

mechanismen van ROPA tot het oliepeil de onderkant van de olievulopening
bereikt.

– Draai de controleschroef voor het oliepeil er weer in.
– Daar de ontluchtingsschroef er weer in.
– Wacht ongeveer 15 minuten en controleer dan het oliepeil opnieuw. Vul evt. een

kleine hoeveelheid olie bij. Aanhaalmoment voor de 3 schroeven: 50 Nm.

OPMERKING

Voor het bijvullen van de olie moet ROPA-vuller voor planeetwielolie (ROPA-artikelnr.
018001700, met de machine meegeleverd) worden gebruikt. Met dit speciale gereed-
schap kunt u gemakkelijk en precies de juiste hoeveelheid olie vullen.

Verplichte oliesoort: Versnellingsbakolie
API GL5, SAE 90

Vulhoeveelheid: per planeetaandrijving ong. 3,5 liter
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7.6.2 Differentieel aan voor- en achteras

De eerste olievervanging is na 50 bedrijfsuren noodzakelijk, verdere olievervangingen
zijn een keer per jaar vereist.

1

2

Frontas

(1) Aftapschroef voor olie
(2) Olievulopening + controleschroef oliepeil

2

1

Achteras

GEVAAR

Gevaar voor verwonding!
Levensgevaar door bewegende machinedelen.

– Vóór de olievervanging moet de machine stilstaan en moet de motor worden uitge-
schakeld.

– De machine moet tegen bedoeld starten van de motor worden beveiligd.
– Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten door vakkundig personeel

worden uitgevoerd.
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Bij het vervangen van olie gaat u als volgt te werk:
– Vervang de olie alleen als de versnellingen een warme bedrijfstemperatuur heb-

ben.
– Parkeer de machine in een horizontale positie.
– Plaats een er oliebestendige en voldoende grote opvangbak onder.
– Draai de aftapschroef voor olie van het differentieel ("laatste versnelling") eruit.

Deze bevindt zich onderaan, op het laagste punt van het aslichaam.
– Open de controleschroef voor het oliepeil en wacht tot de olie volledig is weggelo-

pen.
– Draai de aftapschroef voor olie er weer in.
– Giet olie in de olievulopening tot dat de oliespiegel de onderkant van de olievulope-

ning bereikt.
– Draai de controleschroef voor het oliepeil er weer in.

Verplichte oliesoort: Versnellingsbakolie
API GL5, SAE 90

Vulhoeveelheid: ong. 22 liter Frontas
ong. 20 liter Achteras
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7.7 Pneumatisch systeem

Bij het pneumatisch systeem zijn alleen onderhoudswerkzaamheden aan de luchtdro-
ger en de persluchttanks noodzakelijk. De compressor is onderhoudsvrij.
De luchtdroger en de vijf persluchttanks bevindt zich onder de rechter zijkap. Het dro-
gerpatroon (1) ROPA artnr. 261003500 van de luchtdroger moet een keer per jaar
worden vernieuwd.

Het condensatiewater moet telkens na 100 bedrijfsuren uit de persluchttanks wor-
den afgetapt. Als de machine langere tijd (meer dan een week) niet in werking wordt
gezet, moet het condensatiewater eveneens uit de persluchttanks worden afgetapt.
Druk hiervoor het aflaatventiel zacht naar opzij of naar binnen.

OPGEPAST

Gevaar voor vallen en verwondingen!

– Vóór het ontwateren moet de machine stilstaan en moet de motor worden afgezet.
– De machine moet tegen bedoeld starten van de motor worden beveiligd.
– Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten door vakkundig personeel

worden uitgevoerd.
– Gebruik bij het onderhoud van de luchtdroger steeds een stabiele ladder.
– Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en speciale beschermingskleding.

1

(1) Luchtdrogerpatroon

222

(2) Aftapventiel
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7.8 Opnamegedeelte

7.8.1 Middenspits

De onderkant van de middenspits met ingeklapte zijstukken van het opnamegedeelte
dagelijks op vuil controleren (visuele controle). Sterke vuilresten moet u onmiddellijk
en grondig verwijderen.

De middenspitskap (2) kan na het losmaken van drie schroeven (1) aan een kant wor-
den verwijderd.

1

1

1

1

1 1

3

2

De spits (3) - het voorste deel van de middenspits - is onderhevig aan slijtage. Deze
moet in elk geval bewerkt of vervangen worden voordat het materiaal volledig versle-
ten is. Voor machines die sterk belast zijn, raden wij aan om dit deel steeds in voor-
raad te hebben.

3
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7.8.2 Versnellingsbakken opnamegedeelte

De machine is buiten aan het opnamegedeelte telkens met drie versnellingsbakken
aan de rechter- en linkerkant uitgerust. Parkeer de machine in een horizontale positie.
Het oliepeil van deze zes versnellingsbakken moet met een uitgeklapt en neergelaten
opnamegedeelte dagelijks worden gecontroleerd. Het oliepeil kan in het kijkglas (2)
worden afgelezen. Het peil moet zich binnen het kijkglasbereik bevinden (nooit boven
de bovenrand van het kijkglas!).

De eerste olievervanging is na 50 bedrijfsuren noodzakelijk, verdere olievervangingen
zijn een keer per jaar vereist.

2

1
1

3

3

3

2

2

1

6 5 4

(1) Vulschroef voor olie
(2) Kijkglas
(3) Aftapschroef voor olie
(4) Versnellingsbakken opnemerwalsen
(5) Versnellingsbakken aanvoerwalsen
(6) Versnellingen 4-voudige spiraalwalsen

Bij het vervangen van olie gaat u als volgt te werk:
– Vervang de olie alleen als de versnellingen een warme bedrijfstemperatuur heb-

ben.
– Parkeer de machine in een horizontale positie.
– Plaats een er oliebestendige en voldoende grote opvangbak onder.
– Draai de aftapschroef voor olie uit.
– Open de vulschroef voor de olie en wacht tot de olie volledig is weggelopen.
– Draai de aftapschroef voor olie er weer in.
– Giet in de vulopeningen (tegelijkertijd ontluchtingsstoppen) zoveel verse olie, tot

het oliepeil met neergelaten opnamegedeelte zich in het bovenste bereik van de
kijkglazen beweegt.

Verplichte oliesoort: Versnellingsbakolie
API GL5, SAE 90

Vulhoeveelheid:
per versnelling van de opnemerwalsen: ong. 9,0 liter
per versnellingsbak aanvoerwalsen: ong. 3,5 liter
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per versnellingsbak 4-voudige spiraalwal-
sen:

ong. 1,4 liter

7.8.3 Centrale smering van opnamegedeelte

Controleer dagelijks alle kabels (1) van het centrale smeringssysteem die naar de wal-
sen leiden (visuele controle van de kabels).

1

1

1
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7.8.4 Uit- en inbouwen van walsen

47 48 49 50

51 52 53

54 55

4645

59

45

58

57
56

(45) Uitklapplaat
(46) Ruimschild
(47) Spiraalwals 4
(48) Spiraalwals 3
(49) Spiraalwals 2
(50) Spiraalwals 1
(51) Aanvoerwals 3
(52) Aanvoerwals 2

(53) Aanvoerwals 1
(54) Poetserwals
(55) Opnemerwals
(56) Opnemerwalsen
(57) Aanvoerwalsen
(58) 4-voudige spiraalwalsen
(59) Vorstbreker

GEVAAR

Gevaar voor verpletting!
Bij het uit- en inbouwen van walsen bestaat gevaar dat de zijstukken van het opname-
gedeelte plotseling neerklappen en dat personen die zich in dit gebied bevinden, ern-
stig gewond kunnen raken.

Vóór het begin van de werkzaamheden moet het respectievelijke zijstuk van het
opnamegedeelte veilig worden ondersteund of door een kraan met voldoende
draagcapacitiet extra worden beveiligd.
De geldende ongevallenpreventievoorschriften voor het werken onder opgeheven
lasten moeten in acht worden genomen.
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7.8.4.1 Uit- en inbouwen van opnemer- en poetserwals

De opnemerwals en poetserwals kunnen alleen gezamenlijk worden uitgebouwd
omdat de vingers van de opnemerwals tussen de schijven van de poetserwals bewe-
gen. De versnellingsbakolie moet voor het uitbouwen NIET worden afgetapt.

1

3

2

1

13
4

7
6

85

Vóór het uitbouwen van opnemerwals moet de afsluitdeksel (1) van de lagerflens (bui-
ten aan versnellingen) worden verwijderd:
– Draai de smeerleiding af .
– Maak de zes zeskantschroeven (2) (sleutelbreedte 13) van de afsluitdeksel los en

verwijder de afsluitdeksel.
– Draai de twee stelschroeven (3) er zover uit tot de plaatmoer (4) geblokkeerd is.
– Maak de tegenmoer (13) (sleutelbreedte 30) los, draai de twee stelschroeven er

weer in en verwijder beide moeren.
– Trek de opnemerwals (5) van de versnelling. De opnemerwals wordt op slechts

12 kunststof-meenemers (6) geschoven. Deze 12 kunststof-meenemers (ROPA
artnr. 100284900) (6) moeten bij elke demontage van de opnemerwals worden ver-
nieuwd. Dit geldt ook voor de O-ring (ROPA artnr. 412021700) (7).
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6

11
8

5

9

10

12

7

– Voordat u ze in de vertandingsbus (8) schuift, moet u de nieuwe kunststof-mee-
nemers (6) goed invetten.

– De meenemerplaat (10) en de schroefbeveiliging (11) worden vooraf gemonteerd
aan de nieuwe zeskantschroef (M 20*360) (9).

– De vooraf gemonteerde schroef wordt met de 4 binnenzeskantschroeven
(M12 x40) (12) in de vingerwals gedraaid. De schroeven moeten met een middel-
matig sterk schroefbeveiligingsmiddel, bv. Loctite 243, worden ingekleefd, en met
85 Nm worden vastgedraaid.

– Breng de vingerwalsen met de voorgemonteerde schroef in het opnamegedeelte.
Zorg ervoor dat de kunststof-meenemers(6) in de vertanding haken en de O-ring
(7) niet beschadigd raakt.

– Trek de vingerwalsen met de plaatmoer (4) (die met Loctite 243 moeten worden
ingelijmd) tot de aanslag tegen de versnelling. De plaatmoer (4) weer losmaken,
nogmaals aandraaien tot deze nauw aansluit en opnieuw met ong. 1/3 omdraaiing
losmaken tot deze parallel met de schroefboringen van de twee stelschroeven (3)
staat.

– Draai de twee stelschroeven uit, totdat de positie van de plaatmoer (4) gefixeerd is.
Borg de plaatmoer (4) en de tegenmoer (13) tegen elkaar en beveilig deze met het
schroefbeveiligingsmiddel Loctite 243.

– Draai de twee stelschroeven (3) tot de aanslag in de spil. De zeskantschroef (9)
moet nu een voelbare lengtespeling van bijna een millimeter hebben.

– Vóór het aanbrengen van de afsluitdeksel, smeert u de lege ruimte boven de
tegenmoer (1) tot aan de rand vol met smeervet en bevestigt u dan de afsluitdop
met de zes zeskantschroeven (2).

OPMERKING

De zeskantschroeven (M 20*360) (ROPA Art. Nr. 415005000) (9) moeten een keer per
jaar worden vernieuwd. Hetzelfde geldt voor moeren M20 (ROPA artnr. 414037000 (4)
en 414032000 (13) ).

Bij de poetserwals is er geen beveiliging aan de versnelling voorhanden. De poetser-
wals wordt op de versnelling geschoven. Deze kan na het losmaken van het tegenla-
ger in het midden van het opnamegedeelte (kussenblok met stelring) worden afgetrok-
ken.
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7.8.4.2 Vingers van de opnemerwalsen vervangen

De opnemerwalsen zijn aan de opnemervingers voorzien van slijtplaten (ROPA
artnr. 208003800). Op de slijtplaten zijn hardmetalen platen gesoldeerd.

Door de bevestiging met een schroefverbinding kan elke versleten slijtplaat gemakke-
lijk en zonder grote inspanning worden vernieuwd en gemonteerd.

Opnemervinger met slijtplaat

GEVAAR

Gevaar voor ernstige verwondingen tijdens het werken aan de vingers van de
opnemerwalsen.

– Machine stoppen en dieselmotor uitschakelen.
– De machine moet tegen onbedoeld starten van de dieselmotor worden beveiligd.
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7.8.4.3 Uit- en inbouwen van aanvoer- en spiraalwalsen

Wat u steeds in acht moet nemen:

Aandrijvende kant:

13

12

14

15

11
85 Nm

– De walsen zijn op koppelingsklauwen (11) aan de versnellingen geschoven. Bij
deze walsen is er geen extra bescherming aan de versnellingen voorhanden.

– Alle polyamide-snelkoppelingen (12) moeten worden ingevet voordat ze op de kop-
pelingsklauwen worden geschoven.

– Vóór de montage moet telkens een nieuwe O-ring (ROPA artnr. 412033800) (13) in
de koppelingsklauw en in het walsuiteinde (O-Ring ROPA artnr. 412063500) (14)
worden aangebracht.

– De vier M12 x 80-binnenzeskantschroeven (ROPA artnr. 415005100) (15) waar-
mee de polyamide-snelkoppelingen(12) in de walsen zijn geschroefd, zijn bedekt
met een speciale schroefbeveiliging en kunnen slechts een keer worden gebruikt.
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Contralagerkant:

750 Nm

750 Nm

19
21

20

17

23

22 16

18

85 Nm

24

26

25

23

22

27

– Alle M24-schroeven met fijne schroefdraad (16) zijn voorzien van een rechtse
schroefdraad (!). Het aandraaimoment is 750 Nm. Ze zijn niet met een vloeibare
schroefbeveiliging (Loctite) beveiligd.

– Markeer vóór het demonteren de bovenste (17) en de onderste halve schaal (18)
in paren. Deze onderdelen worden toegesneden en als paar vervaardigd en kun-
nen niet worden vervangen door andere onderdelen of worden gecombineerd met
andere onderdelen.

– Verwijder beide zeskantschroeven M12 (19) en haal de bovenste halve schaal (17)
met de verdraaibeveiligingsplaat (20) en de stalen schroefbeveiligingsplaat (21)
eraf.

Wals verwijderen/aanbrengen:

– Om een wals eruit te kunnen heffen, moet deze tot over de onderste halve schaal
(18) worden opgetild. De eenvoudigste manier om dit te doen is een zelfgemaakte
hijshaak te gebruiken, die onder de wals grijpt. Het gewicht per wals bedraagt
ong. 150 kg. De opgetilde wals zal lichtjes kantelen op de koppelingsklauw. Door
kleine axiale slagen op de walsbuiging kan de wals van de koppelingsklauw wor-
den geslagen.

– Bij het samenstellen moeten de twee O-ringen (ROPA artnr. 412030900) (22) op
de bevestigingskogel (23) steeds worden vervangen door nieuwe O-ringen. Het-
zelfde geldt voor de O-ring (ROPA artnr. 412032000) (24) in het vetkanaal van de
onderste halve schaal.

– De zeskantschroeven (19) moeten met een draaimoment van 85 Nm worden vast-
gedraaid. De schroefbeveiliging gebeurt door het naar boven buigen van de hoe-
ken van de stalen schroefbeveiligingsplaat (ROPA artnr. 100273600) (21).

– Tijdens het aanbrengen van de bevestigingskogel (23) in de verdraaibeveiligings-
schijf (25) moet u ervoor zorgen dat de smeerboring (26) in de bevestigingskogel
altijd in de tegenovergeselde richting van de sponning (27) in de verdraaibeveili-
gingsschijf (25) moet wijzen.
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750 Nm

750 Nm

19
21

20

17

23

22 16

18

85 Nm

24

26

25

23

22

27

OPMERKING

Voordat u de schroef met fijne draad M24 indraait (16) moet de schroefdraad altijd
met een dunne laag koperpasta (ROPA artnr. 017015900 tube met 100 gr.) worden
ingesmeerd.

– Bij het inbouwen van de walsen moet u ervoor zorgen dat de windingen van de
walsen niet gelijk lopen t.o.v. elkaar. De windingen van de walsen moeten in het
midden in elkaar overgaan.

– Om een gelijkmatige slijtage van de walsen te waarborgen en als dit nodig blijkt,
dienen de spiraalwalsen in het andere zijstuk van het opnamegedeelte te worden
gemonteerd. Als u de spiraalwalsen opnieuw monteert, moeten deze kruiselings
worden vervangen. Om de eenzijdige slijtage van de sponning (27) in de verdraai-
beveiligingsschijf (25) te voorkomen, moet u de verdraaibeveiligingsplaten (20) na
elk seizoen in tegengestelde draairichting aan de walsen monteren.
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7.8.4.4 Slijtageflens vervangen

De afstand tussen de twee slijtageflenzen (28) bedraagt bij een nieuwe machine ong.
0,5 mm. Wanneer deze afstand te groot wordt, blijven meer gras, onkruid, bietenbla-
deren enz. in de overgang naar de volgende band hangen.
ROPA adviseert om de slijtageflenzen te vervangen wanneer de afstand 2-3 mm
bedraagt. Deze vervanging kunt u eenvoudig doorvoeren. De instellingen van de
kegelvormige rollagers worden hierbij op geen enkele manier beïnvloed, omdat deze
zich achter de slijtageflens bevinden.

25

28

30

30

29

27

23

16

U gaat principieel hetzelfde te werk als bij het uitbouwen van de spiraalwalsen, met
het verschil dat de schroef met fijne draad M24 (16) eerst moet worden losgemaakt
(niet volledig uitdraaien).
Bij de vervanging van de slijtageflens (28) moeten alleen de bevestigingsschroeven
(29) van de slijtageflens worden verwijderd. Als de twee stelschroeven (30) in de
schroefdraden worden gedraaid, wordt de slijtageflens eraf gedrukt.

Slijtageflenzen zijn in twee uitvoeringen vereist:
– Slijtageflens ROPA artnr. 100225600 voor rechtsdraaiende walsen (zonder type-

ring)
– Slijtageflens ROPA artnr. 100225700 für linksdrehende Walzen (typering: 1

groef(1) voorkant)

1

De aangegeven draairichting verloopt steeds met blik op de voorzijde van de slijtage-
flens.
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7.8.4.5 Lagers van spiraalwalsen/aanvoerwalsen monteren/instellen

Voor het monteren en/of instellen van de lagers (instelbare kegellagers), die zich
aan de uiteinden van de wringer- of transportwalsen bevinden, hebt u een speciaal
werktuig nodig. Dit gereedschap kan bij ROPA worden besteld onder artikelnummer
018002400. Deze werken zijn maar zelden nodig en kunnen alleen worden uitgevoerd
door ervaren technici.

7.8.4.6 Oliekeerringen (Simmerringen) aan versnellingsbak vervangen

Door het constructietype kan het opnemerwalslager sterk vervuild raken.
Hoewel u het regelmatig goed kunt afdichten, kunnen na verloop van tijd
toch aarderesten in de aandrijfflens binnendringen. Daarom moeten de twee
oliekeerringen (ROPA-artikelnr. 246002800) (31), de twee binnenringen
(ROPA-artikelnr. 240015200) (32), de beide viltringen (ROPA-artikelnr. 246002600
(33) en ROPA-artikelnr. 246014500) (34) op het lager van de opnemerwalsen uit vei-
ligheidsredenen na iedere ong. 300.000 ton verlading worden vernieuwd.
Demonteer hiervoor de spiebus (8), de vuilafstotende flens (35) en de lagerflens (36).
Om de spiebus te demonteren (8) is het speciale gereedschap van ROPA met
artikelnr. 018068000 leverbaar.
Verwijder vuilafzettingen op de zaagtanddraad in de vuilafstotende flens (35).
Bij de montage moet de O-ring (37) (ROPA-artikelnr. 412081000) en (38)
(ROPA-artikelnr. 412081000) in elk geval ook worden vernieuwd.

36 31 35 37 8

32

4

36
35 8

33 34 38
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7.8.4.7 Oplassen

Bij de windingen van de aanvoer- en de spiraalwalsen mag het lasmateriaal alleen op
de aanvoerzijde van de wals worden aangebracht. Leg een oplasnaad nooit handma-
tig en direct op de walsbuis. Daarbij wordt de volledige wals vervormd door de hitte en
onbruikbaar.

1

Zorg er steeds voor dat de opgelaste spiralen (1) bij de aanvoerwalsen niet hoger dan
max. 20 mm zijn.

2

Zorg er steeds voor dat de opgelaste spiralen (2) bij de spiraalwalsen niet hoger dan
max. 18 mm zijn.

Om bij het oplassen gladde oppervlakken van het opgelaste materiaal te krijgen en
dus schade aan de bieten te voorkomen, moet het opgelaste materiaal machinaal
worden vervaardigd. Deze werken kunnen bij vele ROPA service-steunpunten profes-
sioneel en gunstig worden uitgevoerd.

Als oplasdraad raden wij de speciale vuldraad ROPA SCREWTEC met een diameter
van 1,6 mm aan. Deze wordt aangebracht in de fabriek en kan op de 15 kg/rol onder
ROPA artnr. 017013600 worden besteld.
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7.9 Bietenhoopruimer en bietenrestopraper

Maak de hydraulisch bewegende delen vrij van grof vuil en smeer de telescoopbuis
met smeervet in als dit nodig is.

1

2

(1) Bietenhoopruimer
(2) Bietenrestopraper

De speling tussen de buitenste en binnenste buis van de telescoopbuis kan indien
nodig als volgt worden ingesteld:
– Verwijder de zes zeskantschroeven (3).
– Het instellen van de speling gebeurt met afstandsplaten (4).
– De zes zeskantschroeven weer bevestigen.

3

4
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7.10 Band onder cabine

De afbuigrollen (1) van de band onder de cabine (helemaal vooraan, aan het inloop-
gedeelte van de band onder de cabine) zijn met afsrijkers (2) uitgerust. Ze schrapen
aanklevende aarderesten af. De schroeven in de afstrijkers moeten een keer per week
worden gecontroleerd. Als de schroefkoppen sterk zijn afgeschuurd, moeten deze
worden vervangen.
Als de schroefkoppen teveel slijtage vertonen, kan de afstrijker losraken en in de band
onder de cabine klappen. Daardoor wordt de band onder de cabine stukgemaakt. Bij
dergelijke schade is elke vorm van garantie, aansprakelijkheid of versoepelende rege-
ling uitgesloten
Afhankelijk van de slijtage moeten de afstrijkers worden bijgesteld of worden vervan-
gen als dit nodig is. Afhankelijk van de bodemgesteldheid, moet het gebied rond de
afbuiging van de band onder de cabine meerdere keren per dag tot een keer per week
worden gecontroleerd en worden gereinigd bij hardnekkig vuil. De zeefketting moet
indien nodig worden aangespannen.

