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Bästa kund,Bästa kund,Bästa kund,Bästa kund,    Ni har valt ett avfallshanteringsfordon från GEESINKNORBA. Vi tackar för Ert förtroende för vår produkt och vår organisation och uppskattar att ha Er som kund.  På de anställdas vägnar i GEESINKNORBA, önskar vi Er många år av säker och tillfredsställande drift av Er nya avfallshanteringsfordon. Ert avfallshanteringsfordon tillverkas i enlighet med följande direktiv:  FÖR MASKINUTRUSTNING Maskindirektiv EG-2006-42, bilaga IIA FÖR MILJÖOMRÅDET Miljödirektiv EG-2000-4, bilaga II FÖR ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET EMC-direktiv EG-2004-108  Tillsammans med fordonet levereras en EG Deklaraion om överensstämmelse. Vår adress: Huvudkontor. GEESINKNORBA Betonweg 8 NL-8305 AG Emmeloord P.O. Box 52 NL-8300 AB Emmeloord Nederländerna Telefon: 0031 (0) 527 638200 Fax:     0031 (0) 527 699633 E-post: info@geesinknorba.com    Hemplats: www.geesinknorba.com

FriskrivningsklausulFriskrivningsklausulFriskrivningsklausulFriskrivningsklausul Denna INSTRUKTIONSBOK avser NPM MF300 med lyftanordningar försedd med styrsystem EuroVIM. Vi strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga utrustning och högsta servicenivå inom branschen. Vi vill fortlöpande förbättra våra insatser för att kunna betjäna Ert företag på bästa sätt.  Därför förbehåller sig tillverkaren rätten att göra ändringar i utförande och utrustning utan föregående meddelande. Krav kan inte ställas med anledning av innehållet i detta dokument. Flerfaldigande av detta dokument i tryck, skrift och/eller audiovisuellt är förbjudet utan tillstånd från tillverkaren.   Översättningen av detta dokument till det av kunden beställda språket, utöver engelska, har utförts av en översättningsbyrå. Även om denna byrå har utvalts av GEESINKNORBA med största omsorg kan vi inte acceptera något ansvar för ekonomiska eller andra konsekvenser på grund av felaktig översättning av originaldokumentet med trycksaksnummer 892139-0065. Vid otydlighet eller osäkerhet vänligen kontakta Er GEESINKNORBA-representant. 
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Allmänt:  Dokumentation:  Dokumentation:  Dokumentation:  Dokumentation    Produktdokumentationen består av Instruktionsbok och Reservdelskatalog. Beroende på typ, utförande och eventuella ändringar kan tillägg ingå i denna uppsättning. Vänligen kontakta Er representant för GEESINKNORBA vid behov av ytterligare upplysningar, kopior eller uppdateringar. Uppge uppgifterna på produktens maskinskylt vid kontakt med leverantören.     InstruktiInstruktiInstruktiInstruktionsbokens syfteonsbokens syfteonsbokens syfteonsbokens syfte    Användarhandboken innehåller nödvändiga uppgifter för att betjäna denna produkt. Genom att noggrant följa anvisningarna kan skador på person och utrustning undvikas. Denna handbok skall alltid medfölja fordonet.     Krav på användareKrav på användareKrav på användareKrav på användare    Denna Instruktionsbok är avsedd endast för den personal som skall köra och underhålla utrustningen. Du skall läsa och förstå innehållet i hela handboken innan du använder utrustningen. Skulle någon användare av utrustningen ha läs- eller inlärningssvårigheter, vara ordblind eller ha liknande problem skall denne tilldelas en lärare som läser och förklarar hela innehållet i instruktionsboken. Ingen person får hantera utrustningen förrän denne helt förstår innehållet i handboken. Vår lokala representant kan hjälpa både Er tekniska personal och Er driftspersonal med rätt utbildning för att fullt ut förstå arbetssättet och säkerhetssystemen och för att förbättra effektiviteten vid användning av utrustningen.     Respektera varningarnaRespektera varningarnaRespektera varningarnaRespektera varningarna    Denna handbok innehåller varningstexter för att uppmärksamma möjliga risker för säkerhet och skada på utrustningen. Dessa texter finns i avsnittet Varningar. 

Underhåll och kontrollUnderhåll och kontrollUnderhåll och kontrollUnderhåll och kontroll    Avsnittet om underhåll anger när och vilka kontroller och underhållsåtgärder som skall genomföras. Om Ni behöver ytterligare information bör Ni kontakta närmaste serviceverkstad för GEESINKNORBA. Behovet av underhåll beror främst på fordonets driftsförhållanden. De serviceintervall som anges i underhållsplanen är endast riktvärden och skall utföras av en Auktoriserad Verkstad för GEESINKNORBA under garantiperioden. All personal som sköter underhåll av utrustningen skall vara utbildad och kvalificerad för arbetet och skall ha tillgång till den aktuella dokumentationen. För att garantera maskinens och komponenternas funktionalitet, tillförlitlighet och livslängd skall endast originalreservdelar användas. Ändring av inställningarna får göras endast efter skriftligt godkännande från GEESINKNORBA. Ändring av inställningar utan godkännande kan äventyra garanti och ansvar. Under garantitiden skall kunden och användaren nogsamt respektera anvisningarna för drift och underhåll så som de beskrivs i denna handbok. Kunden och användaren är ensamt ansvarig i bland annat följande fall: - Maskinhaveri på grund av att aktuell dokumentation inte tillämpats vilket medför funktionsfel, kort livslängd för maskindelar, personskador eller skada på egendom eller miljö. - För felhantering eller felmanövrering, också under förhållanden som inte beskrivs i dokumentationen. - För varje ändring som kunden eller användaren vidtagit och som utförts av någon som inte är auktoriserad av GEESINKNORBA. - För varje ändring som utförts av kunden eller användaren som inte överensstämmer med texten i denna Instruktionsbok.  
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- För alla konsekvenser som beror på felaktig översättning eller tolkning av originaldokumentationen som levererades med maskinen. I fall som de ovan nämnda kan kunden och användaren av våra produkter inte hävda några garantikrav.     KundstödKundstödKundstödKundstöd    Våra produkter utnyttjas dagligen för Europas tyngsta arbetsuppgifter. Å andra sidan finns vårt kundstöd alltid nära till hands för att Ni skall få bästa utbyte av Er investering och för att Ni skall kunna uppfylla Era löften till Era kunder.  Med filialer och serviceverkstäder i hela Europa kan vi ställa upp med service överallt.  Kontakta oss på något av följande telefonnummer:      0032  (0)70222265   0033 (0)472 236380   0049 (0)1805 433 7465   0039 0295546163    0900 3339333   0048 (0)422274827   0034 (0)916775495   0046 (0)480427400   0044 (0)1443222301       Övriga länder:Övriga länder:Övriga länder:Övriga länder:    Dina lokala representant. 