Ze mag nooit te strak worden gespannen.
Controleer dagelijks of alle draagrollen in het bandkanaal onder de cabine zich in
goede staat bevinden. Als bij de frontas rollen defect zijn, veel slijtage vertonen of niet
meer voorhanden zijn, sleept de band over de as. De asbehuizing kan hierdoor ernstig
beschadigd raken.

Bandkanaal onder cabine Dit gedeelte regelmatig controleren en
indien nodig reinigen

1
2
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(1) Afbuigrol
(2) Afstrijker

7.10.1 Band onder cabine spannen

WAARSCHUWING

Gevaar voor zware verwondingen.
Het naspannen van de band onder de cabine is alleen toegestaan wanneer de aan-
drijving en de motor werden uitgeschakeld.

– Machine stoppen en dieselmotor uitschakelen.
– De machine moet tegen bedoeld starten van de motor worden beveiligd.

Controleer de spanning van de band onder de cabine alleen wanneer het opnamege-
deelte uitgeklapt is en werd neergelaten tot op de werkhoogte.

Als de band onder de cabine moet worden nagespannen, maakt u de bevestigings-
schroef van de spanrol los (2) (rechts en links achter het voorwiel, aan de onderkant
van de framebuis) en trek met behulp van de spanschroef (1) de spanrol (2) naar
onder. Zorg ervoor dat de spanrollen (2) aan beide zijden even ver werden verscho-
ven.

1

2

(1) Spanschroef
(2) Spanrol
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Gelijkloop
Als de band onder de cabine sterk naar een kant langs de zijflens van de aandrijvings-
wielen loopt, kan dit door de oliemotorsteun (4) en/of drijfas (3) worden gecompen-
seerd.

3 4

7.10.2 Aandrijvingswielen van de band onder de cabine vervangen

OPGELET

Aandrijvingswielen van de band onder de cabine op tijd vervangen, wacht niet tot de
band onder de cabine overslaat!

Controleer de aandrijvingswielen wekelijks op slijtage. Ernstig versleten aandrijfwielen
leiden tot de vroegtijdige slijtage van de band onder de cabine.

Levensduur: afhankelijk van de bodemgesteldheid iedere 60.000 - 140.000 ton verla-
ding.

7.11 Nareiniging
Afhankelijk van de uitrusting beschikt uw machine over een zeefkettingreiniging, een
8-voudige wringerwalsreiniger of een ontstener.
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7.11.1 Zeefkettingreiniging

De reinigingsband mag niet te strak gespannen zijn. Deze dient licht door te hangen
tussen de draagrollen in de terugloop van de band.

WAARSCHUWING

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen door de startende reinigingsband!
Het aanspannen van de reinigingsband is alleen toegestaan wanneer de machine
aandrijving en de motor werden uitgeschakeld.

– Machine stoppen en dieselmotor uitschakelen.
– De machine moet tegen bedoeld starten van de motor worden beveiligd.

1 2

2

3

(1) Bevestigingsschroef
(2) Tegenmoer
(3) Spanschroef

– Maak de bevestigingsschroeven (1) van de afbuigrollen rechts en links los.
– Om de band aan te spannen maakt u de tegenmoeren (2) aan de twee span-

schroeven (3) rechts en links los.
– Contramoeren zo ver verdraaien als nodig, daarna de contramoeren weer vast-

draaien.
– Zorg ervoor dat u de spanschroeven aan beide kanten even ver aanpast, zodat de

band gelijkmatig gespannen is.
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7.11.2 Reiniging van de 8-voudige spiraalwalsen

Als de walsen in de spiraalwalsreiniger grotere uitbalanceerfouten vertonen, mag u
met deze walsen niet meer voor langere tijd verderwerken, anders beschadigt u naar
grote waarschijnlijkheid de ophanging of het nareinigerframe.
Het in- en uitbouwen van de spiraalwalsen verloopt identiek aan het in- en uitbouwen
van de spiraalwalsen in het opnamegedeelte.

GEVAAR

Gevaar voor bijzonder zware verwondingen door spiraalwalsen die beginnen te
draaien!

– Machine stilleggen en dieselmotor uitschakelen
– De machine moet tegen onbedoeld starten van de motor worden beveiligd

Gevaar voor vallen!

– Gebruik bij alle werkzaamheden aan de spiraalwalsreiniger altijd goed begaanbare
ladders en opstaphulpmiddelen of een goedgekeurd werkplatform.
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De 8-voudige spiraalwalsreiniger wordt aangedreven door een hydraulische motor.
Het oliepeil van de tandheugelaandrijving moet een keer per week worden gecontro-
leerd. De controle van het oliepeil gebeurt via het kijkglas. Staat het oliepeil boven het
midden van het kijkglas, hoeft geen olie te worden bijgevuld.
De eerste olievervanging is na 50 bedrijfsuren noodzakelijk, verdere olievervangingen
zijn een keer per jaar vereist.

3

2

1

(1) Vulschroef voor olie
(2) Kijkglas
(3) Aftapschroef voor olie

Bij het vervangen van olie gaat u als volgt te werk:
– Vervang de olie alleen als de versnellingen een warme bedrijfstemperatuur heb-

ben.
– Plaats een er oliebestendige en voldoende grote opvangbak onder.
– Draai de aftapschroef voor olie uit.
– Open de vulschroef voor de olie en wacht tot de olie volledig is weggelopen.
– Draai de aftapschroef voor olie er weer in.
– Giet zolang verse olie in de olievulopening tot het oliepeil tot het bovenste bereik

van het kijkglas stijgt.
– Draai de vulschroef voor olie er weer in.

Verplichte oliesoort: Versnellingsbakolie
API GL5, SAE 90

Vulhoeveelheid: ong. 6,0 liter

378 / 496



Onderhoud
Nareiniging

7.11.3 Ontstener

GEVAAR

Gevaar voor zeer ernstig letsel door de aanlopende reinigingsband en aanlo-
pende walsen!
Onderhoudswerkzaamheden aan de ontstener zijn alleen toegestaan wanneer de
machineaandrijving en de motor zijn uitgeschakeld.

– Machine stoppen en dieselmotor uitschakelen.
– De machine moet tegen bedoeld starten van de motor worden beveiligd.

Gevaar voor vallen!

– Gebruik bij alle werkzaamheden aan de ontstener altijd veilige ladders en opstap-
hulpmiddelen of een goedgekeurd werkplatform.
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De reinigingsband van de ontstener mag niet te strak gespannen zijn. Deze dient licht
door te hangen tussen de draagrollen in de terugloop van de band.

(1) Bevestigingsschroef
(2) Contramoer
(3) Spanschroef

– Maak de bevestigingsschroeven (1) van de afbuigrollen rechts en links los.
– Om de band aan te spannen maakt u de tegenmoeren (2) aan de twee span-

schroeven (3) rechts en links los.
– Contramoeren zo ver verdraaien als nodig, daarna de contramoeren weer vast-

draaien.
– Zorg ervoor dat u de spanschroeven aan beide kanten even ver afstelt, zodat de

band gelijkmatig gespannen is.

Op de wringerwalsen kan de afstand tot de reinigingswalsen rechts en links worden
ingesteld. De afstand moet zo zijn ingesteld, dat de wringerwalsen de reinigingswal-
sen niet raken.

Stel zo nodig de gewenste afstand in met behulp van de schroef (4) en de moer (5).
Let er goed op, dat u de schroeven aan beide zijden even ver afstelt.
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Op iedere wringerwals kan de voorspanning van de wringerwals links en rechts wor-
den ingesteld. Met behulp van de voorspanning wordt de activeringskracht van de
wringerwals bepaald.
Als de voorspanning te laag is ingesteld, kan de wringerwals ook bij bieten worden
geactiveerd. Als de voorspanning te hoog wordt ingesteld, wordt de wringerwals
mogelijk bij stenen niet geactiveerd.

– Voor het instellen van de voorspanning van de wringerwals draait u de contramoe-
ren (6) op de beide spanschroeven (7) rechts en links los.

– Contramoeren zo ver verdraaien als nodig, daarna de contramoeren weer vast-
draaien.

– Zorg ervoor dat u de spanschroeven aan beide kanten even ver afstelt, zodat de
wringerwals gelijkmatig gespannen is.
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7.12 Overlader

7.12.1 Overlader spannen

De overlaadband moet indien nodig worden aangespannen. De bandspanning is pas
correct ingesteld wanneer bij een volledig neergelaten overlader en volledig gestrekt
overlader-scharnierdeel (overlader doorlopend bijna recht) de onderste, lege teruglo-
pende kant van de band tussen de draagrollen ong. 2-3 cm doorhangt.

Overlader correct gespannen

Om de overlader na te spannen gaat u als volgt te werk:
– Motor uitschakelen en tegen onbedoeld starten beveiligen.
– Maak de bevestigingsschroeven (1) aan de afbuigrollen links/rechts los.
– Draai de moeren (2) op de trekstaven (3) links/rechts zo ver aan, tot de afbuigrollen

links/rechts ver genoeg werden teruggeschoven.
– Borg de moeren (2) op de trekstaaf (3) links/rechts.
– Draai de bevestigingsschroeven (1) van de afbuigrollen links/rechts weer vast.
– Zorg ervoor dat u beide kanten van de band gelijkmatig aanspant, zodat de band

niet aan een kant begint te lopen en beschadigd raakt.

112
2

3
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Als de overlaadband schuin loopt, kunt u dit door het aanpassen van de spanmoer (4)
aan de diagonale steunbalk (5) in het inworpgedeelte van de overlader compenseren.

45

De zijwanden van de overlader zijn gemaakt van slijtvaste kunststofplaten (6). Deze
zijn ontworpen zodat ze snel en gemakkelijk 4-voudig kunnen worden gedraaid als dit
nodig is.

6
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7.12.2 Draai aandrijvingen van zwenkarm en overlader

De aandrijving voor het draaien van de zwenkarm en de overlader gebeurt hydrau-
lisch via twee kettingaandrijvingen. De kettingen worden automatisch gespannen via
hydraulische cilinders.

GEVAAR

Gevaar voor bijzonder zware letsels door kettingaandrijvingen!

– Machine stoppen en dieselmotor uitschakelen.
– De machine moet tegen bedoeld starten van de motor worden beveiligd.

Gevaar voor vallen!

– Gebruik bij alle werkzaamheden aan de aandrijving van de zwenkarm en de over-
lader altijd goed begaanbare ladders en opstaphulpmiddelen of een goedgekeurd
werkplatform.

– Klim in geen enkel geval op de machine.

Kettingaandrijving overlader draaien

Stel de vetborstels (1) af indien nodig en zorg ervoor dat de contactvlakken van de
kettingschakels aan het tandwiel altijd met vet bestreken zijn.

1
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Controleer een keer per jaar de kettingen op slijtage zoals hieronder beschreven en
vervang de ketting onmiddellijk als de slijtagegrens werd bereikt (305 mm).

MAX. 305 mm

GEVAAR

Gevaar voor dodelijke verwondingen door ongecontroleerde zwenkbewegingen
van de zwenkarm en de overlader bij overslaande ketting aan de draai aandrij-
ving.

– Leg de machine onmiddellijk stil en laat het probleem oplossen door vakkrachten.

Kettingaandrijving zwenkarm
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7.12.2.1 Energieketting onderstel naar nareiniger-zwenkarm

De draaipunten van de energieketting zijn onderhoudsvrij. Als u een piepend geluid
hoort, moet u de draaipunten met een kleine hoeveel olie bevochtigen.

1

(1) Energieketting
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7.12.2.2 Aanslagschroeven vergrendeling contragewichtarm instellen

Als de klemming niet meer strak genoeg zit, moeten de aanslagschroeven (1)
opnieuw worden aangedraaid. Daarvoor tegenmoeren (2) aan de aanslagschroeven
losmaken en schroeven aandraaien, zodat geen speling meer optreedt.

1 1

2

Vergrendeling contragewichtarm

1
1

2
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7.13 Remsysteem

De frontas wordt afgeremd door een pneumatisch bediende trommelrem. De achteras
wordt afgeremd door een hydraulisch bediende trommelrem. Twee onafhankelijke
remcircuits garanderen maximale veiligheid, zelfs als een van de remcircuits uitvalt.

Na het wassen van de machine de rem "droog rijden". Als de machine wordt opge-
start met bevroren remmen (ijsvorming door binnengesijpeld water), kan dit ernstige
schade aan het remsysteem veroorzaken!
Voor elke rit de werking van de remmen controleren!

GEVAAR

Worden fouten gemaakt tijdens onderhouds-, herstel- of afstelwerkzaamheden,
bestaat voor de bestuurder en andere weggebruikers extreem levensgevaar.

Afstellings- en reparatiewerkzaamheden aan de remmen mogen alleen worden
uitgevoerd door opgeleid vakkrachten, die door een professionele opleiding ver-
trouwd zijn met het onderhoud en de reparatie van pneumatisch bediende rem-
men.

1

(1) Frontasrem pneumatisch

2

(2) Combicilinder pneuma-
tisch/hydraulisch

3

(3) Achteras met hydraulisch
bediende trommelrem
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7.14 Airconditioning en ventilatiesysteem

Heeft de airconditioning te weinig koelcapaciteit, kan dit de volgende oorzaken heb-
ben:

– Condensator airconditioning vervuild.
Oplossing: condensator airconditioning reinigen.

– Koudemiddelcircuit is niet voldoende gevuld.
Hulp: Alleen mogelijk door vakkrachten met speciaal vereist gereedschap.

– Luchtcirculatierooster in de bestuurderscabine niet geopend.
Hulp: Luchtcirculatierooster openen.

– Luchtcirculatierooster in de bestuurderscabine vervuild.
Hulp: Luchtcirculatierooster reinigen.

Als het verwarmings- en ventilatiesysteem niet werkt op volle capaciteit, zelfs wanneer
de luchtcirculatierooster volledig geopend is, kan de oorzaak meestal worden gezocht
bij de aangebrachte filters. Reinig daarom altijd beide filters.

7.14.1 Condensor airconditioning

2

(2) Condensor airconditioning

– Controleer de condensor (2) van de airconditioning dagelijks op vervuiling.
– Reinig deze indien nodig met perslucht of met de sproeistraal van een waterslang.
– Gebruik hiervoor nooit een hogedrukreiniger.
– Voor de reiniging wordt de condensor (2) met het ventilatorpaneel naar boven

geklapt.

OPGEPAST

Gevaar voor schade aan gezondheid en milieu.
Onderhoudswerkzaamheden aan de airconditioning waar een tussenkomst in het kou-
demiddelcircuit vereist is (bv.. bijvullen van koudemiddel, vervanging van de combi-fil-
terdroger enz.), mogen alleen door bevoegde service-werkplaatsen worden doorge-
voerd.
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7.14.2 Luchtcirculatiefilter

De luchtcirculatiefilter (1) bevindt zich achter de bestuurdersstoel in de bodem van de
bestuurderscabine onder een afdekkap.

1

2

De filter moet indien nodig worden gerei-
nigd. Daarvoor:

– Afdekkap verwijderen. Hiervoor de
sluitingen 90° naar links draaien en
uittrekken.

– Luchtcirculatiefilter (1) naar bovenuit-
trekken met behulp van de lip (2).

– Luchtcirculatiefilter met perslucht uit-
blazen.

– Plaats de gereinigde luchtcirculatiefil-
ter er weer in. Let hierbij op de door-
looprichting. De pijl (3) die op de filter
is gedrukt moet in de richting van de
voorruit wijzen.

– Afdekkap opnieuw aanbrengen.

Dit filterelement
(ROPA-artikelnr. 352042200) moet mini-
maal één keer per jaar worden ver-
nieuwd.

3

7.14.3 Aanzuigfilter voor verse lucht

De aanzuigfilter voor verse lucht (1) voor de bestuurderscabine bevindt zich rechts
buiten aan de achterwand van de bestuurderscabine.
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De filter moet indien nodig worden gereinigd. Daarvoor:

– Afdekking openen.
– Kartelschroef eruit draaien en filter uit het steunframe nemen.
– Filterelement reinigen met perslucht.
– Gereinigd filterelement weer in steunframe plaatsen en met kartelschroef vast-

draaien.
– Afdekking sluiten.

Dit filterelement (ROPA-artikelnr. 352033200) moet minimaal één keer per jaar worden
vernieuwd.

1

7.14.4 Condensaatafvoer

1

(1) Condensaatafvoer

Controleer regelmatig de condensaatafvoer van de airconditioning aan de onderkant
van de cabine. Als u hier geen waterafvoer kunt vaststellen, moet de condensaataf-
voer worden gereinigd.
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7.14.5 Koudemiddelcircuit

1

(1) Combi-filterdroger

OPGELET

Aanwijzing voor service-werkplaatsen!
Wanneer koelmiddel wordt vervangen of bijgevuld, moet de volgende olie worden toe-
gevoegd: Fuchs Reniso PAG46 (ROPA-artikelnr. 435004600). De airconditioning mag
in geen enkel geval met andere olietoevoegingen in werking worden gezet. Het kou-
decircuit bevat in het totaal 250 ml olie.
Type koudemiddel: R134a, vulhoeveelheid koudemiddel ong. 1750 gram.

Onderhoud een keer per jaar:

– Airconditioning door een bevoegde service-werkplaats laten controleren en indien
nodig laten herstellen.
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Om de twee jaar:

– Koudemiddel en combi-filterdroger (1) (ROPA artnr. 352041500) door een
bevoegde service-werkplaats laten vervangen.

Het koudemiddel wordt door ROPA vermengd met een fluorescerend middel. Hierdoor
kunnen eventuele lekken in de airconditioning snel en gunstig worden gedetecteerd.

2

(2) Onderhoudsaansluiting combi-filterdroger
(3) Onderhoudsaansluiting airco-compressor

3
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7.15 Onderhoud van de accu

Controleer tijdens het seizoen 1x per week de zuurgraad van de voertuigaccu's.

WAARSCHUWING

Gevaar voor chemische brandwonden.
Accuzuren kunnen gevaarlijke brandwonden op de huid en aan de luchtwegen veroor-
zaken.

– Draag bij het hanteren van accu's met zuren altijd voldoende beschermingskleding
(veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen, schort).

– Vermijd huidcontact met accuzuren.
– Vermijd het inademen van zuurdampen.
– Zorg bij de omgang met accu's voor voldoende ventilatie van de werkplaats.
– Bij huidcontact met accuzuren de aangetaste huid onmiddellijk afspoelen met veel

water. Daarna onmiddellijk een arts raadplegen.

Vul indien nodig zoveel gedestilleerd water bij totdat het zuurpeil 10 mm boven de
bovenrand van de platen reikt.
Met de accucelvuller met automatische vulstandregeling van ROPA (ROPA
artnr. 015036400), voert u dit werk snel en veilig uit.
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7.16 Weegschaal

OPMERKING

De bevestigingsschroeven (M16) (2) van de weegcellen en de bijbehorende rollen
mogen nooit worden losgemaakt met een slagmoersleutel omdat dit de weegcellen
stukmaakt. Dit geldt ook voor grotere krachten door schroefsleutels.

Als het nodig is om een rol op een weegcel te vervangen, moet de rol op de tweede
weegcel eveneens worden vervangen. Bovendien moet telkens de rol voor en na de
weegcel worden vernieuwd (omdat dezelfde diameter vereist is). Bij het inbouwen van
deze rollen moet u ervoor zorgen dat de vier rollen zich precies op dezelfde hoogte
bevinden (zie tekening - rode lijn).

Leg tijdens het inbouwen een richtlat of iets vergelijkbaars op de vier rollen of span
een meetlijn. Nu moet u de rollen op gelijke hoogte uitlijnen. Voor de uitlijning moet u
de meegeleverde afstandsplaatjes (1) gebruiken. Alle afstandsplaten (1) die niet nodig
zijn voor de uitlijning van de hoogte tussen rolhouder en wegcel, moeten onder de
schroefkoppen worden gelegd. Als dit niet wordt gedaan, wordt de weegcel gestoord
in haar functie omdat het einde van deze bevestigingsschroeven langs het blind gat
van de weegcel gaan.

HBM-weegcel Flintec-weegcel

Mocht het nodig zijn om een weegcel te vervangen, moet dit worden uitgevoerd door
bevoegd servicepersoneel.
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7.17 Stilleggen voor een langere periode

Als de machine moet worden stilgelegd voor een periode van één tot vier weken, moet
de accuhoofdschakelaar zonder uitzondering worden uitgeschakeld. Bovendien moet
in de centrale elektronica zekering F03 (1) worden uitgetrokken omdat de schakelklok
voor de standverwarming nog steeds met stroom van de accu's wordt verzorgd, ook
als de accuhoofdschakelaar uitgeschakeld is.

OPMERKING

Als zekering F03 werd uitgetrokken, kan het accuscheidingsrelais niet meer uit- of aan
worden geschakeld omdat de stuurstroom dan ook ontbreekt. Daarom moet vóór het
uittrekken van zekering F03 het accuscheidingsrelais zich al geopend hebben!

Hiervoor:
– Contactslot in stand 0 zetten.
– Schakel de accuhoofdschakelaar uit, wachttijd van 6 minuten aanhouden. Het

accuscheidingsrelais wordt nu geopend met een duidelijk hoorbaar "klikken". Con-
troleer daarna of het accuscheidingsrelais zich ook echt heeft geopend (de groene
LED in R-Touch mag niet branden als het contact op AAN geschakeld is).

– Nu zekering F03 uittrekken.
– Zekering F03 weer insteken voordat u de accuhoofdschakelaar opnieuw aanscha-

kelt.

1

Als de machine meer dan vier weken stilligt, moeten de volgende werkzaamheden
worden uitgevoerd:

– Machine grondig wassen. Vermijd doelgerichte waterspatten op lager- en draagrol-
len.