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1.  Varningar och förberedelser1.  Varningar och förberedelser1.  Varningar och förberedelser1.  Varningar och förberedelser    1.1 Inbyggda säkerhetsanordningar1.1 Inbyggda säkerhetsanordningar1.1 Inbyggda säkerhetsanordningar1.1 Inbyggda säkerhetsanordningar            DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEET DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEET DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEET DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEET ATTATTATTATT    AVLÄGSNA, ÄNDRA  AVLÄGSNA, ÄNDRA  AVLÄGSNA, ÄNDRA  AVLÄGSNA, ÄNDRA  OCH/ELLEROCH/ELLEROCH/ELLEROCH/ELLER    KOPPLA UR NÅGON KOPPLA UR NÅGON KOPPLA UR NÅGON KOPPLA UR NÅGON AV DE ANGIVNAAV DE ANGIVNAAV DE ANGIVNAAV DE ANGIVNA    SÄKERHETSANORNINGARNA.SÄKERHETSANORNINGARNA.SÄKERHETSANORNINGARNA.SÄKERHETSANORNINGARNA.        ––––    Alla tryckventiler Alla tryckventiler Alla tryckventiler Alla tryckventiler är fabriksinställda och är fabriksinställda och är fabriksinställda och är fabriksinställda och plomberade med ett lock. Leverantören avsäger plomberade med ett lock. Leverantören avsäger plomberade med ett lock. Leverantören avsäger plomberade med ett lock. Leverantören avsäger sig allt ansvar om där saknas täcklock över sig allt ansvar om där saknas täcklock över sig allt ansvar om där saknas täcklock över sig allt ansvar om där saknas täcklock över tryckventilerna.tryckventilerna.tryckventilerna.tryckventilerna.    ––––    Hydraulslangar som kan utgöra fara för Hydraulslangar som kan utgöra fara för Hydraulslangar som kan utgöra fara för Hydraulslangar som kan utgöra fara för operatörerna är inklädda med sprutskydd.operatörerna är inklädda med sprutskydd.operatörerna är inklädda med sprutskydd.operatörerna är inklädda med sprutskydd.    ––––    Där sitter nödstoppknappar på nästan allaDär sitter nödstoppknappar på nästan allaDär sitter nödstoppknappar på nästan allaDär sitter nödstoppknappar på nästan alla    manöverpaneler och sådana finns alltid inom manöverpaneler och sådana finns alltid inom manöverpaneler och sådana finns alltid inom manöverpaneler och sådana finns alltid inom räckhåll för operatören.räckhåll för operatören.räckhåll för operatören.räckhåll för operatören.    ––––    Där sitter signalknappar på nästan alla Där sitter signalknappar på nästan alla Där sitter signalknappar på nästan alla Där sitter signalknappar på nästan alla manöverpaneler och sådana finns alltid inom manöverpaneler och sådana finns alltid inom manöverpaneler och sådana finns alltid inom manöverpaneler och sådana finns alltid inom räckhåll för operatören.räckhåll för operatören.räckhåll för operatören.räckhåll för operatören.    ––––    Nästan alla manöverknappar har skyddshuvar för Nästan alla manöverknappar har skyddshuvar för Nästan alla manöverknappar har skyddshuvar för Nästan alla manöverknappar har skyddshuvar för att undvika oavsiktligt tiatt undvika oavsiktligt tiatt undvika oavsiktligt tiatt undvika oavsiktligt tillslag.llslag.llslag.llslag.    ––––    På manöverlådan för komprimering sitter en På manöverlådan för komprimering sitter en På manöverlådan för komprimering sitter en På manöverlådan för komprimering sitter en återgångsknapp med vilken man kan reversera återgångsknapp med vilken man kan reversera återgångsknapp med vilken man kan reversera återgångsknapp med vilken man kan reversera 

transportplattornas rörelse. Pressplattorna ändrar transportplattornas rörelse. Pressplattorna ändrar transportplattornas rörelse. Pressplattorna ändrar transportplattornas rörelse. Pressplattorna ändrar inte sitt läge.inte sitt läge.inte sitt läge.inte sitt läge.    ––––    Om sophanteringsfordonet eller tredjepartslyften Om sophanteringsfordonet eller tredjepartslyften Om sophanteringsfordonet eller tredjepartslyften Om sophanteringsfordonet eller tredjepartslyften har fotbräden som tillval skall har fotbräden som tillval skall har fotbräden som tillval skall har fotbräden som tillval skall avkänningavkänningavkänningavkänningssystemet för fotbrädena aktiveras ssystemet för fotbrädena aktiveras ssystemet för fotbrädena aktiveras ssystemet för fotbrädena aktiveras innan aggregatet startas. Om denna åtgärd inte innan aggregatet startas. Om denna åtgärd inte innan aggregatet startas. Om denna åtgärd inte innan aggregatet startas. Om denna åtgärd inte sköts korrekt kommer aggregatet inte att fungera. sköts korrekt kommer aggregatet inte att fungera. sköts korrekt kommer aggregatet inte att fungera. sköts korrekt kommer aggregatet inte att fungera. Om fotbräden saknas startar aggregatet när det Om fotbräden saknas startar aggregatet när det Om fotbräden saknas startar aggregatet när det Om fotbräden saknas startar aggregatet när det slagits på.slagits på.slagits på.slagits på.    ––––    Startskyddet förhindrar plötslig rörelse av Startskyddet förhindrar plötslig rörelse av Startskyddet förhindrar plötslig rörelse av Startskyddet förhindrar plötslig rörelse av komprimeringsmekanikomprimeringsmekanikomprimeringsmekanikomprimeringsmekanismen och lyftanordningar (i smen och lyftanordningar (i smen och lyftanordningar (i smen och lyftanordningar (i förekommande fall) när fordonet  startas och/eller förekommande fall) när fordonet  startas och/eller förekommande fall) när fordonet  startas och/eller förekommande fall) när fordonet  startas och/eller kraftuttaget (i förekommande fall) kopplas till.kraftuttaget (i förekommande fall) kopplas till.kraftuttaget (i förekommande fall) kopplas till.kraftuttaget (i förekommande fall) kopplas till.    ––––    När någon står på ett fotbräde (tillval) begränsas När någon står på ett fotbräde (tillval) begränsas När någon står på ett fotbräde (tillval) begränsas När någon står på ett fotbräde (tillval) begränsas fordonets körhastighet, det går inte att backa och fordonets körhastighet, det går inte att backa och fordonets körhastighet, det går inte att backa och fordonets körhastighet, det går inte att backa och lyftanordningar (i föreklyftanordningar (i föreklyftanordningar (i föreklyftanordningar (i förekommande fall) och ommande fall) och ommande fall) och ommande fall) och komprimeringen fungerar inte.komprimeringen fungerar inte.komprimeringen fungerar inte.komprimeringen fungerar inte.    ––––    När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och underhåll av lyftanordning från tredje part underhåll av lyftanordning från tredje part underhåll av lyftanordning från tredje part underhåll av lyftanordning från tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell leverantör.leverantör.leverantör.leverantör.    ––––    Nödprocedur i händelse av energifel för Nödprocedur i händelse av energifel för Nödprocedur i händelse av energifel för Nödprocedur i händelse av energifel för aggregatetaggregatetaggregatetaggregatet: Om motorn (chassit) inte startar: : Om motorn (chassit) inte startar: : Om motorn (chassit) inte startar: : Om motorn (chassit) inte startar: kontrollera om det finns tillräckligt med bränsle i kontrollera om det finns tillräckligt med bränsle i kontrollera om det finns tillräckligt med bränsle i kontrollera om det finns tillräckligt med bränsle i bränsletanken. Om där finns bränsle och motorn bränsletanken. Om där finns bränsle och motorn bränsletanken. Om där finns bränsle och motorn bränsletanken. Om där finns bränsle och motorn 