– Condensatiewater uit de persluchttanks aftappen.
– Alle smeerpunten aan de machine afsmeren.
– Centraal smeringssysteem bij ingeschakelde aandrijving minstens 2 cycli laten

draaien.
– Volledige machine met corrosiebeschermingsolie insproeien. Zorg ervoor dat olie

of vet niet aan de banden raakt.
– Smeer alle zuigerstangen en de manchetten van de hydraulische cilinder in.
– Parkeer de machine op een droge plaats (indien mogelijk een hal), waar deze ook

beschermd wordt tegen weersinvloeden.
– Bij vorstgevaar water volledig uit de watersproeiinstallatie laten lopen.
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WAARSCHUWING

Gevaar voor chemische brandwonden.
Accuzuren kunnen gevaarlijke brandwonden op de huid en aan de luchtwegen veroor-
zaken.

– Draag bij het hanteren van accu's met zuren altijd voldoende beschermingskleding
(veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen, schort).

– Vermijd huidcontact met accuzuren.
– Vermijd het inademen van zuurdampen.
– Zorg bij de omgang met accu's voor voldoende ventilatie van de werkplaats.
– Bij huidcontact met accuzuren de aangetaste huid onmiddellijk afspoelen met veel

water. Daarna onmiddellijk een arts raadplegen.

– Verwijder de accu's. De accu's moeten koel, droog maar vorstvrij worden bewaard.
Het zuurpeil moet vóór het wegbergen worden gecontroleerd en indien nodig wor-
den gevuld met gedestilleerd water. Laad de accu's volledig op alvorens ze weg te
bergen. Controleer tijdens de bewaring één keer per maand de accuspanning en
herlaad de accu als dit nodig is. Vet de accupolen in met een speciaal poolvet.

GEVAAR

Gevaar voor explosie!
Als zuuraccu's verkeerd worden geladen met ongeschikte laders of met te hoge laad-
spanningen, kan dit leiden tot de vorming van knalgas. Knalgas is zeer ontvlambaar
en kan exploderen.

– Let steeds op de juiste laadspanning.
– Zorg ervoor dat de accu's alleen in goed geventileerde ruimtes worden opgeladen.
– Roken, vuur of open licht zijn ten strengste verboden.

Levensduur van de accu's
Om de startcapaciteit van de accu bij een stilstandtijd van meer dan 2 weken te garan-
deren, moet u de volgende aanwijzingen in acht nemen:

– Vloeistofpeil controleren. Als het te laag is, mag u alleen gedestilleerd water tot aan
de maximum-markering van het zuurpeil bijvullen.

– Het zelfontladingspercentage bedraagt ong. 0,2 % van de nominale capaciteit/ dag
bij20 °C.

– Om een volledige ontlading te voorkomen moet de zuurdichtheid regelmatig wor-
den gecontroleerd. Ligt de zuurdichtheid onder 1,21 kg/l, moeten de accu's worden
herladen. Als laadstroom wordt 1/10 van de capaciteit aanbevolen.

– Volledig ontladen accu's ontwikkelen loodsulfaat. Een regeneratie door herladen is
niet meer mogelijk.

– Voor accu's met sulfaatvorming, herkenbaar aan een zilverachtige laag op de pla-
ten en troebel accuzuur, vervalt elke garantie en wordt aansprakelijkheid uitgeslo-
ten. Een versoepelende regeling wordt eveneens uitgesloten omdat deze schade
werd veroorzaakt door grove nalatigheid tijdens het onderhoud.
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7.17.1 Mercedes-Benz voorschriften bij Stillleggen van de motor

Bij een tijdelijke stillegging van machines die werden aangedreven door dieselbrand-
stof B07 (diesel met maximaal 7% aandeel biodiesel), kan het regelventiel voor de
brandstofhoeveelheid dichtgekleefd raken.

Maatregelen bij de stillegging van motorsystemen OM936/471/473 tot een peri-
ode van 6 maanden
Om aanslag door het aandeel biodiesel 7 % in de dieselbrandstof, en alle daaruit
voortvloeiende gevolgschade of problemen bij de heringebruikneming te voorkomen
moet u, naast de aangegeven maatregelen in de gebruikshandleiding van Merce-
des-Benz, ook de volgende punten in acht nemen bij de stillegging van de machine:

– U moet de motor maandelijks ong. 10 minuten met max. 900 min-1, met aange-
schakelde aircondtioning en verwarming laten draaien.

– Vóór het starten moet het oliepeil en het koelvloeistofpeil verplicht worden gecon-
troleerd. Daarnaast moet de waterafscheider aan de motor en brandstof-groffilter
worden ontwaterd.

– Bij het starten en/of tijdens het laten draaien van de motor moet steeds worden
gekeken naar de oliedruk en de koelmiddel- en olietemperatuur.

OPMERKING

De maandelijkse motorstart kan worden weggelaten wanneer de motor met FAME-
vrije brandstof (B0-dieselbrandstof) aangedreven en stilgelegd werd. Als het motor-
systeem tevoren met normale dieselbrandstof volgens DIN EN 590 met 7 % aandeel
biodiesel heeft gewerkt, dan is het in dit geval voldoende om de resterende brandstof
in de tank af te pompen en deze met ten minste 50 l B0-brandstof te vullen. Het motor-
systeem moet vóór de stillegging minstens 30 min. met deze brandstof worden aange-
dreven, zodat alle onderdelen waardoor brandstof loopt worden gespoeld.

Brandstoffen zoals bv. Aral Ultimate Diesel en BP Ultimate Diesel voldoen momenteel
aan de B0 vereiste.

Deze maatregelen zijn geldig in combinatie met de gebruikshandleiding van Merce-
des-Benz stand 01-14 van de bovengenoemde motorseries.
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7.18 Demontage en verwijdering
Als de machine aan het einde van de levensduur niet correct wordt afgevoerd, kan dit
leiden tot ongevallen en schade aan het milieu.

Mogelijk gevaar door:
Hydraulische olie/motorolie
Smeerstoffen/hulpstoffen
Koelvloeistof/koudemiddel
Brandstof
Accu's
Media/drukreservoirs die onder druk staan
Resterende energieën
Bewegende delen

– Laat de machine alleen door een geschikt afvalverwerkingsbedrijf en in overeen-
stemming met de geldende wetten, richtlijnen en normen demonteren en afvoeren.

– Nationale veiligheidsvoorschriften voor de demontage van machines in acht
nemen.

– Persoonlijke beschermingsuitrusting dragen.
– Vóór alle werken aan het hydraulisch systeem of aan de drukaccumulatoren, moet

het systeem vooraf drukloos worden gemaakt.
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Bij storingen of gevaarlijke situaties krijgt u een waarschuwingsmelding in R-Touch te
zien en hoort u een waarschuwingssignaal. Bij gevaarlijke situaties kunnen sommige
functies worden geblokkeerd.

Storing, oorzaak en oplossingen worden beschreven in R-Touch hoofdstuk. 6.

8.1 Veiligheidsschakelingen

De machine biedt de grootst mogelijke veiligheid voor bediener en materiaal. Vei-
ligheidschakelaars in de bestuurderscabine blokkeren afzonderlijke functies van de
machine wanneer de bediener de bestuurderscabine verlaat. Als een bepaalde func-
tie niet vanuit de bestuurderscabine kan worden uitgevoerd of schakelaars worden
geblokkeerd, controleer dan eerst of de linkse joystick-console omlaag geklapt is, de
achterwand van de verhoging omhoog geklapt is en het motorkastdeksel en de veilig-
heidsbeugel aan de trap gesloten zijn.

Als de functiestoring op deze manier niet kan worden verholpen, kunt u in de betref-
fende hoofdstukken van deze bedrijfshandleiding informatie terug vinden over de res-
pectievelijke componenten of de onderdelen die niet juist werken. Daar vindt u aan-
wijzingen over de veiligheidsschakelingen en mogelijke oorzaken voor een functiesto-
ring.

WAARSCHUWING

Gevaar voor zeer zware verwondingen en schade aan de machine.

– Zet veiligheidsinrichtingen, veiligheidsvergrendelingen of de veiligheidsschakelin-
gen nooit buiten werking. Dit kan zeer ernstige verwondingen veroorzaken.

– Voer nooit functiecontroles door als u niet volledig op de hoogte bent van de gevol-
gen van dit soort controles.

– Tijdens het zoeken naar storingen en/of bij het oplossen van problemen moet u er
eventueel voor zorgen dat een tweede betrouwbaar persoon aanwezig is die de
machine voldoende kent en deze onmiddellijk kan uitschakelen wanneer gevaar
dreigt.

– Bij de geringste twijfel moet u er vakkundig personeel bijhalen of contact opnemen
met het servicepersoneel van ROPA.

– Voer geen reparaties uit aan de machine als u niet over de nodige vakkennis of
ervaring beschikt.

Als u via radio of mobiele telefoon contact kunt opnemen met uw handelaar of produ-
cent, is een verdere foutdiagnose met behulp het speciale diagnosemenu op R-Touch
mogelijk. Om veiligheidsredenen zijn sommige menu's vergrendeld voor de gebrui-
ker. Bij onjuist gebruik kunnen personen ernstig gewond raken of kan aan de machine
zware materiële schade ontstaan, die dure reparaties tot gevolg hebben.
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8.2 Elektrotechniek

8.2.1 Smeltzekeringen

De elektrische zekeringen bevinden zich in de stoelconsole en in de schakelkast van
de centrale elektronica, rechts buiten op de cabineverhoging. Er worden voornamelijk
gebruikelijke vlaksteekzekeringen (smeltzekeringen) gebruikt in de machine.

Stikkers aan de binnenkant van de metalen omhulling benoemen de zekeringen. In de
sleuven van de reservezerkeringhouder in de centrale elektronica bevinden zich ook
drie zekeringsautomaten.

U kunt de zekeringautomaten gebruiken om fouten te detecteren. Plaats hiervoor een
passende zekeringsautomaat op de plaats van de doorgebrande zekering. Bij overbe-
lasting (bijv. kortsluiting) wordt de automaat geactiveerd. Door het indrukken van de
ontgrendelingsknop kan de zekeringsautomaat weer worden geactiveerd.

Zekeringen in de centrale elektronica
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8.2.2 Zekeringenlijst (smeltzekeringen)

Hoofdzekeringen in accukast

1

2

In de accukast zitten de hoofdzekeringen (mega-fuse-zekeringen).
F01 (1) verzorgt de centrale elektronica en de stoelconsole van de bestuurderscabine.
F02 (2) verzorgt een groot deel van de verlichting.
Of deze zekeringen intact zijn, kan alleen worden bepaald met een meetinstrument
(doorgangstester).

Nr. Ampère Functie

F01 125 Verzorging centrale elektronica X1

F02 125 Verzorging verlichting X2

Zekeringen F03 tot F69 in centrale elektriciteitskast

1

Zekeringsautomaat (1) om fouten te detecteren
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Nr. Ampère Functie

F03 10 Accuhoofdschakelaar, opstapverlichting, klok
voor standverwarming Klem 30

F04 15 Kl. 30 A403 CPC4 Mercedes

F05 15 Kl. 30 A02 computer ESR B

F06 15 Kl. 30 A02 computer ESR B

F07 15 Kl. 30 A03 computer ESR C

F08 15 Kl. 30 A03 computer ESR C

F09 40 Kl. 30 A435 MCM Mercedes

F10 15 Kl. 30 A22 I/O-module II

F11 15 Kl. 30 A23 I/O-module III

F12 15 Kl. 30 A24 I/O-module IV

F13 15
24V stopcontact achtersteven
Binnenverlichting centrale elektronica

F14 15 Verwarmingsblazer bij standverwarming

F15 15 Kl. 30 standverwarming

F16 3 Regeleenheid airconditioning bij werkende stand-
verwarming

F17 15 Kl. 30 A21 I/O-module I

F18 15 Kl. 30 A01 computer ESR A

F19 15 Kl. 30 A01 computer ESR A

F20 40 Kl. 30 A95 ACM Mercedes

F21 15 Kl. 30 A34 I/O-module V

Klem
30
von X1

F22 15 Stopcontact 24V motorbalk

F23 10 Alarmknipperlichten

F24 15 Zwaailichten

F25 15 K12 Schijnwerper dak

F26 15 K13 Schijnwerper reiniging/overlader

F27 10 Spanningsomvormer

Klem
30
van X2

F28 7,5 Breedtelicht rechts voor, links achter

F29 7,5 Breedtelicht links voor, rechts achter, schakelaar-
verlichting.

van licht

F30 15 Kl. 30 Dakconsole

F31 10 Ruitenwisser achter
Klem
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Nr. Ampère Functie

F32 10 Ruitenwisser deuren
30
van X2

F33 10 Ruitenwisser links

F34 10 Ruitenwisser rechts

F35 15 Verzorging rijlicht

Klem
30
van X2

F45 10 Voeding 12V

F40 15 Achteruitrijpieper

F60 15 Ruitenwisser voorruit

F61 15 Blazer cabine

F62 10 Alarmknipperlichten

F63 15 Centrale smering, luchtdroger

F64 3 Kl. 15 lichtmachine, accuhoofdschakelaar

F65 3 A19 Regeleenheid airconditioning

F66 5 Olietanksensor B81/B82

F67 3 Weegschaal CAN-BUS Pfreundt

F68 10 Kl. 15 A435 MCM Mercedes, A95 ACM Mercedes

F69 15 Verwarming brandstof-groffilter

Klem 15
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Zekeringen in de stoelconsole

Nr. Ampère Functie

F50 10 Kl. 30 A07 Kleurterminal

F51 7,5 Stopcontact 24V
Klem 30
van F01

F53 7,5 Dimlicht

F54 7,5 Grootlicht
van licht

F55 15 Luchtzitvlak, stoelverwarming

F56 10 Hoofdschakelaar besturing

F57 10 Stuurkolomschakelaar

F58 vrij RESERVE Kl 15

F110 3 Kl.15 videosysteem

Klem 15 vol-
gens K01

F59 7,5 Kl. 15 ESR, kleurterminal, joystick, bedieningsde-
len

Kl15 van
S50 direct

8.2.3 Elektronische zekeringen

1

Zekering F70r tot F97r zijn terugschakelende elektronische zekeringen. Als de lichtdi-
ode (LED) (1) in een zekering brandt, is de zekering overbelast en de voeding naar de
aangesloten component onderbroken.
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8.2.4 Zekeringenlijst met automatisch terugschakelende elektronische
zekeringen met LED

Nr. Functie Pos. in de machine

B26 DS rijaandrijving voorwaarts
F70r

B61 DS remdruk bedrijfsrem

B20 DS opnamewalsen
F71r

B21 DS spiraalwalsen 4-voudig

B22 DS reiniging
F72r

B27 DS steunassen

B68 DS ontlasting opnamegedeelte rechts
F73r

B69 DS ontlasting opnamegedeelte links

B377 DS brandstofdruk
F74r

B60 DS voorraaddruk luchtketel

B84 DS rijaandrijving achteruit
F75r

B85 DS koppeling pompaandrijfkast

B80 DS noodstuurpomp
F76r

B94 Sensor bietenhoopruimer telescoop

B46 Tanksensor
F77r

B67 DS ontlasting opnamegedeelte midden

B638 Brandstofdruk fijnfilter Mercedes
F78r

B83 DS aanvoerwalsen opnamegedeelte

B01 Sensor wielhoek FA
F79r

B02 Sensor wielhoed AA

In centrale elektriciteits-
kast 24 V
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Nr. Functie Pos. in de machine

Sensors die met 8,5 volt werken, voeding van A02

--- B40 Olietemperatuurkoeler voor hydraulische olie direct door A02/23, via
R09

B86 Sensor contragewichtarm re/li
F80r

---

B47 Rijsnelheid (variant 2 rijmotoren)
F81r

---

B73 Cabinehoogte
F82r

B87 Sensor contragewicht omhoog/omlaag

B32 Sensor rijpedaal (veiligheid)
F83r

---

B34 Sensor overladerhoogte
F84r

B35 Sensor overlader vouw

B51 Sensor PVG smering
F85r

B47 Rijsnelheid (variant 1 rijmotor)

in centrale elektriciteits-
kast 8,5 V

Nr. Functie Pos. in de machine

Sensors die met 8,5 volt werken, voeding van A03

B62 Toerental opnemerwalsen rechts
F86r

---

B63 Toerental opnamewalsen links
F87r

---

B64 Toerental 4 spiraalwalsen rechts
F88r

B10 Sensor opnamediepte

B65 Toerental 4 spiraalwalsen links
F89r

B66 Toerental nareiniging

B09 Sensor rijpedaal (werk)
F90r

---

in centrale elektriciteits-
kast 8,5 V
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Nr. Functie Pos. in de machine

Sensors die met 8,5 volt werken, voeding van A01

B74 Toerental aanvoerwalsen rechts
F91r

B75 Toerental aanvoerwalsen links

B76 Opnamegedeelte klappen R
F92r

B77 Opnamegedeelte klappen L

B72 Toerental band onder cabine
F93r

B08 Sensor bietenhoopruimer zijwaarts

B70 Sensor bietenhoopruimer hoogte
F94r

B71 Toerental overlader

B88 Vergrendeling contragewichtarm
F95r

B89 Nareiniger achter zwenken

B180 Hoogte beugel OL-transportsteun
F96r

B79 Sensor draaistoelstand

B95 Sensor bietenrestopr. Draaien
F97r

B96 Vulstandsensor watertank

in centrale elektriciteits-
kast 8,5 V
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8.3 Relais-lijst

Nr. Omschrijving Positie van
de machine

Opmerking Artnr.

K03 Relais knipperlicht Dakconsole Knipperzender 320087100

K01 Relais hoofdkast kl. 15 Lastrelais kl.15., 70 A 320009900

K04 Relais blazermodule/standver-
warming"

320015400

K06 Relais ruitenwisser schakelt de voorste wissermotor 320057300

K07 Relais centrale smering schakelt de centrale smeringspomp 320015400

K08 Relais zijruitenwisser links schakelt de linkse zijruitenwisser 320015400

K09 Relais zijruitenwisser rechts schakelt de rechtse zijruitenwisser 320015400

K10 Relais achterruitwisser links schakelt de achterruitwisser 320015400

K11 Relais deurruitenwisser schakelt de deurruitenwisser 320015400

K12 Schijnwerper dak schakelt 4 st. ASW dak vooraan 320015400

K13 Schijnwerper reiniging/overla-
der

schakelt ASW reiniging/overlader 320015400

K15 Relais achteruitrijzoemer voor achteruitrijzoemer + video-
omschakeling

320015400

K17 Relais regeleenheid airconditi-
oning/ standverwarming"

voor omschakeling regeleenheid
airconditioning kl.15 naar kl. 30

320015400

K19 Relais zwaailichten

in centrale elek-
triciteitskast

schakelt alle zwaailichten 320015400

K43 Accurelais in accukast elektrisch bediende accuhoofdscha-
kelaar

320076200
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8.4 Kleurcode voor elektriciteitskabels
Kleurcode voor elektriciteitskabels

bruin Massa

rood Klem 30 (constante voeding)

roze Klem 15 (contactstroom)

geel 8,5 Volt

paars 12 volt

blauw Signaalleidingen digitaal (AAN/UIT)

groen Signaalleidingen analoog (aanpasbaresensorwaaarden)

grijs alle lichten "E" lampen en waarschuwingsapparatuur "H" (zoemer)

wit Elektromotoren en bedrading intern, andere

oranje Stuurstroomleidingen naar alle ventielen en magneten (alle "Y")

Eigenschap: getwiste kabels
wit (getwist) = CAN-high
bruin (getwist) = CAN-low
samen getwist = CAN-BUS dataleiding
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8.5 Storingen opsporen met R-Touch

Dagtotaal

Waarde te laag

B34 Sensor overladerhoogte

Operationele storingen worden in R-Touch deels door waarschuwingssymbolen weer-
gegeven. Bij elektrische of elektronische problemen worden de respectievelijke com-
ponenten met de benaming van de component weergegeven.

Voorbeeld:

= Communicatieprobleem met regeleenheid A03 = computer
ESR C (zie volgende tabel).

= Analoog signaal niet binnen het toegestane bereik.

= Kabelbreuk of kortsluiting werd vastgesteld.

= Interne geheugenfout EEPROM.
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DIN Bouwdeel Positie van de
machine

Opmerking Artnr.