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fortfarande vägrar starta, vänligen kontakta fortfarande vägrar starta, vänligen kontakta fortfarande vägrar starta, vänligen kontakta fortfarande vägrar starta, vänligen kontakta närmaste representant för chassileverantören.närmaste representant för chassileverantören.närmaste representant för chassileverantören.närmaste representant för chassileverantören.        Om det uppstår ett spänningsfOm det uppstår ett spänningsfOm det uppstår ett spänningsfOm det uppstår ett spänningsfel, kontrollera el, kontrollera el, kontrollera el, kontrollera säkringarna som listas i kapitel 14.8 säkringarna som listas i kapitel 14.8 säkringarna som listas i kapitel 14.8 säkringarna som listas i kapitel 14.8 Säkringsöversikt. Om snabb reparation inte är Säkringsöversikt. Om snabb reparation inte är Säkringsöversikt. Om snabb reparation inte är Säkringsöversikt. Om snabb reparation inte är möjlig, kontakta närmaste GEESINKNORBA möjlig, kontakta närmaste GEESINKNORBA möjlig, kontakta närmaste GEESINKNORBA möjlig, kontakta närmaste GEESINKNORBA serviceverkstad eller din lokala representant för serviceverkstad eller din lokala representant för serviceverkstad eller din lokala representant för serviceverkstad eller din lokala representant för din chassileverantör. din chassileverantör. din chassileverantör. din chassileverantör.     ––––    OBS. Det bistabila systemet för styrning, OBS. Det bistabila systemet för styrning, OBS. Det bistabila systemet för styrning, OBS. Det bistabila systemet för styrning, pneumatik och hydraulik förhindrar automatisk pneumatik och hydraulik förhindrar automatisk pneumatik och hydraulik förhindrar automatisk pneumatik och hydraulik förhindrar automatisk igångsättning vid effektbortfall. igångsättning vid effektbortfall. igångsättning vid effektbortfall. igångsättning vid effektbortfall.     ––––    Vid dåligt ljus under drift, tänd då Vid dåligt ljus under drift, tänd då Vid dåligt ljus under drift, tänd då Vid dåligt ljus under drift, tänd då arbetsbelysningen.arbetsbelysningen.arbetsbelysningen.arbetsbelysningen.    ––––    Dörrarna skall vara stängda under körning.Dörrarna skall vara stängda under körning.Dörrarna skall vara stängda under körning.Dörrarna skall vara stängda under körning.        
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1.2 Allmänna varningar1.2 Allmänna varningar1.2 Allmänna varningar1.2 Allmänna varningar    Varningar för att undvika Varningar för att undvika Varningar för att undvika Varningar för att undvika skada på skada på skada på skada på person och utrustning under drift.person och utrustning under drift.person och utrustning under drift.person och utrustning under drift.            ––––    DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET ATT DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET ATT DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET ATT DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET ATT AVLÄGSNA, ÄNDRA ELLER SÄTTA UR AVLÄGSNA, ÄNDRA ELLER SÄTTA UR AVLÄGSNA, ÄNDRA ELLER SÄTTA UR AVLÄGSNA, ÄNDRA ELLER SÄTTA UR FUNKTION NÅGON AV AV DE NÄMNDA FUNKTION NÅGON AV AV DE NÄMNDA FUNKTION NÅGON AV AV DE NÄMNDA FUNKTION NÅGON AV AV DE NÄMNDA SÄKERHETSANORDNINGARNA.SÄKERHETSANORDNINGARNA.SÄKERHETSANORDNINGARNA.SÄKERHETSANORDNINGARNA.    ––––    id kall väderlek blir hydrauloljan trögflytande vilket id kall väderlek blir hydrauloljan trögflytande vilket id kall väderlek blir hydrauloljan trögflytande vilket id kall väderlek blir hydrauloljan trögflytande vilket kan få utrustningen att fungera ryckan få utrustningen att fungera ryckan få utrustningen att fungera ryckan få utrustningen att fungera ryckigt. Om behov kigt. Om behov kigt. Om behov kigt. Om behov föreligger, sätt då igång hydraulsystemet och kör föreligger, sätt då igång hydraulsystemet och kör föreligger, sätt då igång hydraulsystemet och kör föreligger, sätt då igång hydraulsystemet och kör någon funktion tills oljan blivit uppvärmd.någon funktion tills oljan blivit uppvärmd.någon funktion tills oljan blivit uppvärmd.någon funktion tills oljan blivit uppvärmd.    ––––    De personer som kör och/eller manövrerar De personer som kör och/eller manövrerar De personer som kör och/eller manövrerar De personer som kör och/eller manövrerar fordonet skall uppfylla de krav och kvalifikationer fordonet skall uppfylla de krav och kvalifikationer fordonet skall uppfylla de krav och kvalifikationer fordonet skall uppfylla de krav och kvalifikationer som krävs för att hantera fordonet.som krävs för att hantera fordonet.som krävs för att hantera fordonet.som krävs för att hantera fordonet.    ––––    Förare och Förare och Förare och Förare och operatör skall fullt ut förstå innehållet i operatör skall fullt ut förstå innehållet i operatör skall fullt ut förstå innehållet i operatör skall fullt ut förstå innehållet i Instruktionsboken innan sophanteringsfordonet Instruktionsboken innan sophanteringsfordonet Instruktionsboken innan sophanteringsfordonet Instruktionsboken innan sophanteringsfordonet tas i bruk.tas i bruk.tas i bruk.tas i bruk.    ––––    Använd aldrig bakluckan som lastutrymme.Använd aldrig bakluckan som lastutrymme.Använd aldrig bakluckan som lastutrymme.Använd aldrig bakluckan som lastutrymme.    ––––    Utrustningen är utformad för särskilda Utrustningen är utformad för särskilda Utrustningen är utformad för särskilda Utrustningen är utformad för särskilda arbetsuppgifter och särskilda arbetsuppgifter och särskilda arbetsuppgifter och särskilda arbetsuppgifter och särskilda användningsområden.  användningsområden.  användningsområden.  användningsområden.      

––––    Fordonet får intFordonet får intFordonet får intFordonet får inte användas för att insamla, e användas för att insamla, e användas för att insamla, e användas för att insamla, komprimera eller lagra/transportera giftigt, komprimera eller lagra/transportera giftigt, komprimera eller lagra/transportera giftigt, komprimera eller lagra/transportera giftigt, explosivt, brandfarligt, miljöskadligt material, explosivt, brandfarligt, miljöskadligt material, explosivt, brandfarligt, miljöskadligt material, explosivt, brandfarligt, miljöskadligt material, vätskor eller trögflytande ämnen.vätskor eller trögflytande ämnen.vätskor eller trögflytande ämnen.vätskor eller trögflytande ämnen.    ––––    Använd inte fordonet i ojämn, oländig eller Använd inte fordonet i ojämn, oländig eller Använd inte fordonet i ojämn, oländig eller Använd inte fordonet i ojämn, oländig eller explosiv miljö.explosiv miljö.explosiv miljö.explosiv miljö.        ––––    Operatör(er) får endast medfölja foOperatör(er) får endast medfölja foOperatör(er) får endast medfölja foOperatör(er) får endast medfölja fordonet inuti rdonet inuti rdonet inuti rdonet inuti hytten eller på fotbrädena (tillval).hytten eller på fotbrädena (tillval).hytten eller på fotbrädena (tillval).hytten eller på fotbrädena (tillval).    ––––    Endast en operatör får stå på respektive fotstegEndast en operatör får stå på respektive fotstegEndast en operatör får stå på respektive fotstegEndast en operatör får stå på respektive fotsteg    ––––    Kör aldrig ett fordon där någon nödstoppsknapp Kör aldrig ett fordon där någon nödstoppsknapp Kör aldrig ett fordon där någon nödstoppsknapp Kör aldrig ett fordon där någon nödstoppsknapp eller återgångsknapp inte fungerar. eller återgångsknapp inte fungerar. eller återgångsknapp inte fungerar. eller återgångsknapp inte fungerar.     ––––    Kör aldrig ett fordon med ett defekt Kör aldrig ett fordon med ett defekt Kör aldrig ett fordon med ett defekt Kör aldrig ett fordon med ett defekt kameraövervakningssystem.kameraövervakningssystem.kameraövervakningssystem.kameraövervakningssystem.    ––––    AAAAnvänd alltid båda händerna för att köra fram nvänd alltid båda händerna för att köra fram nvänd alltid båda händerna för att köra fram nvänd alltid båda händerna för att köra fram kärlet mot lyftanordningen.kärlet mot lyftanordningen.kärlet mot lyftanordningen.kärlet mot lyftanordningen.    ––––    Under lyftning är det strängt förbjudet att röra Under lyftning är det strängt förbjudet att röra Under lyftning är det strängt förbjudet att röra Under lyftning är det strängt förbjudet att röra eller försöka öppna locket på behållaren. eller försöka öppna locket på behållaren. eller försöka öppna locket på behållaren. eller försöka öppna locket på behållaren.                                 