A01 Computer ESR A in centrale elektro-
nica

Computer met 2 CAN-bus 320078100

A02 Computer ESR B in centrale elektro-
nica

Computer met 2 CAN-bus 320078100

A03 Computer ESR C in centrale elektro-
nica

Computer met 2 CAN-bus 320078100

A07 Kleurterminal Stoelconsole 12,1“ Touch 320083800

A08 Regeleenheid met
standverwarming

aan standverwar-
ming

Standverwarming Webasto
Thermo Pro 90 D 24V

320084400

A10 Joystick CAN
rechts

Stoelconsole 320076000

A19 Regeleenheid air-
conditioning

Naast het aircotoe-
stel in de bodem

Regeling temperatuur in de
cabine

352041400

A20 Joystick CAN links in de console links,
opklapbaar, aan
CAN

320076100

A21 I/O-module I in centrale elektro-
nica

HY-TTC 30XH 320082500

A22 I/O-module II in centrale elektro-
nica

HY-TTC 30XH 320082500

A23 I/O-module III in centrale elektro-
nica

HY-TTC 30XH 320082500

A24 I/O-module IV in centrale elektro-
nica

HY-TTC 30XH 320082500

A26 Weegschaal achteraan aan de
overlader

voor gewichtsamenstelling 320073000

A34 I/O-module V in centrale elektro-
nica

HY-TTC 30XH 320082500

A40 Bedieningselement
R-Direct/R-Select

in de stoelconsole 720017800

A41 /
A42

Toetsenveld I en II in de stoelconsole 8 toetsen zonder folie 320083100
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Hoofdmenu

Dagtotaal

Seizoentotaal

Nulstelling

Kallibratie

Weegdrempel voor totaal weegschaal

Expertmodus is hier geactiveerd

8.5.1 Overzicht van diagnosemenu's

Hoofdmenu

Lichtregeling

Watersproeiinstallatie

Ruitenwisser

Speciale functies

Systeem

Operationele gegevens

Service

Service

Versie

Diagnose

Afstelling

Teach in

Basisgegevens

Hardware uitwisseling

Gegevensservice

Daarna tonen we u afbeeldingen van de beschikbare diagnosemenu's in R-Touch.
U maakt de storingsdiagnose eenvoudiger voor het servicepersoneel als u op aan-
vraag van het servicepersoneel naar de respectievelijke menupunten navigeert en de
getoonde waarden of symbolen aan hen doorgeeft.
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8.5.1.1 Ingangen digitaal

Diagnose

Ingangen digitaal

Ingangen analoog

Ingangen toerental

Uitgangen PWM+SW

CAN-bus

Dieselmotor A403 CPC

Foutcodegeheugen

S91 Motorkastdeksel gesloten

1/min

S92 Klaprooster verhoging

S125 Toegangsblokkering trap

S01 1ste versnelling versnellingsbak

S02 2de versnelling versnellingsbak

S37 Kruipgang traag

S38 Kruipgang snel

S45 Voetschakelaar rijrichting

S63 Parkeerrem tuimelschakelaar

S25 Parkeerrem drukschakelaar

S35 Blokkering 1ste as

Nr. / naam AD

Ingangen digitaal

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

S35 Blokkering 1ste as

1/min

S36 Vergrendeling 2de as

S62 Hoofdschakelaar sturing

S118 Achterassturing laden rechts

S118 Achterassturing laden links

S68 Band onder cabine ijlgang

S68 Overlader ijlgang

S130 Ruimschild rechts inklappen

S130 Ruimschild rechts uitklappen

S131 Ruimschild links inklappen

S131 Ruimschild links uitklappen

Nr. / naam AD

Ingangen digitaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S131 Ruimschild links uitklappen

1/min

S40 Uitklapplaat rechts onder

S39 Uitklapplaat links onder

S123 steunas vooraan boven

S88 steunas achteraan boven

S136 Werkpositie nareiniging onderaan

S128 Zwenkarmvergrendeling TOE

S77 Buffertank niveau hoog

S76 Buffertank niveau laag

S55.4 Ruit wassen

S55.5 Ruitenwisser interval

Nr. / naam AD

Ingangen digitaal

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

S55.5 Ruitenwisser interval

1/min

S55.5 Ruitenwisser constant

S53 Airconditioning drukschakelaar

S29 Koelwaterstand

S30 Luchtfilter

S51 Stoelcontact links

S121 Voetschakelaar blikrichting voor

S54 NOOD-UIT

S50 Contactslot motor starten

B90 Analoge veer buiten

B90 Analoge veer binnen

Nr. / naam AD

Ingangen digitaal

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

S55.5 Ruitenwisser constant

1/min

S53 Airconditioning drukschakelaar

S29 Koelwaterstand

S30 Luchtfilter

S51 Stoelcontact links

S121 Voetschakelaar blikrichting voor

S54 NOOD-UIT

S50 Contactslot motor starten

B90 Analoge veer buiten

B90 Analoge veer binnen

Codering rijaandrijvingen 1026

Nr. / naam AD

Ingangen digitaal

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0
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8.5.1.2 Ingangen analoog

Diagnose

Ingangen digitaal

Ingangen analoog

Ingangen toerental

Uitgangen PWM+SW

CAN-bus

Dieselmotor A403 CPC

Foutcodegeheugen

B01 Wielhoek frontas

1/min

B02 Wielhoek achteras

B09 Rijpedaal sensor 1

B32 Rijpedaal (veiligheid)

B26 DS rijaandrijving voorwaarts

B84 DS rijaandrijving achterwaarts

B61 DS remdruk bedrijfsrem

B60 DS voorraaddruk luchtketel

B20 DS opnamewalsen

B83 DS aanvoerwalsen opnamegedeelte

B21 DS spiraalwalsen 4-voudig

Nr. / naam AD

Ingangen analoog

220

423

161

161

162

697

156

162

160

672

202

B21 DS spiraalwalsen 4-voudig

1/min

B22 DS nareiniging

B67 DS ontlasting opnamegedeelte midden

B68 DS ontlasting opnametafel rechts

B69 DS ontlasting opnametafel links

B10 Opnamediepte

B76 Opnamegedeelte klappen rechts

B77 Opnamegedeelte klappen links

B70 Bietenhoopruimer hoogte

B08 Bietenhoopruimer zijwaarts

B94 Sensor bietenhoopruimer telescoop

Nr. / naam AD

Ingangen analoog

161

161

156

494

552

201

765

206

179

225

258

B94 Sensor bietenhoopruimer telescoop

1/min

B95 Sensor bietenrestopr. Draaien

B89 nareiniger zwenken achteraan

B34 Overladerhoogte

B180 Hoogte beugel OL-transportsteun

B35 Overlader vouw

B88 Vergrendeling contragewichtarm

B86 contragewichtarm zijwaarts

B87 contragewichtarm hoogte

B73 Cabinehoogte

B46 Tanksensor

Nr. / naam AD

Ingangen analoog

156

451

473

205

219

499

770

740

698

350

290

B46 Tanksensor

1/min

B85 DS koppeling pompaandrijfkast

B39 olietemperatuur pompenaandrijfkast

B40 Olietemperatuurkoeler voor hydraulische olie

B82 Temperatuur olietank

B81 Olietank vulstand

B27 DS steunassen

B80 DS noodstuurpomp

B638 DS brandstoffilter Mercedes

B79 Sensor draaistoelstand

B96 Vulstandsensor watertank

Nr. / naam AD

Ingangen analoog

473

111

778

263

--

162

160

699

461

785

748

B40 Olietemperatuurkoeler voor hydraulische olie

1/min

B82 Temperatuur olietank

B81 Olietank vulstand

B27 DS steunassen

B80 DS noodstuurpomp

B638 DS brandstoffilter Mercedes

B79 Sensor draaistoelstand

B96 Vulstandsensor watertank

A30 Positie zwenkarm

A31 Positie overlader

B90 Analoge veer

Nr. / naam AD

Ingangen analoog

785

461

255

52

559

778

263

161

162

160

699
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8.5.1.3 Ingangen toerental

Diagnose

Ingangen digitaal

Ingangen analoog

Ingangen toerental

Uitgangen PWM+SW

CAN-bus

Dieselmotor A403 CPC

Foutcodegeheugen

B47 Toerental rijmotor

B51 PVG-smering

B71 Toerental overlader

B66 Toerental nareiniging

B72 Toerental band onder cabine

B65 Toerental 4 spiraalwalsen li

B64 Toerental 4 reinigingswalsen re

B75 Toerental aanvoerwalsen li

B74 Toerental aanvoerwalsen re

B63 Toerent. opnamewalsen li

B62 Toerent. opnemerwalsen re

1/min

Nr. / naam IMP

Ingangen toerental

t/min

100

99

302

181

130

140

123

348

349

133

137

20953

20858

3637

1055442

42158

34315

32420

49434

49752

25829

26241
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8.5.1.4 Uitgangen PWM + SW

Diagnose

Ingangen digitaal

Ingangen analoog

Ingangen toerental

Uitgangen PWM+SW

CAN-bus

Dieselmotor A403 CPC

Foutcodegeheugen

Y133 Ventiel LS-ontlasten sperren

1/min

Y134 PV Contragewicht rechts

Y135 PV Contragewicht links

Y130 SV Zwenkarm draaien

Y18 PV Zwenkarm rechts draaien

Y19 PV Zwenkarm links draaien

Y131 SV overlader draaien

Y21 PV overlader rechts draaien

Y20 PV overlader links draaien

Y24 PV overlader omhoog brengen

Y25 PV overlader laten zakken

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

531

0

0

678

-1

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

Y25 PV overlader laten zakken

1/min

Y73 SV overlader laten zakken

Y26 PV opnamegedeelte naar boven brengen

Y27 PV opnamegedeelte laten zakken

Y138 SV zweefpositie opnamegedeelte midden

Y28 PV opnamegedeelte rechts inklappen

Y29 PV opnamegedeelte rechts uitklappen

Y30 PV opnamegedeelte links inklappen

Y31 PV opnamegedeelte links uitklappen

Y142 Y143 SV opnamegedeelte uitklappen r/l

Y40 PV bietenhoopr. rechts

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

Y40 PV bietenhoopr. rechts

1/min

Y41 PV bietenhoopr. links

Y42 PV bietenhoopr. naar boven brengen

Y43 PV bietenhoopr. Laten zakken

Y44 PV bietenhoopr. in

Y45 PV bietenhoopr. uit

Y22 PV achteras rechts

Y23 PV achteras links

Y34 PV voorloopventiel klein A

Y35 PV voorloopventiel klein B

Y52 SV steunpoot rechts

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

Y52 SV steunpoot rechts

1/min

Y53 SV steunpoot links

Y06 Y07 SV klapplaat rechts en links

Y126 SV ruimplaat rechts

Y127 SV ruimplaat links

Y54 SV bietenrestopr. draaien

Y125 SV cabine omhoog/omlaag

Y68 SV steunassen ingetrokken

Y69 SV steunassen

Y38 Y39 SV asstabilisator re/li

Y48 Y49 SV asstabilisator re/li AAN/UIT

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

1825

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

Y48 Y49 SV asstabilisator re/li AAN/UIT

1/min

Y144 PV voorloopventiel groot A

Y145 PV voorloopventien groot B

Y36 SV overlader vouwen

Y37 SV bietenafremmer

Y139 SV contragewicht omhoog omlaag

Y137 SV contragewichtarm vergrendelen

Y140 SV zwenkarmvergrendeling

Y141 SV zwenkarmvergrendeling TOE

Y132 SV nareiniger zwenken

Y99 PV ventilatiepomp

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1
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Y99 PV ventilatiepomp

1/min

Y16 MV ventilator omkeren

Y01 MV machine aan

Y14 PV opnamewalsen voorwaarts

Y15 PV opnamewalsen achterwaarts

Y128 PV aanvoerwalsen voorwaarts

Y129 PV aanvoerwalsen achterwaarts

Y62 PV 4-voudige spiraalwalsen voorwaarts

Y63 PV 4-voudige spiraalwalsen achterwaarts

Y09 PV Band onder cabine

Y08 PV nareiniging voorwaarts

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1 Y08 PV nareiniging voorwaarts

1/min

Y05 PV nareiniger achterwaarts

Y136 PV overlader

Y04 MV overlader ijlgang

Y03 MV band onder cabine ijlgang

Y33+Y83 Vrijgave rijaandrijving

Y10 PV rijpomp voorwaarts

Y11 PV rijpomp achterwaarts

Y12 PV Rijmotor

Y121 MV 1e versnelling aandrijvingen

Y122 MV 2e versnelling aandrijvingen

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

Y122 MV 2e versnelling aandrijvingen

1/min

Y123 MV kruipgang traag (Schildpad)

Y124 MV kruipgang snel (Haas)

Y119 MV Differentieelvergrendeling vooraan

Y120 MV differentieelvergrendeling achteraan

Y148 MV watersp. Opnamegedeelte re buiten

Y150 MV watersp. Opnamegedeelte re binnen

Y147 MV watersp. Opnamegedeelte li buiten

Y149 MV watersp. Opnamegedeelte li binnen

Y151 MV watersp. Reiniging vooraan

Y152 MV watersp. Reiniging achteraan

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Y152 MV watersp. Reiniging achteraan

1/min

Y72 MV draaistoelrem

K07 Centrale smering

K06 Relais ruitenwisser

K08 Relais zijruitenwisser links

K09 Relais zijruitenwisser rechts

K10 Relais achterruitwisser

K11 Relais deurruitenwisser

M10/M16 Ruitwasserpomp II+III

M14 Ventilator oliekoeler PVA

M15 Brandstofpomp voorfilter

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

K08 Relais zijruitenwisser links

1/min

K09 Relais zijruitenwisser rechts

K10 Relais achterruitwisser

K11 Relais deurruitenwisser

M10/M16 Ruitwasserpomp II+III

M14 Ventilator oliekoeler PVA

M15 Brandstofpomp voorfilter

E75 E76 ASW Tank re li

E44 E45 ASW re li

E09 E10 Remlichten

E48 E49 H13 Achteruitrijlichten/pieper

Nr. / naam mA

Uitgangen PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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8.5.1.5 CAN-bus

Diagnose

Ingangen digitaal

Ingangen analoog

Ingangen toerental

Uitgangen PWM+SW

CAN-bus

Dieselmotor A403 CPC

Foutcodegeheugen

1/min CAN-bus

A01 Bus 3 zendteller

A01 Bus 3 ontvangstteller

A01 Bus 3 fout status

A01 Bus 2 Max Error Count

A01 Bus 2 zendteller

A01 Bus 2 ontvangstteller

A01 Bus 2 fout status

A01 Bus 1 Max Error Count

A01 Bus 1 zendteller

A01 Bus 1 ontvangstteller

A01 Bus 1 fout status 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5160

2838

1/min CAN-bus

A02 Bus 3 fout status

A02 Bus 2 Max Error Count

A02 Bus 2 zendteller

A02 Bus 2 ontvangstteller

A02 Bus 2 fout status

A02 Bus 1 Max Error Count

A02 Bus 1 zendteller

A02 Bus 1 ontvangstteller

A02 Bus 1 fout status

A01 Bus 3 Max Error Count

A01 Bus 3 zendteller 0

0

0

1289

0

0

0

16714

11416

0

0

1/min CAN-bus

A03 Bus 2 zendteller

A03 Bus 2 ontvangstteller

A03 Bus 2 fout status

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 zendteller

A03 Bus 1 ontvangstteller

A03 Bus 1 fout status

A02 Bus 3 Max Error Count

A02 Bus 3 zendteller

A02 Bus 3 ontvangstteller

A02 Bus 3 fout status 0

33434

0

0

0

43671

55556

0

0

0

0

1/min CAN-bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 zendteller

A03 Bus 3 ontvangstteller

A03 Bus 3 fout status

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 zendteller

A03 Bus 2 ontvangstteller

A03 Bus 2 fout status

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 zendteller

A03 Bus 1 ontvangstteller 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621
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8.5.1.6 Dieselmotor A403 CPC4

Diagnose

Ingangen digitaal

Ingangen analoog

Ingangen toerental

Uitgangen PWM+SW

CAN-bus

Dieselmotor A403 CPC4

Foutcodegeheugen

1/min Dieselmotor A403 CPC4

B616 Inlaatluchttemp.n.LLK

B616 Laaddruk

B606 Koelvloeistoftemperatuur

B605 Motorolietemperatuur

B604 Motoroliedruk

B600 Werkelijk toerental

Gewenst toerental

B602 Brandstoftemperatuur

B638 Brandstofdruk fijngev.

Belasting

Draaimoment 0

17

0

17

17

0

0

800

17

250

0

omw/min

°C

mbar

°C

omw/min

mbar

°C

°C

mbar

1/min Dieselmotor A403 CPC4

Motorrem vraag

Verbruik

Motoroliepeil navulling

Motoroliepeil

B605 Motoroliepeil

B117 AdBlue tankinhoud

B117 AdBlue temperatuur

Atmosferische druk

B617 Inlaatluchttemp.

B616 Inlaatluchttemp.n.LLK 17

0

0

0

0

100

44

17

970

17

°C

mbar

°C

°C

l/u

%

Motorrem actueel 0

1/min Dieselmotor A403 CPC4

B116 Uitlaatgastemp na SCR kat

B115 Uitlaatgastemp voor SCR kat

B114 Uitlaatgastemp. urea mengbuis

Motorrem actueel

Motorrem vraag

Verbruik

Motoroliepeil navulling

Motoroliepeil

B605 Motoroliepeil

B117 AdBlue tankinhoud 44

17

17

17

0

0

0

44

17

100

%

l/u

%

°C

°C

°C

B117 AdBlue temperatuur 17 °C
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8.5.1.7 Foutcodegeheugen machine

Diagnose

Ingangen digitaal

Ingangen analoog

Ingangen toerental

Uitgangen PWM+SW

CAN-bus

Dieselmotor A403 CPC

Foutcodegeheugen

Foutcodegeheugen

Foutcodegeheugen machine

Foutcodegeheugen motor

Foutcodegeheugen

Motor

Servicegetal

Nu servicecode 2 invoeren

Machine

Foutcodegeheugen machine

Motor

Nr. Tekst Start Einde Waarde Aantal

VerwijderenVerwijderen
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8.5.1.8 Foutcodegeheugen motor

Diagnose

Ingangen digitaal

Ingangen analoog

Ingangen toerental

Uitgangen PWM+SW

CAN-bus

Dieselmotor A403 CPC

Foutcodegeheugen

Foutcodegeheugen

Foutcodegeheugen machine

Foutcodegeheugen motor

Foutcodegeheugen motor

Motor

DM1 foutmelding

DM2 foutmelding

Informatie

DM2 opnieuw aanvragen DM2 wissen
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8.5.1.9 Joystick

Diagnose

Foutcodegeheugen

Joystick

Regeleenheid airco A19

Bedieningsdelen

Rijaandrijving

Diagnose weegschaal

Druksensors

1/min CAN-bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 zendteller

A03 Bus 3 ontvangstteller

A03 Bus 3 fout status

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 zendteller

A03 Bus 2 ontvangstteller

A03 Bus 2 fout status

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 zendteller

A03 Bus 1 ontvangstteller 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621

Joystick

Joystick rechts A10

Joystick links A20

Joystick A10
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8.5.1.10 Joystick

Diagnose

Foutcodegeheugen

Joystick

Regeleenheid airco A19

Bedieningsdelen

Rijaandrijving

Diagnose weegschaal

Druksensors

1/min CAN-bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 zendteller

A03 Bus 3 ontvangstteller

A03 Bus 3 fout status

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 zendteller

A03 Bus 2 ontvangstteller

A03 Bus 2 fout status

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 zendteller

A03 Bus 1 ontvangstteller 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621

Joystick

Joystick rechts A10

Joystick links A20

1/min Joystick
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8.5.1.11 Regeleenheid airconditioning

Diagnose

Foutcodegeheugen

Joystick

Regeleenheid airco A19

Bedieningsdelen

Rijaandrijving

Diagnose weegschaal

Druksensors

1/min Regeleenheid airco A19

S53 Airconditioning drukschakelaar

Gebruiksmodus

Y71 Aircokoppeling gewenst

Gewenst niveau blazer

Gewenst toerental blazer %

A13 Toerental blazer %

B52 Potentiometer verwarmingsventiel %

Gewenste temperatuur °C

B37 Uitblaastemperatuur °C

B41 Binnentemperatuur °C

B53 Buitentemperatuur °C 12

OK

Handmatig

AAN

1

25

30

100

23

19

18

1/min Regeleenheid airco A19

Bescherming tegen ijsvorming

Uitschakelingstemperatuur °C

B179 Verdampertemperatuur °C

Dieselmotor

S53 Airconditioning drukschakelaar

Gebruiksmodus

Y71 Aircokoppeling gewenst

Gewenst niveau blazer

Gewenst toerental blazer %

A13 Toerental blazer %

B52 Potentiometer verwarmingsventiel % 100

Inactief

13

17

UIT

OK

Handmatig

AAN

1

25

30
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8.5.1.12 Bedieningselementen

Diagnose

Foutcodegeheugen

Joystick

Regeleenheid airco A19

Bedieningsdelen

Rijaandrijving

Diagnose weegschaal

Druksensors

R-Select/Direct A40

Bunker legen A18

Bedieningsdelen

Toetsenveld I A41

Toetsenveld II A42

R-Select/Direct A40

1/min Toetsenveld I A41 1/min Toetsenveld II A42

R-Select/Direct A40
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8.5.1.13 Rijaandrijving

Diagnose

Foutcodegeheugen

Joystick

Regeleenheid airco A19

Bedieningsdelen

Rijaandrijving

Diagnose weegschaal

Druksensors

1/min Rijaandrijving

Motoronderdrukking

Belasting

Tussenkomst drukafsnijden

B84 DS rijaandrijving achteruit

B26 DS rijaandrijving vooruit

Gewenste waarde rijaandrijving

B47 Rijsnelheid

Gewenste snelheid voor regelaar Haas 2

Rijpedaal na veiligheid

B32 Rijpedaal 2

B09 Rijpedaal 1 0

3

36

0

28

40

3098

162

0

3098

0

%

t/min

%

%

m/u

%

bar

m/u

bar

%

%

1/min Rijaandrijving

S37 Kruipgang traag

Keuze versnelling

Kruipgangselectie

Y118 Motorrem

Y33 Vrijschakeling aandrijving

B61 DS remdruk

Y12 Rijmotor

Y11 Rijpomp achterwaarts

Y10 Rijpomp voorwaarts

Tussenkomst grenslastregelaar

Motoronderdrukking 4

1

0

0

0

1

0

189

0

468

0

t/min

IO

%

bar

mA

mA

IO

mA

IO

IO

IO

1/min Rijaandrijving

S25 DS parkeerrembewaking

S63 Parkeerrem tuimelschakelaar

B60 Voorraaddruk luchtketel

Y122 MV 2e versnelling aandrijvingen

Y121 MV 1e versnelling aandrijvingen

Y124 MV kruipgang snel (Haas)

Y123 MV kruipgang traag (Schildpad)

S02 Schakelaar versnelling 2

S01 Schakelaar versnelling 1

S38 Kruipgang snel

S37 Kruipgang traag 1

0

0

78

0

1

0

7

0

1

0

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

bar

IO

1/min Rijaandrijving

S51 Stoelcontact links

Cruise control aan/uit

S45 Rijrichting

S25 DS parkeerrembewaking

S63 Parkeerrem tuimelschakelaar

B60 Voorraaddruk luchtketel

Y122 MV 2e versnelling aandrijvingen

Y121 MV 1e versnelling aandrijvingen

Y124 MV kruipgang snel (Haas)

Y123 MV kruipgang traag (Schildpad)

S02 Schakelaar versnelling 2 0

1

0

0

0

0

81

0

1

0

1

IO

IO

IO

bar

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO
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8.5.1.14 Weegschaal

Diagnose

Foutcodegeheugen

Joystick

Regeleenheid airco A19

Bedieningsdelen

Rijaandrijving

Diagnose weegschaal

Druksensors

1/min Diagnose weegschaal

Algemene fout

Foutmelding kalibratie

Fout grens nulstelling

Totaaldrempel overschreden

Optelling actief

Hoekgebied overschreden

Bandrotatie

Vrijgave nulstelling

Vrijgave stoppen

Vrijgave starten

Modus weegschaal Wegen

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1/min Diagnose weegschaal

Gewicht cel 2 (kg)

Gewicht cel 1 (kg)

Hoek Y (invalshoek) (°)

Hoek X (dwarshelling) (°)

Bandsnelheid (cm/s)

Foutmelding weegeenheid 2

Foutmelding weegeenheid 1

Fout hoeksensor

Foutmelding toerental laadarm spoor

Foutmelding toerental-sensor laadarm

Algemene fout 0

1

8

1

1

0

0

0

0

0

1

1/min Diagnose weegschaal

Aanvoersterkte (t/u)

Lading (kg)

Totaal (kg)

Kalibratiewaarde (%)

Nulpunt (g)

Ijk-nulpunt (g)

Bandbezetting (kg)

Gewicht cel 2 (kg)

Gewicht cel 1 (kg)

Hoek Y (invalshoek) (°)

Hoek X (dwarshelling) (°) 1

0

0

0

145.85

17600

0

0

1

8

1

8.5.1.15 Druksensors

Diagnose

Foutcodegeheugen

Joystick

Regeleenheid airco A19

Bedieningsdelen

Rijaandrijving

Diagnose weegschaal

Druksensors

1/min Druksensors

B22 DS nareiniging

B83 DS aanvoerwalsen opnamegedeelte

B61 DS remdruk bedrijfsrem

B638 DS brandstoffilter Mercedes

B69 DS ontlasting opnametafel links

B68 DS ontlasting opnametafel rechts

B67 DS ontlasting opnamegedeelte midden

B27 DS steunassen

B60 DS voorraaddruk luchtketel

B26 DS rijaandrijving voorwaarts

B85 DS koppeling pompaandrijfkast 113

161

161

113

162

161

161

164

161

161

B21 DS spiraalwalsen 4-voudig

B20 DS opnamewalsen

B84 DS rijaandrijving achterwaarts

161

161

161

161

111

210

172

245

162

161

221

155

162

160

210

701

162

161

0

25

2

47

0

0

36

0

0

2550

25

83

0

0

Teach AD bar
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8.6 Starten met starthulp en accu laden

OPGELET

– Als de machine noodzakelijk moet worden gestart met starthulp, mag nooit een
laad- of starthulpapparaat met een electriciteits- of generatoraansluiting worden
gebruikt omdat het gebruik van deze apparatuur onherstelbare schade aan de
elektronica van de machine kan veroorzaken.

– Voor het starten met starthulp mogen uitsluitend andere motorvoertuigen met een
boordspanningvan 24 V of voertuigaccu's met een accuspanning van24 V en vol-
doende capaciteit worden gebruikt.

OPMERKING

Gevaar voor schade aan de machine.
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat snellaadapparatuur en starthulpapparatuur met een
electriciteitsaansluiting voor het starten van de machine verboden zijn.

Voor beschadigingen door overspanning die het gevolg zijn van het gebruik van niet-
goedgekeurde oplaadapparatuur of starthulpapparatuur zijn, vervalt elke garantie
of aansprakelijkheid. Bij dergelijke schade worden nooit versoepelende regelingen
getroffen.

Accukast

WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding.

– Volg steeds de veiligheidsvoorschriften van de accu-producent voor de omgang
met zuur-accu's.
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Accu laden
Om de accu's op te laden, moet de pluspool altijd (2) worden afgeklemd en de accu-
hoofdschakelaar worden uitgeschakeld.
Verwijder de pluspool van de accubrug niet (1). Voor het opladen van de accu mogen
alleen normale acculaders worden gebruikt.

Toestellen om het laden te versnellen zijn verboden!
De laadstroom mag max. een tiende van de nominale accucapaciteit bedragen.

1

2
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Starthulp
Omdat in het verleden al meerdere keren schade is opgetreden als gevolg van
onjuist opladen van accu's of starten met starthulp, wijzen we u er nadrukkelijk op
dat de machine kan alleen worden gestart met starthulp met behulp van de volgende
methode.

ROPA machine

Helpend
voertuig

Massapunt

3

(3) Accuscheidingsrelais

– Gebruik alleen genormeerde startkabels met voldoende doorsnede van de elektri-
sche geleider.

– Gebruik alleen accu's met dezelfde nominale spanning (24 V).
– Zorg voor voldoende accucapaciteit van het hulpvoertuig.
– Leg bij beide voertuigen de motor stil en schakel het contact uit.
– Schakel bij deROPA machine de accuhoofdschakelaar uit en wacht 6 minuten.

Controleer daarna of het accuscheidingsrelais zich ook echt heeft geopend (de
groene LED in R-Touch mag niet branden als het contact op AAN geschakeld is).

– Let op dat u beide voertuigen nergens aanraakt.
– Sluit eerst de minpool van de accu van het hulpvoertuig aan op de minpool van de

accu van deROPA machine. Als alternatief kan ook een metaalvrije en elektrisch
geleidende plaats (bv. verbindingsstrip of motorblok) van het hulpvoertuig aan een
gelijkaardige punt (verbindingsstrip, motorblok of sleepoog, achteraan de frame-
buis) op de ROPA machine worden verbonden.

– Sluit eerst de pluspool van de accu van het hulpvoertuig aan op de pluspool van de
accu van deROPA machine.

– Schakel bij de ROPA machine de accuhoofdschakelaar aan.
– Start de motor van het hulpvoertuig en laat deze motor draaien met een middelma-

tig toerental.
– Start de motor van de ROPA machine en zorg ervoor dat de startpoging niet lan-

ger als 15 seconden duurt.
– Voordat u de startkabels verwijdert moet u de motor van het hulpvoertuig altijd uit-

schakelen, anders kan de elektronica van het hulpvoertuig beschadigd raken.
– Verwijder eerst de startkabels van beide voertuigen in omgekeerde volgorde (eerst

de pluskabel, daarna de minkabel).
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8.7 Laswerken aan de machine
Bij laswerken aan de machine moeten de accu's principieel worden afgeklemd. De
aardkabel van de lastransformator moet mogelijk dicht bij het laspunt worden aange-
bracht.

OPGELET

Gevaar voor schade aan de machine.
Laswerken aan de machine mogen in overeenstemming met de regionale voorschrif-
ten uitsluitend worden uitgevoerd door personen die professioneel zijn opgeleid voor
dit soort werk. Laswerken aan dragende onderdelen of delen met veiligheidsfuncties
mogen alleen na overleg met ROPA worden uitgevoerd, in zover deze zijn toegestaan
door de geldende bepalingen. Alle laswerken mogen uitsluitend in overeenstemming
met de geldende normen en erkende regels van de techniek worden uitgevoerd. Let
op het verhoogde brandgevaar bij het lassen in de buurt van brandbare onderdelen of
vloeistoffen (brandstof, oliën, vetten, banden, enz.). Wij wijzen er nadrukkelijk op dat
ROPA geen garantie biedt voor schade aan de machine die veroorzaakt wordt door
onjuist lassen.
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8.8 Wegtakelen

WAARSCHUWING

Als de motor is stilligt, is het voertuig moeilijk bestuurbaar! De noodstuurpomp wordt
alleen bij snelheden van meer dan ongeveer 4 km/u voldoende werkzaam.

– Wees voorzichtig als de rem buiten werking werd gezet! Gebruik alleen voertuigen
met voldoende remvermogen om de machine te slepen.

– Gebruik voor het wegslepen uitsluitend starre sleepstangen die voldoende gedi-
mensioneerd zijn. Met het bergingsoog van de machine mogen geen andere voer-
tuigen worden weggesleept of aanhangerlasten worden getrokken.

Als de machine moet worden weggesleept, moet u de regionaal geldende voorschrif-
ten voor de trekker en de beveiliging van de oplegger op openbare straten en wegen
in acht nemen.

– Schakel de dieselmotor uit.
– Trek de parkeerrem aan en beveilig de machine daarbij door de twee nivelleerwig-

gen (1) tegen onbedoeld wegrollen.

1

– Neem contact op met een bevoegde klantenservice van ROPA in uw buurt. U hebt
geschikte bergingshulpmiddelen en gepast gereedschap nodig.

– Schakel naar bedrijfsmodus "Schildpad" / "Versnelling 2".
– Schakel de persluchttoevoer van de werkpneumatiek uit. Draai daarvoor de kunst-

stof-afsluitkraan (2) boven de versnellingsbak dwars ten opzichte van het leidings-
verloop.

2
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Machine variant met 1 rijaandrijvingsmotor:

– Schakel de kruipgangversnelling in neutrale stand.
– Trek de schakelstang (3) (op de voorkant van de kruipgangversnelling) ongeveer

26 tot 30 mm uit. Geen van beide versnellingen mogen ingeklikt zijn.
– De noodstuurpomp wordt nog mee aangedreven en kan dus nog functioneren.

3

Schakelstang (3) op de voorkant van de kruipgangversnelling
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Machine variant met 2 rijaandrijvingsmotoren:

– Schakel de versnellingsbak in neutrale stand.
– Trek de schakelstang (4) (op de voorkant van de versnellingsbak) ongeveer 12 mm

uit. Geen van beide versnellingen mogen ingeklikt zijn.
– De noodstuurpomp wordt niet meer aangedreven en kan dus niet meer functione-

ren.

4

Schakelstang (4) op de voorkant van de versnellingsbak

Vanaf hier opnieuw bij beide varianten:

– Koppel een geschikt bergingshulpmiddel aan bv. een starre sleepstang (Zie
Pagina 439).

– Los de parkeerrem met de hand (Zie Pagina 441).

OPMERKING

Het is niet mogelijk om de motor van de machine te starten door de machine aan te
slepen of aan te rollen.

Via de persluchtkoppeling kan eventueel perslucht van het hulpvoertuig worden toege-
voerd. De maximaal toegestane toevoerdruk bedraagt 8,5 bar.
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8.9 Aankoppelen van bergingshulpmiddelen

1

Voor de aankoppeling van bergingshulpmiddelen (sleepstang enz.) is aan de achter-
kant van de machine een bergingsoog bevestigd.(1).

OPMERKING

Het aankoppelen van bergingshulpmiddelen aan de voorzijde van de machine is zeer
problematisch en mag alleen in een extreme gevallen van nood door gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd. Neem indien nodig contact op met de klantendienst van
ROPA.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de berginshulpmiddelen altijd goed bevestigd zijn. Houd er rekening
mee dat tijdens het bergen van een voertuig, de belasting voor de bergingshulpmidde-
len kan oplopen tot meer dan het dubbele van het normale voertuiggewicht. Vraag bij
het bergen van de machine indien mogelijk raad bij ervaren vakkundig personeel en
gebruik altijd apparaten met voldoende draag- en laadkracht en geschikte voertuigen.

8.10 Opkrikken voor een bandenwissel

GEVAAR

Gevaar voor dodelijke verwondingen!

– Om veiligheidsredenen mag de machine altijd slechts op één as en aan één kant
worden opgekrikt.

– Voor het opkrikken moet de machine op een vlakke en voldoende draagkrachtige
ondergrond staan.

– Klap het opnamegedeelte uit. Overlader en contragewichtarm blijven in transport-
positie.

– Beveilig de machine door nivelleerwiggen en door activeren van de vastzetrem
tegen onbedoeld wegrollen.

– Voor het opkrikken hebt u een (hydraulische) krik met een vermogen van minstens
15 t capaciteit nodig.

– Plaats de krik zoals wordt getoond in de volgende afbeeldingen.
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– Als de machine is opgekrikt, moet deze met massieve, draagkrachtige hou-
ten balken of vergelijkbare voorwerpen extra worden beveiligd tegen vallen.
Voor het verwisselen van de wielen raden wij aan om de ROPA-kriktafel met
ROPA-artikelnr. 018041000 te bevestigen onder de wielnaaf.
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8.11 Parkeerrem handmatig lossen

Werken aan de veeraccumulatoren is gevaarlijk en mag alleen door personen worden
uitgevoerd die zijn opgeleid voor dit werk en die vertrouwd zijn met het werken aan
voorgespannen veerpakketten.

Om de parkeerrem te lossen moet voldoende hoge druk in het persluchtsysteem voor-
handen zijn. In geval van nood kan de parkeerrem ook worden gelost als er onvol-
doende druk voor het remsysteem voorhanden is. Hiervoor moet de veeraccumulator
handmatig worden gelost.

Dit mag alleen worden gedaan als de motor en de rijaandrijving kunnen functioneren
en ten minste een gedeeltelijke remwerking met de rijaandrijving kan worden gegene-
reerd.

GEVAAR

Levensgevaar door wegrollende machine.

– Vóór het lossen van de veeraccumulator moet de machine met nivelleerwiggen
worden beveiligd tegen wegrollen.

– Werken aan de voertuigremmen mogen alleen door opgeleide vakkrachten (bv.
automonteurs, monteurs voor landbouwmachines, rem-services, etc.) en in over-
eenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

Veeraccumulator deactiveren:

1

4

GEVAAR

– Parkeer het voertuig nooit onbeveiligd als de veeraccumulatoren (1) gelost zijn.
– Beveilig het voertuig met voldoende grote nivelleerwiggen tegen wegrollen.
– Breng in het zicht van de bestuurder een opvallend bord aan met het opschrift:

"Gevaar! Voertuig heeft geen remfunctie! Veeraccumulatoren zijn gelost".
– Bewaar de contactsleutel op een veilige plek.
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WAARSCHUWING

Gevaar voor zware verwondingen door onderdelen die met grote kracht worden
weggeslingerd.
De onderdelen binnenin de veeraccumulator zijn opgespannen met een hoge veer-
kracht. Bij onjuist openen kunnen ze worden weggeslingerd en personen ernstig ver-
wonden.

– Open de veeraccumulator nooit met geweld en steeds op de juiste manier.

– Motor uitschakelen en tegen onbedoeld starten beveiligen.
– Voertuig met twee nivelleerwiggen beveiligen tegen wegrollen.
– Met ringsleutel sleutelbreedte 24 deblokkeerschroef voor noodgevallen (4) (zes-

kantschroef in het midden van de cilinder) naar links draaien (maximaal draaimo-
ment 35 Nm, afstand ong. 70 mm), totdat een vaste aanslag voelbaar is.

– De veeraccumulatoren zijn gelost en het voertuig heeft geen remfunctie meer.
– Het voertuig kan in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften

naar de dichtstbijzijnde werkplaats of een veilige parkeerplaats worden gesleept.

8.12 Hydraulische ventielen
Alle hydraulische ventielen worden elektrisch aangestuurd. Problemen aan de mag-
neetventielen kunnen met de specifieke testkabels, die overigens bij elke machine
worden geleverd, worden gedetecteerd. Deze testkabels mogen alleen door gekwalifi-
ceerd en opgeleid personeel worden aangesloten op de magneetventielen.

Mocht een elektrisch bediend ventiel niet functioneren, moet in alle gevallen en zonder
uitzondering een expert worden geraadpleegd. U mag in geen geval proberen aan de
betroffen elektromagneten te wrikken om eventuele contactproblemen of een kabelon-
derbreking weg te werken. Als bij dergelijke pogingen plotseling een ventiel wordt geo-
pend, kan de betreffende persoon dodelijk gewond raken.

WAARSCHUWING

Het opsporen en verhelpen van storingen bij alle onderdelen van het hydraulische
systeem, mag uitsluitend gebeuren door opgeleide vakkrachten. Wij waarschuwen uit-
drukkelijk voor herstelpogingen of tests die u zelf uitvoert aan de elektromagnetisch
bediende hydraulische ventielen. Als bij tests of herstelpogingen van de onderdelen
van het hydraulische systeem plotseling druk ontstaat, kan dit leiden tot onbedoelde
bewegingen van de machine. Daarbij kunnen personen of lichaamsdelen ingeklemd of
zelfs geplet raken.
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8.13 Centraal smeringssysteem – Ontluchten en verwijderen van
blokkades

Zorg bij alle werkzaamheden aan het centrale smeringssysteem steeds voor een zo
groot mogelijke hygiëne. Er mag in geen enkel geval vuil in het smeringssysteem
raken.

Als het voorraadreservoir eens een keertje onbedoeld leegloopt, moet de smerings-
pomp worden ontlucht. Om dit te doen verwijdert u de hoofdkabel van de hoofdverde-
ler en schakelt u de pomp zo lang aan tot luchtvrij vet uit de hoofdleiding vloeit. Draai
een smeernippel in de ingang van de hoofdverdeler en pomp met de handmatige vet-
pers zolang vet in de hoofdverdeler, tot het vet aan de lagers uitvloeit. Maak tenslotte
alle kabelverbindingen weer vast.

Als het kabelsysteem geblokkeerd is, wordt het vet aan het overdrukventiel (1) (direct
aan de kabeluitlaat van de pomp) uitgeperst. Om een blokkade te verhelpen gaat u als
volgt te werk:

1

(1) Overdrukventiel

– Zoek het geblokkeerde punt in het leidingsysteem. Volg de stijvere vetkabel van de
smeringspomp via de hoofdverdeler (de geblokkeerde kabel is stijver omdat deze
onder druk staat), verder naar de betreffende onderverdeler en van daaruit naar
het geblokkeerde smeerpunt. Een gedetailleerd plan vindt u in hoofdstuk 9.

– Maak de kabel las van de verbruiker en draai een smeernippel in de betreffende
(onder)verdeler.

– Probeer de blokkering te verhelpen door krachtig vet in de verdeler te pompen met
de handmatige vetpers.

– Ga systematisch te werk: Van de vetpomp naar de hoofdverdeler, van daaruit naar
de onderverdeler enz..

Smeringspomp → Hoofdverdeler → Onderverdeler → Smeerpunt

– Zodra u vaststelt dat de kabel weer doorloopt, kunt u de kabel opnieuw met de ver-
bruiker verbinden. Controleer de vrije doorgang door een tussensmering aan te
brengen. (Zie Pagina 284)

– Als u met de hier beschreven methode geen goed resultaat kunt bereiken, neem
dan contact op met uw ROPA-service steunpunt.
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Sommige verdelers zijn van een smeernippel voorzien. Deze smeernippel dient om
het oplossen van fouten gemakkelijker te maken.
Alle smeerpunten van de onderverdeler kunnen met behulp van deze smeernippel
met vet worden verzorgd omdat in de uitlaat van de hoofdverdeler een terugslagven-
tiel voorhanden is.
Tussen de smeringspomp en de hoofdverdeler is geen terugslagventiel voorhanden.
De hoofdverdeler kunt u herkennen aan de geïntegreerde weergave van de cilinder-
pen. Als u tijdens het smeren van de smeernippel slechts een geringe weerstand aan
de hoofdverdeler voelt, kan het vet ongestoord in het vetvoorraadreservoir van de
centrale smeringspomp vloeien. In dit geval moet door een handmatige tussensme-
ring, de vleugel in de centrale smeringspomp ong. 120° worden gedraaid.

8.14 Noodgebruik ventilatoraandrijvingen

Om te controleren of het ventilatorwiel van het koelsysteem werkelijk draait op het
maximale toerental, kan de stekker (1) met de benaming "Y99" bij wijze van test voor-
zichtig van de hydraulische pomp worden getrokken. Daarna moet de ventilator op het
maximale toerental draaien.

Verbetert het koelvermogen door deze maatregel niet, mag de machine alleen onder
gereduceerde belasting worden gebruikt.

1

OPGELET

Gevaar voor schade aan de ventilatoraandrijving!
Voer de test met het verwijderen van "Y99" alleen uit wanneer de ventilator voorwaarts
draait. Het omkeren van een ongeregelde ventilator bij maximaal toerental veroor-
zaakt schade aan de ventilator of de ventilatoraandrijving.
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8.15 Brandstofreserve

De machine is uitgerust met een tijdelijke opslagtank. Een klein deel van de inhoud
van de tijdelijke opslagtank is beschikbaar als reservehoeveelheid. Als u de brandstof-
tank niet op tijd hebt gevuld, hebt u nog steeds voldoende brandstof om de overlader
onmiddellijk in te klappen en de contragewichtarm voor het tanken onmiddellijk te
laten zakken.

1

Draai hiervoor de reservekraan (1) aan het stuurblok van de brandstofverzorging 90°
naar boven. Tank brandstof in de machine en draai vervolgens de reservekraan (1)
onmiddelijk weer terug in de uitgangspositie.

8.16 Rem bijstellen

GEVAAR

Werken aan de voertuigremmen mogen alleen door opgeleide vakkrachten (bv. auto-
monteurs, monteurs voor landbouwmachines, rem-services, etc.) en in overeenstem-
ming met de geldende veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

De wigrem is uitgerust met een automatische afstelinrichting. De bijstellen van de
remmen is daarom niet vereist.
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8.17 Standverwarming (optioneel)

Als een storing optreedt, moet gecontroleerd worden of de zekeringen en elektrische
aansluitingen perfect werken en stevig vastzitten.
Als deze maatregelen de storing niet verhelpen, neemt u de gegevens van uw stand-
verwarmingstype (Thermo Pro 90D 24V) bij de hand en neemt u contact op met een
Webasto-servicepunt (www.webasto.com).

Verwarming schakelt zich automatisch uit = storingsuitschakeling

Oorzaak Oplossing

Geen verbranding na start en herhaalde
start. Vlam dooft tijdens de werking.

Verwarmingstoestel uitschakelen en
opnieuw aanschakelen. Als er opnieuw
geen verwarming start, moet u een
Webasto-servicepunt opzoeken.

Spanningsdaling langer als 20 seconden. Zekeringen, elektrische aansluitingen en
laadtoestand van de accu controleren.

Verwarmingstoestel oververhit door
gebrek/verlies van koelvloeistof.

Koelmiddelpeil controleren, koelmiddel-
circuit ontluchten

Uitschakeling gebeurt door de tempera-
tuurbegrenzer (oververhitting).

Toestel laten afkoelen, daarna knop (1)
van de temperatuurbegrenzer tegen
opnieuw inschakelen indrukken.

1
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Uitgave foutcode
Zodra een storing optreedt, verschijnt op het display van de schakelklok een foutmel-
ding.