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––––    Var alltid uppmärksam på säkerheten för dig Var alltid uppmärksam på säkerheten för dig Var alltid uppmärksam på säkerheten för dig Var alltid uppmärksam på säkerheten för dig själv, dina kollegor och andra själv, dina kollegor och andra själv, dina kollegor och andra själv, dina kollegor och andra människor vid människor vid människor vid människor vid användning av sophanteringsfordonet.användning av sophanteringsfordonet.användning av sophanteringsfordonet.användning av sophanteringsfordonet.    ––––    När fordonet inte är i bruk skall aggregatet När fordonet inte är i bruk skall aggregatet När fordonet inte är i bruk skall aggregatet När fordonet inte är i bruk skall aggregatet kopplas ifrån, motorn stängas av och nyckeln tas kopplas ifrån, motorn stängas av och nyckeln tas kopplas ifrån, motorn stängas av och nyckeln tas kopplas ifrån, motorn stängas av och nyckeln tas ur för att undvika oavsiktliga maskinrörelser.ur för att undvika oavsiktliga maskinrörelser.ur för att undvika oavsiktliga maskinrörelser.ur för att undvika oavsiktliga maskinrörelser.    ––––    Håll avstånd till lastfickan och inlastningsbalken Håll avstånd till lastfickan och inlastningsbalken Håll avstånd till lastfickan och inlastningsbalken Håll avstånd till lastfickan och inlastningsbalken när motonär motonär motonär motorn är igång och aggregatet är i drift.rn är igång och aggregatet är i drift.rn är igång och aggregatet är i drift.rn är igång och aggregatet är i drift.    
––––    Använd nödstoppknappen vid fara.Använd nödstoppknappen vid fara.Använd nödstoppknappen vid fara.Använd nödstoppknappen vid fara.    ––––    Gå aldrig in i behållaren med motorn igång och Gå aldrig in i behållaren med motorn igång och Gå aldrig in i behållaren med motorn igång och Gå aldrig in i behållaren med motorn igång och aggregatet i drift. Om du måste gå in i behållaren, aggregatet i drift. Om du måste gå in i behållaren, aggregatet i drift. Om du måste gå in i behållaren, aggregatet i drift. Om du måste gå in i behållaren, se då till att motorn är avstängd och se då till att motorn är avstängd och se då till att motorn är avstängd och se då till att motorn är avstängd och tändningsnyckel urtagen.tändningsnyckel urtagen.tändningsnyckel urtagen.tändningsnyckel urtagen.        

––––    Håll avstånd Håll avstånd Håll avstånd Håll avstånd till lyftanordningens arbetsområde till lyftanordningens arbetsområde till lyftanordningens arbetsområde till lyftanordningens arbetsområde när den är i rörelse.när den är i rörelse.när den är i rörelse.när den är i rörelse.    
––––    Håll avstånd till komprimeringsenhetens Håll avstånd till komprimeringsenhetens Håll avstånd till komprimeringsenhetens Håll avstånd till komprimeringsenhetens arbetsområde när den är i rörelse. arbetsområde när den är i rörelse. arbetsområde när den är i rörelse. arbetsområde när den är i rörelse.     