Uitgave foutcode op het display van de schakelklok

T84 Onderspanning

Te4 Status LED defect (contact opnemen met service/klantendienst)

Te5 Temperatuursensor fout (temperatuursensor in MultiControl/SmartCon-
trol defect)

Teb Tijd-fout (de interne klokchip van de MultiControl/SmartControl heeft
zijn tijd verloren)

Tec Klemmende besturingsknop (een besturingsknop werd langer dan 10
sec. ingedrukt)
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Storingen en problemen oplossen
Standverwarming (optioneel)

Foutcode-
nummer/aan-
tal knippe-
rimpulsen

Foutmelding Mogelijke oorzaken Oplossen van problemen

Zekeringen Zekeringen controleren F1, F15 en
F16

elektrische bekabeling Accupolen controleren: + aan 12 / -
aan 9 / + aan 3 (inschakelsignaal),
stekker X8

Vergrendeling verwarmings-
toestellen

Vergrendeling verwarmingstoestel-
len verwijderen

0 geen functie
(slechts vijf korte
knipperimpulsen)

Regeleenheid defect Regeleenheid vervangen

Brandstofpeil controleren

Brandstoffilter controleren

Tankafnemer en brandstofleiding
controleren op afsluiting

Brandstofsysteem

Brandstofsysteem ontluchten

Brandlucht-/uitlaatgasleiding Brandlucht-/uitlaatgasleiding op
vreemde deeltjes controleren en
indien nodig reinigen

1 Geen start

Brandereenheid Brandereenheid reinigen en evt.
vervangen

Brandstofpeil controleren

Brandstoffilter controleren

Tankafnemer en brandstofleiding
controleren op afsluiting

Brandstofsysteem

Brandstofsysteem ontluchten

2 Vlamonderbreking
tijdens verbranding

Brandereenheid Brandereenheid reinigen en evt.
vervangen

Accu controleren3 Overspanning/
onderspanning

elektrische verzorging

elektrische verbindingen controleren

4 vroegtijdige vlam-
detectie

Uitlaatgastemperatuursensor
defect

Functietest van de uitlaatgastempe-
ratuursensor, indien nodig uitlaat-
gastemperatuursensor vervangen

5 niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar

6 Koelmiddeltempe-
ratuursensor defect

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren
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Storingen en problemen oplossen
Standverwarming (optioneel)

Foutcode-
nummer/aan-
tal knippe-
rimpulsen

Foutmelding Mogelijke oorzaken Oplossen van problemen

Koelmiddeltemperatuursensor
defect

Functietest van de koelmiddeltem-
peratuursensor, indien nodig ver-
vangen

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

7 Doseerpomp defect

Doseerpomp defect Functietest van de doseerpomp,
indien nodig doseerpomp vervan-
gen

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

Brandluchtblazer blokkeerbe-
veiliging

Functietest werking van brandlucht-
blazer, brandluchtblazer evt. ver-
vangen

8 Brandluchtblazer
defect

Brandluchtblazer defect Brandluchtblazer vervangen

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

9 Gloeipen defect

Gloeipen defect Functietest van de gloeipen, gloei-
pen vervangen indien nodig

Koelmiddelpeil controleren, koel-
middelcircuit ontluchten

Verwarmingstoestel oververhit

Omrolpomp op functie controleren

Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

Koelmiddeltemperatuursensor
defect

Functietest van de koelmiddeltem-
peratuursensor, indien nodig ver-
vangen

Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

10 Oververhitting

Oververhittingsbeveiliging
defect

Functietest van de oververhittings-
beveiliging, vervangen indien nodig

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

11 Omrolpomp defect

Omrolpomp defect Omrolpomp vervangen
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Storingen en problemen oplossen
Standverwarming (optioneel)

Foutcode-
nummer/aan-
tal knippe-
rimpulsen

Foutmelding Mogelijke oorzaken Oplossen van problemen

12 Kortsluiting accu-
scheidingsschake-
laar en/of elektroni-
sche accu-schake-
laar

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

13 Uitgang voertuig-
blazer kortsluiting

Voertuigblazerrelais

Functietest van het voertuigblazer-
relais, voertuigblazerrelais indien
nodig vervangen

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

14 Oververhittingsbe-
veiliging defect

Sensor voor oververhittingsbe-
veiliging defect

Functietest van de sensor voor
oververhittingsbeveiliging, vervan-
gen indien nodig

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

15 Referentieweer-
stand van gloeipen
niet bereikt

Gloeipen defect Functietest van de gloeipen, gloei-
pen vervangen indien nodig

Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

Uitlaatgastemperatuursensor
defect

Functietest van de uitlaatgastempe-
ratuursensor, indien nodig uitlaat-
gastemperatuursensor vervangen

16 Uitlaatgastempera-
tuur te hoog

Verwarmingstoestel verroest Visuele inspectie met reinging,
brandereenheid, branderkop en bin-
nenoppervlak van de warmtewisse-
laar evt. vervangen

Bekabeling Bekabeling op beschadigingen,
onderbreking en kortsluiting contro-
leren

17 Uitlaatgastempera-
tuursensor defect

Uitlaatgastemperatuursensor
defect

Functietest van de uitlaatgastempe-
ratuursensor, indien nodig uitlaat-
gastemperatuursensor vervangen
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9 Lijsten/ tabellen/
grafieken/ grafieken/
onderhoudsbewijzen
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Smeer- en bedrijfsstoffen

9.1 Smeer- en bedrijfsstoffen

Bouwelement Smeerstofsoort Vulhoeveel-
heid Intervallen

Dieselmotor OM 936

Motorolie
Motorolie, gedeeltelijk synthetisch

Multigrade olie volgensMB-norm 228.5 
MB-norm 228.51 ook toegelaten

ong. 27 liter alle 500 bedrijfsur.

Koelsysteem Corrosie/antivriesmiddel -40° vol-
gens MB-norm 325.5 e.326.5 ong.  25-30 liter om de 3 jaar

Brandstoftank ong. 1190 liter

Tijdelijke opslagtank

Dieselbrandstof
DIN EN 590

(max. 0,001gew.-% zwavel) (10ppm)

ASTM D975
(max. 0,0015gew.-% zwavel) (15ppm)

ong.  (35 liter)

indien gewenst

AdBlue® tank AdBlue® DIN 70070 ong.  95 liter indien gewenst

Assen

Differentieel

→ Frontas

→ Achteras

ong. 22 liter

ong. 20 liter

Planeetwielmechanisme

2 assen, telkens 2 st.
telkens ong.
3,5 liter

jaarlijks

Opnamegedeelte/reiniging

Versnellingen opnemerwalsen
2 st.

telkens ong.
9,0 liter

Versnellingen aanvoerwalsen 2
st.

telkens ong.
3,5 liter

Versnellingsbak 4-voudige spi-
raalwalsen 2 st.

telkens ong.
1,4 liter

Versnellingen 8-voudige spi-
raalwalsen

Versnellingsbakolie 
API GL 5, SAE 90

ong. 6,0 liter

jaarlijks

Overige

Versnellingsbak 4-versnellingen

Variant 1 rijaandrijvingsmotor

Variant 2 rijaandrijvingsmotoren

Versnellingsbaksolie volledig synthetisch 
API GL5, SAE 75W-90 volgens ZF-norm TE-ML 05B ong. 12 liter

ong. 12,4 liter

Pompverdeleraandrijving
Versnellingsbakolie ATF

ATF-olie volgens Dexron II D
ong. 10,0 liter

Hydraulisch systeem Hydraulische olie HVLP 46 (zinkhoudend)
ISO-VG 46 volgens DIN 51524 deel 3 ong. 190 liter

jaarlijks

Smeerpunten
Smeervet 

volgens DIN 51825, NLGI-klasse 2, type: KP2K-20,
bij erg lage buitentemperaturen KP2K-30

volgens 
smeringsplan

Airconditioning Koudemiddel en olie Zie Pagina 392 indien gewenst

Ruitenwassysteem Ruitensproeier-antivries ong.  20 liter indien gewenst

De vulhoeveelheden worden bepaald door de controleschroeven van het oliepeil en de kijkglazen!
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Onderhoudstabel

9.2 Onderhoudstabel

Onderhoudsintervallen

Onderhoudswerkzaamheden voor oogst-

begin
dage-
lijks

na de eerste
50
bedrijfsur.

na elke 50
bedrijfsur.

na de eer-
ste 500
bedrijfsur.

na elke 500
bedrijfsur.

indien
nodig jaarlijks

Dieselmotor OM 936 zie ook gebruikshandleiding Mercedes-Benz

Oliepeil controleren X

Motorolie en oliefilter vervangen X X X X

Ventielspeling controleren en evt. instel-
len

X dan na elke
1500 bedrijfsur.

Koelvloeistof vervangen om de 3 jaar

Silicaatpatroon vernieuwen om de 3 jaar

Koelvloeistofpeil controleren, evt. bijvul-
len

X X X X X

Koelerlamellen reinigen X

Brandstof-groffilterinzetstuk vernieuwen
Water uit waterverzamelbak laten lopen

X X

Brandstof-fijnfilter en groffilter vernieu-
wen
Water uit waterverzamelbak laten lopen

X X X

Hoofdelement luchtfilter vernieuwen X X

Veiligheidspatroon luchtfilter vernieuwen Om de 2 jaar of na 5x onderhoud van hoofdelement

Alle leidingen en slangen controleren op
toestand en goede afsluiting X X X

Multi-v-riem controleren op toestand X X X

Multi-v-riem vervangen zie bedrijfshandleiding Mercedes Benz motor

AdBlue®-filterpatroon vervangen bij elke 2de motorolievervanging

Pompverdeleraandrijving

Oliepeil controleren X X

Olie vervangen X X X

Aanzuig- en drukfilter vervangen X X X

Versnellingsbak 4-versnellingen

Oliepeil controleren X X

Olie vervangen X X X
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Onderhoudstabel

Onderhoudsintervallen

Onderhoudswerkzaamheden voor oogst-

begin
dage-
lijks

na de eerste
50
bedrijfsur.

na elke 50
bedrijfsur.

na de eer-
ste 500
bedrijfsur.

alle 500
bedrijfsur.

indien
nodig jaarlijks

Assen

Oliepeil controleren X X

Olie vervangen X X X

Hydraulisch systeem

Hydraulische oliekoeler reinigen X X X

Oliepeil controleren X

Hydraulische olie vervangen X X

Aanzuigzeef aan binnenkant van olie-
tank reinigen

alle 2 jaren

Hydraulische oliefilter (2 st.)
filterelementen vernieuwen

X X X X

Vuldop hydraulische olietank vervangen 
(beluchtingsfilter en ontluchtingsfilter)

alle 2 jaren

Controleer de hydraulische leidingen op
beschadigingen en schuurpunten

X X X X

Pneumatiek

Luchtdrogerpatroon vernieuwen X X

Persluchttanks ontwateren X

Accu

Zuurpeil controleren, evt. bijvullen X X X

Spanning controleren, evt. naladen X X
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Onderhoudstabel

Onderhoudsintervallen

Onderhoudswerkzaamheden voor oogst-

begin
dage-
lijks

na de eerste
50
bedrijfsur.

na elke 50
bedrijfsur.

na de eer-
ste 500
bedrijfsur.

na elke 500
bedrijfsur.

indien
nodig jaarlijks

Bestuurderscabine

Luchtcirculatiefilter reinigen X

Luchtcirculatiefilter vernieuwen X

Aanzuigfilter voor verse lucht reinigen X X

Aanzuigfilter voor verse lucht vernieu-
wen

X

Opnamegedeelte

Versnellingen opnemerwalsen oliepeil
controleren

X X

Versnellingen opnemerwalsen olie ver-
vangen

X X X

Oliekeerringen van het opnamege-
deelte-lager aan de zijde van de versnel-
lingsbak vervangen

elke 300.000 t laadcapaciteit X

Zeskantschroeven (M20 x 360) in de
opnemerwals vervangen

X X

Versnellingen aanvoerwalsen oliepeil
controleren

X X

Versnellingsbak aanvoerwalsen olie ver-
vangen

X X X

Versnellingen 4-voudige spiraalwalsen
oliepeil controleren

X X

Versnelling 4-voudige spiraalwalsen olie
vervangen

X X X

Band onder cabine

Afstrijker afbuigrol controleren en indien
nodig opnieuw aanpassen X X

Aandrijvingswielen vervangen Afhankelijk van de bodemgesteldheid na
elke verlaadcapacitiet van 60.000 - 140.000 t

X

Spanning controleren en evt. aanspan-
nen

X X

Nareiniging versie zeefketting

Spanning van de zeefketting controleren
en evt. naspannen

X X

Aandrijvingswielen vervangen Afhankelijk van de bodemgesteldheid na elke verlaadcapacitiet van 100.000 - 200.000 t

456 / 496



Lijsten/ tabellen/ grafieken/ grafieken/ onderhoudsbewijzen
Onderhoudstabel

Onderhoudsintervallen

Onderhoudswerkzaamheden voor oogst-

begin
dage-
lijks

na de eerste
50
bedrijfsur.

na elke 50
bedrijfsur.

na de eer-
ste 500
bedrijfsur.

na elke 500
bedrijfsur.

indien
nodig jaarlijks

Nareiniging versie 8-voudige spiraalwalsen

Versnellingen 8-voudige spiraalwalsen
oliepeil controleren

X X

Versnelling 8-voudige spiraalwalsen olie
vervangen

X X X

Nareiniging versie ontstener

Spanning van de zeefketting controleren
en evt. naspannen

X X

Aandrijvingswielen vervangen Afhankelijk van de bodemgesteldheid na elke verlaadcapacitiet van 100.000 - 200.000 t

Voorspanning van de wringerwalsen
controleren

X X X

Overlader

Spanning zeefketting controleren en evt.
aanspannen

X X X

Aandrijvingswielen vervangen Afhankelijk van de bodemgesteldheid na
elke verlaadcapacitiet van 80.000 - 180.000 t

X

alle banden, transportkanalen en de rest van de machine

Vuil- en 
aarderesten verwijderen

X X

alle rollen controleren (vrij draaibaar?) X

Vetvoorraadreservoir bijvullen X

Smeerpunten afsmeren volgens smeringsplan

Wielbouten vastdraaien 450 Nm na de eerste 10 en na de eerste 50 bedrijfsur.

Bandendruk controleren X X

Airconditioning

Condensor op vervuiling controleren en
indien nodig reinigen

X X

Slangen en leidingen op schuur-
plekken controleren (visueel) en indien
nodig laten vervangen

X X X

Koudemiddel controleren en indien nodig
laten bijvullen

X X

Airconditioning door service-werkplaats
laten controleren en indien nodig laten
herstellen

X X

Combi-filterdroger en koudemiddel laten
vervangen

alle 2 jaren
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Smeringsplan (smering met vetpers)

9.3 Smeringsplan (smering met vetpers)

Smeerpunt Aantal
nippels

alle
bedrijfsur.

Telescoopbuis bietenhoopruimer (met vet bestrijken) 4 indien
nodig

Kogelgewricht hydraulische cilinder opnamegedeelte klap-
pen binnenin

2 100

Bouten aan cilinder opnamegedeelte klappen 2 100

Kogelgewricht hydraulische cilinder opnamegedeelte hef-
fen boven

2 100

Draaipunt steunpoot links en rechts 2 100

Draaipunt bietenrestopraper 2 100

Kogelgewrichten hydraulische cilinder bietenhoopruimer
rechts/links

4 100

Kogelgewrichten hydraulische cilinder bietenhoopruimer
omhoog/omlaag

2 100

Naloopbesturing voorste steunas 2 100

Cilinder asstabilisator 4 100

Cilinder belasting steunassen achter/voor 8 200

Rol vergrendelingshendel zwenkarm 1 200

Draaipunt vergrendelingshendel zwenkarm 1 200

Kruiskoppeling in frontas en achteras 8 200

Aftaktussenassen van versnellingen naar de assen 4 200

Nippelblok naast de vulpijpen voor de tank 8 200

Tussenhefboom sensor bietenrestopraper draaien 1 1x jaarl.

Vergrendelingshendel contragewichtarm 4 1x jaarl.

Draaipunt onderrijbeveiliging 2 1x jaarl.

Ophanging nareiniging achteraan 6 200

Scharnierkop cilinder nareiniger zwenken 1 200
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Smeringsplan (smering met vetpers)

OPMERKING

Na het wassen van de machine moeten ook alle smeerpunten opnieuw worden
gesmeerd. Het centrale smeringssysteem moet na het wassen van de machine met
min. 2 tussentijdse smeringscycli worden afgesmeerd.

Smeervet ROPA-artikelnr. 435006200

volgens DIN 51825, NLGI-klasse 2, type: KP2K-20,

bij erg lage buitentemperaturen KP2K-30.

Smeervetten met vaste smeerstoffen mogen niet worden gebruikt. Biologisch afbreek-
bare vetten zijn ook toegestaan.
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9.4 Specificatietabel smeermiddelen

Soort ROPA-benaming Norm/specificatie
ROPA-artikelnr.

Inhoud

Hydrauliekolie HVLP 46 
(zinkhoudend) ROPA hydroFluid HVLP 46

ISO-VG 46 volgens
DIN 51524 deel 3

Zie Pagina 461

435001210 = 20 l

435001230 = 208 l

435001240 = 1000 l

Motorolie, gedeel-
telijk synthetisch ROPA engineOil E7 10W-40

Mercedes-norm MB 228.5

Zie Pagina 462

435012010 = 20 l

435012020 = 60 l

435012030 = 208 l

435012040 = 1000 l

Transmissieolie ROPA gearOil GL5 90
API GL 5, SAE 90

Zie Pagina 463

435002010 = 20 l

435002020 = 60 l

435002030 = 208 l

435002040 = 1000 l

Transmissieolie vol-
ledig synthetisch

ROPA gearOil
GL5 75W-90 synth

API GL5, SAE 75W-90

Zie Pagina 464

435011610 = 20 l

435011620 = 60 l

435011630 = 208 l

Transmissieolie ATF ROPA gearFluid ATF
ATF-olie volgens Dexron II D

Zie Pagina 465

435011810 = 20 l

435011820 = 60 l

435011830 = 208 l

Smeervet ROPA multi tem-
perature grease 2

DIN 51825, NLGI-klasse 2,
type: KP2K-20, bij lage bui-
tentemperaturen KP2K-30

Zie Pagina 466

435015300 = 400 g

435006200 = 18 kg

435002300 = 25 kg

435006100 = 180 kg
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9.4.1 Productgegevensblad ROPA hydroFluid HVLP 46

Eigenschappen
ROPA hydroFluid HVLP 46 is een drukvloeistof op basis van minerale olie met een bijzonder gunstig vis-
cositeits-temperatuur-gedrag (Hoch-VI-hydrauliekolie). Als basisolie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
op paraffine gebaseerd primair raffinaat. Zelfs bij extreme temperatuurschommelingen en bij opstarten van
hydraulica vanuit temperaturen onder nul werkt de machine met ROPA hydroFluid HVLP 46 nog steeds zeer
gelijkmatig. Optimale beschermende eigenschappen tegen slijtage, corrosie en oxidatie garanderen optimale
functionele betrouwbaarheid van het hydraulische systeem. De goede filtreerbaarheid van ROPA hydroF-
luid HVLP 46 is een voorwaarde voor het gebruik in vele hydraulische systemen omdat blokkering van filters
wordt voorkomen.

Gebruiksaanwijzing
ROPA hydroFluid HVLP 46 is bijzonder geschikt voor hydraulische systemen die worden blootgesteld aan
sterke temperatuurschommelingen. Hieronder vallen ook alle mobiele hydraulische systemen in landbouw-
en bouwmachines, alsmede alle stationaire installaties die buitenshuis worden ingezet.

Door ROPA hydroFluid HVLP 46 bruikbaar is voor uiteenlopende toepassingen kon het aantal varianten
sterk worden teruggebracht. Hierdoor worden risico's door gebruik van de verkeerde variant voor gebruikers
grotendeels vermeden. Het voorraadbeheer en bestelprocedures zijn eenvoudiger.

ROPA hydroFluid HVLP 46 kan overal worden ingezet, waar HVLP- of HLP-olie vereist is.

Prestaties/specificaties
ROPA hydroFluid HVLP 46 heeft een zeer hoge weerstand tegen afschuiven en overtreft de vereisten voor
hydrauliekolie HVLP 46 volgens DIN 51524 deel 3 en voor hydrauliekolie HV 46 volgens ISO 11158.

Aanbevelingen voor gebruik
Hydrauliekolie HVLP 46 volgens DIN 51524 deel 3
Hydrauliekolie HV 46 volgens ISO 11158

Ropa-artikelnr. & inhoudsmaten Zie Pagina 460

Kenmerken Testmethode ROPA hydroFluid HVLP 46

DIN 51 502 HVLP 46
Markering

DIN ISO 6743/4 HV 46

Dichtheid bij 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,874

Kin. viscositeit bij 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 45,9

Kin. viscositeit bij 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 8,12

Viscositeitsindex (VI) DIN ISO 2909 150

Vlampunt COC °C DIN ISO 2592 228

Vloeipunt °C DIN ISO 3016 -39

FZG-test A/8,3/90 SKS DIN ISO 14 635 12

Alle kenmerken zijn onderhevig aan productiegerelateerde schommelingen. Wijzigingen in de techni-
sche gegevens voorbehouden. Aanvullende informatie kunt u vinden op ons veiligheidsgegevensblad.
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Specificatietabel smeermiddelen

9.4.2 Productgegevensblad ROPA engineOil E7 10W-40

Eigenschappen
ROPA engineOil E7 10W-40 is een wrijvingsarme UHPD-motorolie voor bedrijfsvoertuigen. Door het gebruik
van speciale basisolie en innovatieve toevoegingen kon het viscositeitsbereik voor het hele jaar van SAE
10W-40, dat de voorkeur had van de motorfabrikant, worden gerealiseerd. Bij zeer lage buitentemperatuur
wordt door de koude-viscositeit van SAE 10W een veilige koude start (weinig koudestartslijtage) en snelst
mogelijke olietoevoer naar alle smeerpunten gegarandeerd. De olie is extreme omstandigheden op een vei-
lige manier de baas door de hogetemperatuur-viscositeit van SAE 40. Wrijvingsverliezen en slijtage worden
duidelijk gereduceerd. Het rendement wordt door het lage olie- en brandstofverbruik alsmede door lange
intervallen voor het vervangen van de olie, ook in zwaardere omstandigheden, duidelijk verbeterd.

Gebruiksaanwijzing
ROPA engineOil E7 10W-40 is ontwikkeld voor de zuinige olievoorziening voor bedrijfswagen- en stationaire
dieselmotoren, ook in extreme omstandigheden. Het overtreft alle vereisten die aan een moderne en gea-
vanceerde motorolie voor verschillende soorten voertuigen in landbouwmachine-, bouwmachine- en bedrijfs-
wagenparken worden gesteld.

ROPA engineOil E7 10W-40 is een het gehele jaar door te gebruiken geavanceerde dieselmotorolie en wordt
aanbevolen voor gebruik in Euro III- tot en met Euro VI-dieselmotoren. Het is door het lage asgehalte com-
patibel voor gebruik in combinatie met de meest uiteenlopende uitlaatgasnabehandelingssystemen.

Prestaties/specificaties SAE-klasse 10W-40
ACEA E4/E7
API CI-4

Goedkeuringen MB-goedkeuring 228.5
Volvo VDS-3 (STD 417-0002)

Aanbevelingen voor gebruik
MAN M 3277 Deutz DQC IV-10 MTU MTL 5044 Type 3
MAN M 3377 Caterpillar ECF1-a, ECF-2 MTU DDC BR 2000 / 4000

Ropa-artikelnr. & inhoudsmaten Zie Pagina 460

Kenmerken Testmethode ROPA engineOil E7 10W-40

SAE-klasse SAE J 300 10W-40

Dichtheid bij 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,865

Dyn. viscositeit bij -25 °C (CCS) mPa s ASTM D 5293 6.230

Kin. viscositeit bij 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 100

Kin. viscositeit bij 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 14,7

Viscositeitsindex (VI) DIN ISO 2909 152

Vlampunt COC °C DIN ISO 2592 244

Vloeipunt °C DIN ISO 3016 -33

Basengetal mgKOH/g DIN ISO 3771 13,7

Alle kenmerken zijn onderhevig aan productiegerelateerde schommelingen. Wijzigingen in de techni-
sche gegevens voorbehouden. Aanvullende informatie kunt u vinden op ons veiligheidsgegevensblad.
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9.4.3 Productgegevensblad ROPA gearOil GL5 90

Eigenschappen
ROPA gearOil GL5 90-transmissieolie wordt geproduceerd uit speciale basisolie met daarop afgestemde
toevoegingen. De viscositeit is zo gekozen, dat zowel een goede stroming bij lage temperaturen als een
hoge smeerkwaliteit bij hoge temperaturen wordt gegarandeerd.

Gebruiksaanwijzing
ROPA gearOil GL5 90-transmissieolie is bedoeld voor de zeer hoog belaste hypoïde aandrijfassen, als-
mede voor kegel- en tandwieltransmissies, stuurinrichtingen en niet-gesynchroniseerde versnellingsbakken
in motorvoertuigen en machines met API GL-5-vereisten.

Prestaties/specificaties
SAE-klasse 85W-90
API GL-5

Aanbevelingen voor gebruik
MAN M 342 Type M1
MAN M 342 Type M2
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
ZF001911
ZF001912

Ropa-artikelnr. & inhoudsmaten Zie Pagina 460

Kenmerken Testmethode ROPA gearOil GL5 -90

SAE-klasse SAE J 306 85W-90

Dichtheid bij 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,898

Dyn. viscositeit bij -12 °C mPa s DIN 51 398 21.000

Kin. viscositeit bij 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 198

Kin. viscositeit bij 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 17,6

Viscositeitsindex (VI) DIN ISO 2909 96

Vlampunt COC °C DIN ISO 2592 230

Vloeipunt °C DIN ISO 3016 -21

FZG-test A/8,3/90 SKS DIN ISO 14 635 >12

Alle kenmerken zijn onderhevig aan productiegerelateerde schommelingen. Wijzigingen in de techni-
sche gegevens voorbehouden. Aanvullende informatie kunt u vinden op ons veiligheidsgegevensblad.
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9.4.4 Productgegevensblad ROPA gearOil GL5 75W-90 synth

Eigenschappen
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth is een volledig synthetische, wrijvingsarme en multifunctionele trans-
missieolie voor extreem belaste astransmissies en versnellingsbakken. De viscositeit SAE 75W-90 garan-
deert zowel een goede stroming bij lage temperaturen als een hoge smeerkwaliteit bij hoge temperaturen.
De wrijvingsarme eigenschappen van ROPA gearOil GL5 75W-90 synth zorgen voor hoge besparingen in
het brandstofverbruik.

Gebruiksaanwijzing
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth is geschikt voor de universele smering van versnellingsbakken, PTO's en
astransmissies, waaronder extreem belaste hypoiïde aandrijfassen, bijv. in bedrijfsvoertuigen, landbouwma-
chines, bouwmachines en personenauto's.

Er wordt ruim voldaan aan de vereisten van API GL-4 en API GL-5.
Ook in transmissies waarvoor transmissieolie conform MAN 341 type E3 en MAN 342 type M3 vereist is, kan
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth probleemloos worden ingezet.

Prestaties/specificaties
SAE-klasse 75W-90
API GL-4 / GL-5

Aanbevelingen voor gebruik
MB-blad 235.8
voorheen ZF TE-ML 05B

Ropa-artikelnr. & inhoudsmaten Zie Pagina 460

Kenmerken Testmethode ROPA gearOil
GL5 75W-90 synth

SAE-klasse SAE J 306 75W-90

Dichtheid bij 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,869

Dyn. viscositeit bij -40 °C mPa s DIN 51 398 77.000

Kin. viscositeit bij 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 107

Kin. viscositeit bij 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 15,7

Viscositeitsindex (VI) DIN ISO 2909 157

Vlampunt COC °C DIN ISO 2592 200

Vloeipunt °C DIN ISO 3016 <-51

Alle kenmerken zijn onderhevig aan productiegerelateerde schommelingen. Wijzigingen in de techni-
sche gegevens voorbehouden. Aanvullende informatie kunt u vinden op ons veiligheidsgegevensblad.
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9.4.5 Productgegevensblad ROPA gearFluid ATF

Eigenschappen
ROPA gearFluid ATF is een transmissieolie voor automatische transmissies en transmissies met lamelkop-
pelingen en wordt ook als hydrauliekolie bij verschillende toepassingen ingezet. Het hoge schakelcomfort
wordt gerealiseerd door speciale toevoegingen af te stemmen op de in de transmissie gebruikte koppelings-
voeringen.

ROPA gearFluid ATF voldoet aan de General Motors-specificatie ATF Dexron II D en wordt voorgeschreven
door grote autofabrikanten, die automatische transmissies met het criterium Dexron II D toepassen. Ook in
de automatische transmissies met Mercedes-Benz-criterium MB 236.1 kan ROPA gearFluid ATF probleem-
loos worden ingezet.

Gebruiksaanwijzing
Voor de smering van de in voertuigen ingebouwde automatische transmissies en van mmvormer- en
powershift-transmissies worden door de uiteenlopende vereisten voor de wrijvingswaarde uiteenlopende
soorten ATF-olie verplicht gesteld. De voorschriften van de fabrikant dienen daarbij in acht te worden geno-
men.

Prestaties/specificaties
General Motors Dexron II D
Ford Mercon

Aanbevelingen voor gebruik
MAN 339 Type V1 MB-blad 236.1 ZF000438
MAN 339 Type Z1 Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Type L 2

Ropa-artikelnr. & inhoudsmaten Zie Pagina 460

Kenmerken Testmethode ROPA gearFluid ATF

Kleur rood gekleurd

Dichtheid bij 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,871

Dyn. viscositeit bij -40 °C (CCS) mPa s DIN 51 398 48.000

Kin. viscositeit bij 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 36,1

Kin. viscositeit bij 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 7,20

Viscositeitsindex (VI) DIN ISO 2909 168

Vlampunt COC °C DIN ISO 2592 210

Vloeipunt °C DIN ISO 3016 -48

Alle kenmerken zijn onderhevig aan productiegerelateerde schommelingen. Wijzigingen in de techni-
sche gegevens voorbehouden. Aanvullende informatie kunt u vinden op ons veiligheidsgegevensblad.
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9.4.6 Productgegevensblad ROPA multi temperature grease 2

Eigenschappen
ROPA multi temperature grease 2 is een EP-smeermiddel op basis van verouderingsbestendige minerale
olie.

Het is in het bijzonder geschikt voor centrale smeersystemen van BEKA-MAX.
Het is geschikt voor de smering van wals- en glijlagers, ook onder hogere belasting. Ook voor smeerpunten
waarvoor smeervet volgens de normen van MAN (werknorm MAN 283 Li-P2) en Mercedes- Benz (leverings-
specificatie: DBL 6804.00 - bedrijfsstoffenvoorschriftenblad 267) wordt voorgeschreven, kan ROPA multi
temperature grease 2 zonder problemen worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing
Wiellagersmering van vrachtwagens, bouwmachines, interne transportsystemen en landbouwmachines.
Smeren van draaikranslagers. Smering van lagers van gereedschap, persen, pompen, elektromotoren. Voor
centrale smeersystemen van landbouw- en bouwmachines.

Bijzondere voordelen:

gemakkelijk in centrale smeersystemen te pompen verouderingsbestendig
waterafstotend mechanisch zeer stabiel
beschermt tegen corrosie hoog drukopnamevermogen
hecht goed

Prestaties/specificaties volgens DIN 51 502, KP 2 K-30

Goedkeuringen Beka-MAX centrale smeersystemen

Aanbevelingen voor
gebruik

MAN (werknorm MAN 283 Li-P2) Mercedes-Benz (bedrijfsstoffenvoorschriftenblad 267)

Ropa-artikelnr. & inhoudsmaten Zie Pagina 460

Kenmerken volgens DIN 51502 KP 2 K-30

Verdikker Li-zeep

Gebruikstemperatuurbereik -30 tot +120 °C

Kortdurend toegestaan +130 °C

Druppelpunt DIN ISO 2176 ong. 175 °C

Kegelpenetratie na 60 DH DIN ISO 2337 265 tot 295 1/10 mm

Penetratieverval na 100 000 DH < 30 1/10 mm

Type basisolie Minerale olie

Basisolie, viscositeit bij 40 °C DIN 51562-01 110 mm²/s

Waterbestendigheid DIN 51807-01 1 – 90

Emcor-test DIN 51802 Corrosiegraad 0

Corrosieve inwerking op koper DIN 51811 Corrosiegraad 1 - 100

Mechanisch dynamische test FAG-FE9 DIN 51821-02 
-A/1500/6000-120

F50 >100h

VKA-laskracht DIN 51350-04 2400 N

Alle kenmerken zijn onderhevig aan productiegerelateerde schommelingen. Wijzigingen in de techni-
sche gegevens voorbehouden. Aanvullende informatie kunt u vinden op ons veiligheidsgegevensblad.
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9.5 Mercedes-Benz-fabrieksnorm koelmiddel/antivries

9.5.1 Corrosie/antivriesmiddel (specificatie MB 325.5)

Stand: 05-03-2021

Productnaam Opdrachtgever

Mercedes-Benz corrosiebescher-
ming/antivries MB 325.5- Daimler Truck AG, Stuttgart/Deutschland

ALLIANCE PRIMECOOL GP C-40 Mercedes-Benz Pty. Ltd. /Australia, Victoria, Mul-
grave/AUSTRALIA

MB 325.5 Coolant A 000 989 43 25~ Daimler Truck AG, Stuttgart/Deutschland

ADECO FRIZANTIN G40 ADECO doo, Novi sad/SERBIA

Alpine C40 Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Duitsland

Antifreeze ANF KK40 Kuttenkeuler Mineralölhandels- und Tankstellenbetriebsgesell-
schaft mbH, Köln-Rodenkirchen/Deutschland

ANTIFRIZ MAX Petrol d.d., Ljubljana/SLOVENIA

AVIA ANTIFREEZE NG Avia AG, München/Deutschland

AVIATICON Finkofreeze F40 Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

CAR1 Premium-Longlife Kühlerschutz
C40 Coparts Autoteile GmbH, Essen/Deutschland

Castrol Radicool Si OAT Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CLASSIC KOLDA UE G40 CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Comma Xstream G40 Moove Lubricants Limited, GRAVESEND/UNITED KINGDOM

Eni Antifreeze Spezial 12++ ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

EVO ST40 Kuttenkeuler Mineralölhandels- und Tankstellenbetriebsgesell-
schaft mbH, Köln-Rodenkirchen/Deutschland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN DP Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

G-Energy Antifreeze Si-OAT Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA

Glysantin® G40® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Gulf Eurocool G-40 Concentrate Gulf Oil International, London/ENGLAND

LUBEX ANTIFREEZE MG-40 Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TUR-
KEY

LUKOIL COOLANT SOT OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

Mobil Antifreeze Ultra ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, Texas/USA

MOFIN Kühlerschutz M40 Extra Mofin Deutschland GmbH & Co KG, Hoya/Deutschland

MOTOREX COOLANT M4.0 Concen-
trate MOTOREX AG, Langenthal/Schweiz

Nalcool NF40 Nalco an Ecolab Company, Macquarie Park/AUSTRALIA

Neste Pro+ Coolant M Neste Markkinointi Oy, Neste Oil/FINLAND

NILS POLAR S-O Nils Italia GmbH, BURGSTALL /ITALY

Pakelo Coolant G40® Hybrid Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (VR)/ITALY

PANOLIN ANTI-FROST MT-650 PANOLIN AG, MADETSWIL/Zwitserland

PERMA UNIVERSAL LL -37°C Minerva Oil, MEUZAC /FRANCE
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Productnaam Opdrachtgever

POWERCOOLING NG SMB, Saint Priest Cedex/FRANCE

Raloy Anticongelante Concentrate (G40) Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguis-
tenco/MEXICO

SINOPEC Antifreeze B25.5 Lubricant Company, Sinopec Corp., Beijing/P. R. of CHINA

TECTROL COOLPROTECT SI-OAT BayWa AG, München/Duitsland

TIRRENO ORGANIC COOL G 400 Tirreno Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda ,
SAO PAULO/BRAZIL

Valvoline OEM Advanced 40 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

XTAR SUPER COOLANT Si-OAT CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U., Madrid/SPAIN

YORK 816 Antigel MOTOREX AG, Langenthal/Schweiz

Zerex G 40 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ROPA corrosiebescherming/antivries

Soort Norm/specificatie ROPA-artikelnr. 
Inhoud

Corrosie-/antivriesmiddel Mercedes-Benz-
fabrieksnorm MB 325.5 435007210 = 20 l

ROPA-corrosiebescherming/antivries 435007210 is een concentraat. Het moet voor
gebruik in het koelsysteem van de dieslmotor met water worden verdund.

Vorstbescherming tot Mengverhouding 
concentraat : water

-37 °C 1 : 1

-25 °C 1 : 1,5

-18 °C 1 : 2
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9.5.2 Voorgemengd koelmiddel (specificatie MB 326.5)

Stand: 5-3-2021

Productnaam Opdrachtgever

ALLIANCE PRIMECOOL GP P-40 Mercedes-Benz Pty. Ltd. /Australia, Victoria, Mul-
grave/AUSTRALIA

Antigel YORK 813 MOTOREX AG, Langenthal/Schweiz

AVIATICON Finkofreeze F40 RM 50:50 Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

CLASSIC KOLDA UE G40 FG (1:1) CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Duitsland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN DP 50 FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Duitsland

Glysantin® Ready Mix G40® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Gulf Eurocool G-40 Ready Mix Gulf Oil International, London/ENGLAND

KRAFFT ANTIFREEZE Si-OAT 50% Krafft S.L., ANDOAIN (Guipuzcoa)/SPAIN

Mobil Coolant Ultra Ready Mix Moove Lubricants Limited, GRAVESEND/UNITED KINGDOM

MOTOREX COOLANT M4.0 ready to
use

MOTOREX AG, Langenthal/Schweiz

MOTUL HD COOL TEK -37°C Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

NILS POLAR S-O MIXED Nils Italia GmbH, BURGSTALL /ITALY

Pakelo Coolant G40® Ready Mix Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (VR)/ITALY

PETRYGO HEAVY Radiator Coolant Orlen Oil Sp. z o.o., Krakow/POLAND

POWERCOOLING NG -37 SMB, Saint Priest Cedex/FRANCE

REPSOL ANTICONGELANTE REF.
ORGÁNICO Si-OAT MQ 50%

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.,
MOSTOLES (Madrid)/SPAIN

XTAR SUPER COOLANT Si-OAT 50% CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U., Madrid/SPAIN
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9.6 Filterpatronen, nivelleerwiggen
Maus 5 / BunkerMaus 5 mit Mercedes Benz OM936 LA

Motor Mercedes Benz OM936 LA ROPA artnr.

Oliefilterinzetstuk, 1 st. 303025600

Brandstof-fijnfilterinzetstuk motor, 1 st. 303025500

Brandstof-groffilterinzetstuk motor, 1 st. 303025400

Brandstof-groffilterinzetstuk elektrische pomp, 1 st. 303016700

Brandstoffilter standverwarming 301010600

Luchtfilter hoofdpatroon, 1 st. 301022500

Luchtfilter veiligheidspatroon, 1 st. 301022600

AdBlue® installatie

AdBlue® Filterinzetstuk, 1 st. 303019500

Hydraulica

Retour-zuigfilter in olietank
incl. O-ring 164.47x5.33 (zonder ROPA artnr.) 270048300

Hogedruk-filterelement
Inclusief O-ring 79*3, ROPA artnr. 412045500 270043000

Vuldop met geïntegreerde beluchtingsfilter en ontluch-
tingsfilter

270070000

Pompverdeleraandrijving

Aanzuigfilter 181060100

O-ring 32,99 x 2,62 NBR70 412059500

Papierpakking voor aanzuigfilter 181051700

Drukfilterelement
inclusief O-ring 46*3 270044200

Pneumatiek

Luchtdrogerpatroon 261003500

Ventilatie bestuurderscabine

Aanzuigfilter voor verse lucht 352033200

Luchtcirculatiefilter bestuurderscabine 352042200

Uitsluitend bij optie watersproeiinstallatie

Filterinzetstuk 100 mazen/inch 208003200

V-snaren
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Aandrijvingsriemen lima/airco/waterpomp: 1 st. multi-v-
riem. 226006600

9.7 Draaimomenttabel voor schroeven en moeren (Nm)

Metrische schroefdraad DIN 13

Afmeting 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10

M6 8,5 10 15 18

M8 21 25 36 43

M10 41 49 72 84

M12 72 85 125 145

M14 115 135 200 235

M16 180 210 310 365

M18 245 300 430 500

M20 345 425 610 710

M22 465 580 820 960

M24 600 730 1050 1220

M27 890 1100 1550 1800

M30 1200 1450 2100 2450

Metrische fijnschroefdraad DIN 13

Afmeting 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46

M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155

M14x1,5 125 145 215 255

M16x1,5 190 225 330 390

M18x1,5 275 340 485 570

M20x1,5 385 475 680 790

M22x1,5 520 630 900 1050
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Vastdraaimomenten wielmoeren

Voor- en achterwielen 450 Nm

Steunassen 400 Nm
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9.8 Smeringsplannen

9.8.1 Centrale smering circuit 1 opnamegedeelte

75
75 Aanvoerwals 3

105
105

Spiraalwals 4

25
105*

25*
105*

105
105 Koppelingsklauw opruimwals

Koppelingsklauw opnemerwals
Spiraalwals 3

Aanvoerwals 2
Aanvoerwals 1

Spiraalwals 2

Vertanding opnemerwals
Opnemerwals
Spiraalwals 1

Opruimwals

75
75 Aanvoerwals 1

105
105

Spiraalwals 2

105
105 Vertanding opnemerwals

Opnemerwals
Spiraalwals 1

Opruimwals
Aanvoerwals 3

Spiraalwals 4

Koppelingsklauw opruimwals
Koppelingsklauw opnemerwals

Spiraalwals 3

Aanvoerwals 2

75
105
25 Excenterlager

Aandrijving middenspits lager
Kogelkop

Scharniervork
Draaipunt vooraan

45
45
75

Cilinder opnamegedeelte opheffen

105
105 GE-lager klappen links achteraan

GE-lager klappen links vooraan
Kogeleind cilinder klappen links

Draaipunt opnamegedeelte heffen rechts
Cilinder opnamegedeelte opheffen

GE-lager klappen rechts achteraan
GE-lager klappen rechts vooraan
Kogeleind cilinder klappen rechts

Draaipunt opnamegedeelte heffen rechts

Kruipgang opnamegedeelte frame

Bij hoofdverdeler circuit 2

Terugloopleiding

ROPA-artikelnr.: 360016300

Kruipgang middenspits
Ropa artnr.: 360015700

Kruipgang opnamegedeelte rechts
Ropa artnr.: 360015900

Kruipgang opnamegedeelte links
Ropa artnr.: 360015800

Hoofdverdeler circuit 1
Ropa artnr.: 360015600

Onderstel
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9.8.2 Centrale smering circuit 2 onderstel met zeefkettingreiniger

25*
45 Drijfas zeefkettingreiniger

25
25

Draaipunt tuimelaar onderaan

25*
75

75
105*

25
45* Druklager zwenkarm draaien

Tussenarm contragewicht boven
Tussenarm contragewicht onder

Aandrijvingsas band onder cabine
Draaipunt nareiniger onderaan

Tussenarm contragewicht boven

Contragewicht zwenken staafzijde
Draaipunt tuimelaar boven

105
105 Fusee rechts onder

45
25

Stuurcilinder rechts buiten

45
45 Bietenhoopr. naar boven-beneden links

Bietenhoopr. naar boven-beneden rechts
Stuurcilinder links binnen

Fusee rechts boven
Fusee links onder

Stuurcilinder links buiten

Bietenhoopr. draaien boven
Bietenhoopr. draaien onder
Stuurcilinder rechts binnen

Fusee links boven

75
105

Zwenkarm OL draaien onderste

105
25*

Kettingsmering zwenkarm draaien
Kettingsmering zwenkarm draaien

Zwenkarm OL draaien bovenste

Drijfas overlader
Kettingsmering overlader draaien
Kettingsmering overlader draaien

Onderverdeler zwenkarm

Bij hoofdverdeler circuit 1

Terugloopleiding

ROPA-artikelnr.: 360017600

Kruipgang onderstel vooraan
ROPA-artikelnr.: 360016500

Kruipgang frame boven
ROPA-artikelnr.: 360017500

Hoofdverdeler circuit 2 onderstel
ROPA-artikelnr.: 360017400

Opnamegedeelte

105
105 GE-lager contragewichtarm onder

GE-lager zwenkarm onder
GE-lager contragewichtarm boven

Zwenkarm draaien

105
105 Fusee rechts boven

45
25

Stuurcilinder rechts buiten

105
45* Zwenklager nareiniger onder

Asbok lager vooraan
Stuurcilinder rechts binnen

Fusee rechts onder
Fusee links boven

Stuurcilinder links buiten

Asbok lager achteraan
Stuurcilinder links binnen

Fusee links onder

Kruipgang onderstel achteraan
ROPA-artikelnr.: 360016600
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9.8.3 Centrale smering circuit 2 onderstel met 8-voudige
spiraalwalsreiniger

25*
45 Draaipunt nareiniger onderaan

25
25

Draaipunt tuimelaar onderaan

25*
75

75
105*

25
45* Druklager zwenkarm draaien

Tussenarm contragewicht boven
Tussenarm contragewicht onder

Aandrijvingsas band onder cabine
Draaipunt nareiniger onderaan

Tussenarm contragewicht boven

Contragewicht zwenken staafzijde
Draaipunt tuimelaar boven

105
105 Fusee rechts onder

45
25

Stuurcilinder rechts buiten

45
45 Bietenhoopr. naar boven-beneden links

Bietenhoopr. naar boven-beneden rechts
Stuurcilinder links binnen

Fusee rechts boven
Fusee links onder

Stuurcilinder links buiten

Bietenhoopr. draaien boven
Bietenhoopr. draaien onder
Stuurcilinder rechts binnen

Fusee links boven

75
105

Zwenkarm OL draaien onderste

105
25*

Kettingsmering zwenkarm draaien
Kettingsmering zwenkarm draaien

Zwenkarm OL draaien bovenste

Drijfas overlader
Kettingsmering overlader draaien
Kettingsmering overlader draaien

Onderverdeler zwenkarm

Bij hoofdverdeler circuit 1

Terugloopleiding

ROPA artnr.: 360017600

Kruipgang onderstel vooraan
ROPA artnr.: 360016500

Kruipgang frame boven
ROPA artnr.: 360017500

Hoofdverdeler circuit 2 onderstel
ROPA artnr.: 360017400

Opname

105
105 GE-lager contragewichtarm onder

GE-lager zwenkarm onder
GE-lager contragewichtarm boven

Zwenkarm draaien

105
105 Fusee rechts boven

45
25

Stuurcilinder rechts buiten

105
45* Zwenklager nareiniger onder

Asbok lager vooraan
Stuurcilinder rechts binnen

Fusee rechts onder
Fusee links boven

Stuurcilinder links buiten

Asbok lager achteraan
Stuurcilinder links binnen

Fusee links onder

Kruipgang onderstel achteraan
ROPA-artikelnr.: 360016600
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9.8.4 Centrale smering circuit 3 onderstel 8-voudige spiraalwalsreiniger
(optie)

105
105 Spiraalwals 1

45
25

Wringerwals 3
Wringerwals 4

Spiraalwals 2
Spiraalwals 8

Spiraalwals 6
Spiraalwals 5

Spiraalwals 7

Bij hoofdverdeler circuit 1

Terugloopleiding

Onderverdeler 8-walsen
ROPA-artikelnr.: 360016700

Opnamegedeelte

Bij hoofdverdeler circuit 2
Onderstel
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9.8.5 Centrale smeerkring smeercircuit 2 onderstel met ontstener

Afbeelding, deel 1

25*
45 Aandrijfas zeegketting ontstener

25
25

Draaipunt tuimelaar onderaan

25*
75

75
105

25
45* Druklager zwenkarm draaien

Tussenarm contragewicht boven
Tussenarm contragewicht onder

Aandrijvingsas band onder cabine
Draaipunt nareiniger onderaan

Tussenarm contragewicht boven

Contragewicht zwenken staafzijde
Draaipunt tuimelaar boven

105
105 Fusee rechts onder

45
25

Stuurcilinder rechts buiten

45
45 Bietenhoopr. naar boven-beneden links

Bietenhoopr. naar boven-beneden rechts
Stuurcilinder links binnen

Fusee rechts boven
Fusee links onder

Stuurcilinder links buiten

Bietenhoopr. draaien boven
Bietenhoopr. draaien onder
Stuurcilinder rechts binnen

Fusee links boven

75
105

Zwenkarm OL draaien onderste

105
25*

Kettingsmering zwenkarm draaien
Kettingsmering zwenkarm draaien

Zwenkarm OL draaien bovenste

Drijfas overlader
Kettingsmering overlader draaien
Kettingsmering overlader draaien

Onderverdeler zwenkarm

Naar de hoofdverdeler

Terugloopleiding

ROPA artnr.: 360017600

Kruipgang onderstel vooraan
Ropa artnr.: 360016500

Kruipgang frame boven
Ropa artnr.: 360017500

Hoofdverdeler smeercircuit 2 onderstel
Omgebouwd vanuit ROPA-artikelnr.: 360017400

Smeercircuit 1 opnamegedeelte

105
105 GE-lager contragewichtarm onder

GE-lager zwenkarm onder
GE-lager contragewichtarm boven

Zwenkarm draaien

105
105 Fusee rechts boven

45
25

Stuurcilinder rechts buiten

105
45* Zwenklager nareiniger onder

Asbok lager vooraan
Stuurcilinder rechts binnen

Fusee rechts onder
Fusee links boven

Stuurcilinder links buiten

Asbok lager achteraan
Stuurcilinder links binnen

Fusee links onder

Kruipgang onderstel achteraan
Ropa artnr.: 360016600

Naar subverdeler

Ontstener (zie volgende pagina)

477 / 496



Lijsten/ tabellen/ grafieken/ grafieken/ onderhoudsbewijzen
Smeringsplannen

Afbeelding, deel 2

105
105 Tegenlager noppenwals 5

Wringerwals 1 aandrijving

45
45 Draaipunt bevestigingsplaat aandrijving wringerwals 2

Draaipunt bevestigingsplaat aandrijving wringerwals 1
Wringerwals 2 aandrijving

Tegenlager noppenwals 6
Tegenlager noppenwals 11

Tegenlager wringerwals 1

Draaipunt bevestigingsplaat lager wringerwals 2
Draaipunt bevestigingsplaat lager wringerwals 1

Tegenlager wringerwals 2

Tegenlager noppenwals 12

Subverdeler ontstener
Ropa artnr.: 360022000

105
105

105
105

105

Tegenlager noppenwals 1

Tegenlager reinigingswals 1
Tegenlager noppenwals 2

Tegenlager reinigingswals 2

Tegenlager noppenwals 10
Tegenlager noppenwals 9

Van hoofdverdeler smeercircuit 2

Onderstel (zie vorige pagina)

OPMERKING

Machine van vóór bouwjaar 2020 zijn voorzien van drie smeercircuits. Voor deze
machines is de hoofdverdeler voor het chassis gelijk aan het met ROPA-artikelnr.
360017400 geleverde onderdeel.
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9.9 Instructieblad AdBlue®
Concept

AdBlue is de handelsnaam voor het dieselmotor-NOx-reductiemiddel AUS 32 met de
normbeschrijving DIN 70070 / ISO 22241.

Taken AdBlue
AdBlue wordt gebruikt om toxische stikstofoxiden in waterdamp en elementaire stik-
stof in uitlaatgassen van diesel-aangedreven voertuigen met SCR-katalysatortechno-
logie te verminderen.

Chemische eigenschappen en samenstelling van AdBlue
AdBlue bestaat uit technisch zuiver ureum, zonder toevoeging van vreemde stoffen,
opgelost in gedemineraliseerd water. Het ureumgehalte bedraagt 32,5 %. AdBlue is
geen additief maar wordt bij voertuigen met SCR-katalysatortechnologie afzonderlijk in
een daarvoor aangebrachte extra tank meegevoerd.

Chemische formaten: H2N-CO-NH2

Molmassa (ureum): 60,06 g/mol

CAS (Chemical-Abstracts-Service)-nr.: 57-13-6

Omgang met bedrijfs-, brand- en smeerstoffen die verontreinigd zijn door
AdBlue
AdBlue moet altijd strikt worden gescheiden van andere bedrijfs-, brand- en smeer-
stoffen zoals bv. koelvloeistof, motorolie, aandrijvingsolie, brandstof, hydraulische olie
en remvloeistof. U mag hiervoor nooit dezelfde reservoirs en lekbakken gebruiken.
Zelfs de kleinste hoeveelheden AdBlue in het koelmiddelcircuit kunnen thermostaten
en temperatuursensors beschadigen. Bedrijfsstoffen die sporen van AdBlue bevatten
mogen niet verder worden gebruikt.

Omgang met AdBlue die verontreinigd is door vreemde stoffen
Verschillende componenten van het uitlaatgasnabehandelingssysteem reageren al
op de kleinste sporen van onzuiverheden in AdBlue erg gevoelig. Bij de omgang met
AdBlue moeten daarom steeds schone en specifieke reservoirs en lekbakken worden
gebruikt. AdBlue dat sporen van verontreiniging heeft, mag niet meer worden gebruikt.

Gebruiksduur en houdbaarheid
AdBlue breekt tijdens de opslag af tot ammonia en kooldioxide en voldoet dan niet
meer aan de norm DIN 70070 / ISO 22241. Als de aanbevolen bewaartemperatuur
van maximaal 25 °C constant blijft, voldoet AdBlue volgens zijn productie aan de
eisen van deze norm voor min. 6 maanden. Wanneer de aanbevolen opslagtempera-
tuur wordt overschreden, wordt deze periode verkort. Bij temperaturen onder -11 °C
bevriest AdBlue en wordt vast. Bij opwarming wordt de bevroren AdBlue weer vloei-
baar en kan zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.

Verwijdering en afbreekbaarheid
AdBlue vormt een zeer laag risico voor water en bodem. Het kan worden verwerkt
door microben en is dus gemakkelijk afbreekbaar. Daarom is AdBlue in Duitsland
opgenomen in de laagste waterverontreinigingsklasse 1.
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Voorschriften
Het product is volgens EG-richtlijnen of de overeenkomstige nationale wetten niet ken-
merkingsplichtig.

Nationale voorschriften:

Verordening in geval van storing: niet onderworpen

Kenmerking
Benzinepompen met AdBlue zijn gemarkeerd met de normnaam DIN 70070 / ISO
22241 of met de handelsnaam AdBlue.

Fysische en chemische eigenschappen van AdBlue

Vorm: vloeibaar

Kleur: kleurloos, helder, lichtgeel

Geur: lichte ammoniakgeur

pH-waarde: 10 (waterige oplossing,
10 %)

Begin van kristallisatie: -11 °C

Kookpunt/kookbereik: 103 °C

Vlampunt: -

Zelfontbrandingstempera-
tuur:

niet zelf ontbrandbaar

Dichtheid: ong. 1,09 g/cm³ bij 20 °C

Viscositeit, dynamisch: ong. 1,4 mPas bij 25 °C

Beschermt elektrische en elektronische voertuigonderdelen tijdens de omgang
met AdBlue
AdBlue leidt tot corrosie van elektrische en elektronische bouwcomponenten. Daarom
moeten tijdens werkzaamheden waarbij AdBlue kan uitvloeien, elektrische en elektro-
nische componenten die zich in de buurt bevinden worden afgedekt om contact met
AdBlue te vermijden.

Bewaring en verpakking
Om kristalafscheiding in AdBlue te vermijden, wordt een bewaring onder normale
omstandigheden (optimaal tot 25 °C) aanbevolen. Om kwaliteitsverlies door veront-
reinigingen te voorkomen, mag AdBlue alleen worden gebruikt in opslag- en afvul-
systemen die hiervoor uitsluitend bedoeld zijn. Geschikte reservoirmaterialen zijn
gelegeerde stalen, aluminium, diverse kunststoffen en kunststof-deklagen in metalen
reservoirs. Niet-gelegeerde stalen, koper, koperhoudende legeringen en gegalvani-
seerde stalen mogen niet worden gebruikt.
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Verwijdering van kleinere hoeveelheden:

Kleine hoeveelheden gemorste AdBlue kunnen door de eenvoudige afbreekbaarheid
gemakkelijk en met veel water in de riolering worden gespoeld.

Verwijdering van grotere hoeveelheden:

Grotere hoeveelheden AdBlue moeten in overeenstemming met de richtlijnen voor
afvalverwerking/verwijdering op de juiste manier worden afgevoerd.

De classificatie van het afval gebeurt volgens afkomst en in overeenstemming met de
Europese afvalcatalogus (EAC) of de respectievelijke richtlijnen voor afvalverwerking
in Nederland/België.

Verontreinigde verpakkingen:

Verpakking die resten van AdBlue bevatten, moeten worden behandeld zoals de stof
zelf. Verpakking moet u zo goed mogelijk leegmaken. Na een grondige reiniging kun-
nen ze dan worden herbruikt.
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9.10 Onderhoudsbewijzen

9.10.1 Onderhoudsbewijzen olievervanging + filtervervanging

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

Bedrijfsur. Bedrijfsur. Bedrijfsur. Bedrijfsur. Bedrijfsur.

ok ok ok ok ok

Dieselmotor

Motorolie

Motoroliefilter

Brandstof-groffilter motor

Brandstof-fijnfilter motor

Brandstof-groffilter aan de elektroni-
sche pomp

Luchtfilter hoofdpatroon

Luchtfilter veiligheidspatroon

Antivries gecontroleerd

Koelvloeistof vervangen

Silicaatpatroon vervangen

AdBlue®-filterpatroon

Assen/versnellingen

Frontas

Differentieel

Planeetwielmechanismen, 2 st.

Achteras

Differentieel

Planeetwielmechanismen, 2 st.
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Versnellingen

Opnemerwalsen rechts

Opnemerwalsen links

Aanvoerwalsen rechts

Aanvoerwalsen links

4-voudige spiraalwalsen rechts

4-voudige spiraalwalsen links

8-voudige spiraalwalsen (optie)

Pompverdeleraandrijving

Versnellingsbakolie

PVA oliefilter
(2 filterelementen)

Versnellingsbak 4-versnellingen

Hydraulische olie

Hydraulische olie

Filters hydraulische olie
(2 filterelementen)

Aanzuigzeef aan binnenkant van
olietank gereinigd
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9.10.2 Onderhoudsbevestiging
_____
 

 

volledig
uitgevoerd op:

 

uitgevoerd door:  

Handtekening  ______________________________________________

Norm 50 bedrijfsur.

Onderhoud na _____
 

 

 
 

uitgevoerd door:  

Handtekening  ______________________________________________

Norm 500 bedrijfsur.

1. klantendienst ROPA-machine

1. klantendienst dieselmotor

Mag alleen door
ROPA-service
personeel
uitgevoerd
worden

Mag alleen door
MTU of
Mercedes-Benz
geautoriseerde
Service
bevestigd worden.

Onderhoud na

volledig
uitgevoerd op:

9.10.3 Software-updates

Versie Datum Naam
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9.11 Bevestiging van de bestuurdersopleiding

Mevrouw/
meneer

geboren
op

Familienaam en voornaam

werd op over de veilige omgang met de machine

over het onderhoud van de machine

door geïnstrueerd.

Familienaam en voornaam

heeft de vereiste kennis
voor de veilige omgang met de machine

voor het onderhoud van de machine

door het voorleggen van de volgende documenten
bewezen:

Certificaat/getuigschrift van (datum)

Certificaat/getuigschrift van (datum)

Zij/hij werd door (Familienaam en voornaam) op (datum)

opgeleid in de specifieke verplichting met betrekking tot de verkeersveilige besturing van de machine en de
voorwaarden die hieraan verbonden zijn. De onderwerpen van deze opleiding waren: Het hoofdstuk open-
bare weg van de gebruikshandleiding van de machine, de veiligheidsvoorschriften en de specifieke voor-
waarden van de wegeninstanties waaraan moet worden voldaan als de machine zich verplaatst.

Hierbij bevestig ik dat ik de bovenstaande opleiding volledig heb afgerond:

Handtekening

Hierbij bevestig ik dat ik de bovenstaande opleiding volledig heb gekregen en
begrepen:

Handtekening van de bestuurder

Ik heb de bedrijfshandleiding ontvangen, gelezen en begrepen:

Datum en plaats

Handtekening van de voertuigeigenaar Handtekening van de bestuurder
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9.12 Veiligheidsopleiding

In de volgende grafiek worden de gevarenzones van Maus gearceerd getoond. Zodra
personen deze gevarenzone naderen, moet de bestuurder de Maus direct en snel stil-
leggen en het laadproces onmiddellijk onderbreken. Als de bestuurder zich niet aan
deze aanwijzing houdt, zal hij alle gevolgen van zijn handelingen zelf dragen.

WAARSCHUWING

Voor alle personen die zich tijdens het laden binnen een gevarenzone bevinden,
bestaat acuut levensgevaar!

– Zorg ervoor dat u altijd de aanwijzingen van de machinebestuurder volgt.
– Betreed nooit gevarenzones!
– Als u per toeval toch een gevarenzone betreedt, verlaat u deze onmiddellijk en

snel, echter zonder overdreven haast.
– Houd minderjarigen en senioren uit de buurt van de draaiende machine.

Verklaring

Ik (Familienaam en voornaam)

heb deze veiligheidsinformatie ontvangen. Ik werd opgeleid over het feit dat de
bestuurder de strikte aanwijzing heeft om het verlaadproces onmiddellijk te stoppen
als personen de gevarenzones naderen.
Ik begrijp waar de gevarenzones aan de Maus zich bevinden. Als ik kinderen of min-
derjarige personen begeleid, zal ik deze personen op een gepaste manier informe-
ren, verhinderen dat ze in de gevarenzones komen en ze respectievelijk begeleiden.

Datum/handtekening van de opgeleide persoon

Ik heb deze veiligheidsopleiding afgerond en de bovengenoemde persoon een kopie
van deze veiligheidsinformatie overhandigd.

Datum/handtekening

Gelieve dit formulier te kopiëren alvorens het in te vullen!
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9.13 Aanlegplan voor een bietenhoop
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9.14 Aanwijzingen bij het oogsten van bieten
Kopiëren en aan de rooier overhandigen a.u.b.

9.14.1 Praktijktips

Let tijdens het rooien altijd op het juiste percentage aarde aan de bieten. Een kleine
hoeveelheid aarde (percentage aarde van ong. 10-15 %) beschermt de bieten tijdens
het verladen. Is de hoeveelheid aarde te groot, kunnen de bieten minder snel worden
verladen.
Als suikerbieten onmiddellijk na het rooien worden verladen, moeten ze mogelijk al
goed zijn schoongemaakt door de bietenrooier. Als vers gerooide bieten pas tijdens
het verladen krachtig worden gereinigd, worden de bieten vaker beschadigd dan aan-
geslibde bieten.

Bij zeer lichte en goed zeefbare bodems moet u tijdens het rooien een klein aandeel
aarde in de bietenhoop brengen. Dit aandeel aarde zorgt tijdens het verladen voor een
bepaald dempend effect, dat de bieten grotendeels beschermt tegen beschadiging,
maar achteraf eenvoudig door de machine kan worden verwijderd.
Met name bij kleverige bodems zit, ondanks een goede reiniging, meestal nog steeds
een groot aandeel aarde aan de bieten. Deze suikerbieten moeten vóór het verladen
minstens 3 tot 5 dagen in hopen worden bewaard en daarbij "droog worden gehou-
den". Dek deze hopen bij nat weer mogelijk af, zodat de aarderesten kunnen aan-
drogen. Aangedroogde aarde zorgt tijdens het verladen voor een bepaald dempend
effect, maar kan achteraf goed worden gereinigd met de machine.

Bij een zeer moeilijke bodemgesteldheid wordt een optimaal reinigingseffect onder
bepaalde omstandigheden pas bereikt als de bieten minstens 5-7 dagen op een hoop
worden bewaard en daarbij worden "droog gehouden". Hetzelfde geldt als er nog een
groot percentage aarde aan de bieten kleeft. Met deze bieten wordt pas een hoog
debiet en een zachte reiniging bereikt als de aarderesten op de bieten zijn aange-
droogd.
Leg de bietenhoop mogelijk alleen op droge en sporenvrije aarde aan. De ondergrond
dient vrij te zijn van obstakels, zoals stenen, stukken hout etc. .

Indien het geschatte percentage aarde in een hoop 25 % of hoger bedraagt, mag de
hoop de hoogte van twee meter niet overschrijden. Bij deze hoophoogte bereikt u tij-
dens het verladen een hoog debiet en tegelijkertijd optimale verdeling van de afgerei-
nigde aarde. Lange en lage hopen kunnen in het algemeen sneller worden geladen
als korte en hoge hopen.

Bekijk onze plannen voor het aanleggen van hopen. Houd u steeds aan de afstanden
tot de afvoerweg.
Zorg ervoor dat de maximale opnamebreedte van 10,20 meter niet wordt overschre-
den.

Er wordt meestal naar rechts geladen (minder tijdverlies tijdens het uit- en inklap-
pen). Gelieve hiermee rekening te houden als u de hoop aanlegt. Door de geavan-
ceerde constructie van de machine is ook het laden naar links met hetzelfde debiet en
dezelfde kwaliteit probleemloos mogelijk.
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9.15 ROPA Overhandigingsbevestiging
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

Steunpuntadres: FG-nummer:

Type:

Hulptoestelnr:

Type:

Hulptoestelnr:

Type:

Hulptoestelnr:

Type:

Hulptoestelnr:

Type:
Klantenadres:

Eigenaar:

E-mail: 

Telefoon nr:

Mobiel:

Overhandigingsbevestiging: Datum van eerste gebruik:
Tijdens het proefdraaien werden geen tekortkomingen vastgesteld. Veilige handhaving en onderhoud zijn
aan mij uitgelegd. Ik ben geattendeerd op het hoofdstuk Veiligheid in de gebruiksaanwijzing. Bij de over-
handiging van de machine heb ik het volgende ontvangen:
Documentnummer: Omschrijving: Software:

Datum/handtekening van klant of zijn vertegenwoordiger

Steunpunt of verantwoordelijke voor de levering van de machine:
De machine werd in perfecte staat aan de klant overhandigd. De overdracht werd volgens de voorschriften
uitgevoerd.

Datum/handtekening van steunpunt of verantwoordelijke voor de levering van de machine

489 / 496



Lijsten/ tabellen/ grafieken/ grafieken/ onderhoudsbewijzen
ROPA Overhandigingsbevestiging

Vrijwillige toestemming met betrekking tot gegevensbescherming:

Ik ga ermee akkoord dat de hierboven genoemde gegevens over mijn persoon en andere persoonlijke
informatie, die in het kader van de zakelijke relatie bekend worden, door ROPA mogen worden gebruikt met
betrekking tot klantenservice, klantenonderzoek en persoonlijk op mij afgestemde klanteninformatie (schrif-
telijk, telefonisch, per e-mail of een internet-startpagina), maar ook voor andere commerciële advies- en
informatiedoeleinden (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) met betrekking tot de producten en diensten van
het ROPA steunpunt en/of ROPA. Deze gegevens mogen aan ROPA worden doorgegeven en door ROPA
worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Het niet geven van toestemming heeft geen invloed
op de overdracht van de aangekochte goederen of diensten. U kunt ook slechts een deel van deze toe-
stemming geven als u dit wenst. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk intrekken bij uw ROPA-
steunpunt of ROPA.

Datum/handtekening van klant of zijn vertegenwoordiger
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