    ––––    Håll avstånd till bakluckans arbetsområde så Håll avstånd till bakluckans arbetsområde så Håll avstånd till bakluckans arbetsområde så Håll avstånd till bakluckans arbetsområde så länge denna inte är korrekt uppallad eller är i länge denna inte är korrekt uppallad eller är i länge denna inte är korrekt uppallad eller är i länge denna inte är korrekt uppallad eller är i rörelse. rörelse. rörelse. rörelse.     
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    ––––    Använd sAnvänd sAnvänd sAnvänd säkerhetsstöttor vid arbete under äkerhetsstöttor vid arbete under äkerhetsstöttor vid arbete under äkerhetsstöttor vid arbete under uppfälld baklucka.uppfälld baklucka.uppfälld baklucka.uppfälld baklucka.                                                    – Om säkerhetsstöttorna är skadade eller om de inte Om säkerhetsstöttorna är skadade eller om de inte Om säkerhetsstöttorna är skadade eller om de inte Om säkerhetsstöttorna är skadade eller om de inte medger tillräckligt arbetsutrymme, använd då medger tillräckligt arbetsutrymme, använd då medger tillräckligt arbetsutrymme, använd då medger tillräckligt arbetsutrymme, använd då annat lämpligt stöd eller en kran för att stödja annat lämpligt stöd eller en kran för att stödja annat lämpligt stöd eller en kran för att stödja annat lämpligt stöd eller en kran för att stödja bakluckan. Ett sådant separat stöd eller en bakluckan. Ett sådant separat stöd eller en bakluckan. Ett sådant separat stöd eller en bakluckan. Ett sådant separat stöd eller en kran kran kran kran skall kunna klara en vikt av 5 ton.skall kunna klara en vikt av 5 ton.skall kunna klara en vikt av 5 ton.skall kunna klara en vikt av 5 ton.        ––––    Förflytta inte fordonet längre än absolut Förflytta inte fordonet längre än absolut Förflytta inte fordonet längre än absolut Förflytta inte fordonet längre än absolut nödvändigt med uppfälld baklucka.nödvändigt med uppfälld baklucka.nödvändigt med uppfälld baklucka.nödvändigt med uppfälld baklucka.    ––––    Rengör alltid bakluckans låsanordning innan den Rengör alltid bakluckans låsanordning innan den Rengör alltid bakluckans låsanordning innan den Rengör alltid bakluckans låsanordning innan den stängs.  stängs.  stängs.  stängs.      ––––    Fordonet får endast framföras på tillräckligt stabilt Fordonet får endast framföras på tillräckligt stabilt Fordonet får endast framföras på tillräckligt stabilt Fordonet får endast framföras på tillräckligt stabilt underlag.underlag.underlag.underlag.    ––––    Hantera Hantera Hantera Hantera inte överlastade kärl eller containrar.inte överlastade kärl eller containrar.inte överlastade kärl eller containrar.inte överlastade kärl eller containrar.    ––––    Hantera inte kärl eller containrar med skadade Hantera inte kärl eller containrar med skadade Hantera inte kärl eller containrar med skadade Hantera inte kärl eller containrar med skadade kanter eller upphängningspunkter.kanter eller upphängningspunkter.kanter eller upphängningspunkter.kanter eller upphängningspunkter.    ––––    Rulla inte fram kärl eller containrar till Rulla inte fram kärl eller containrar till Rulla inte fram kärl eller containrar till Rulla inte fram kärl eller containrar till lyftanordningen på ojämnt underlag.lyftanordningen på ojämnt underlag.lyftanordningen på ojämnt underlag.lyftanordningen på ojämnt underlag.    ––––    Överfyll inte lastfickan.Överfyll inte lastfickan.Överfyll inte lastfickan.Överfyll inte lastfickan.        

                            ––––    Kapa inte tilKapa inte tilKapa inte tilKapa inte till för stora avfallsstycken utan försök l för stora avfallsstycken utan försök l för stora avfallsstycken utan försök l för stora avfallsstycken utan försök att komprimera dem i ett stycke.att komprimera dem i ett stycke.att komprimera dem i ett stycke.att komprimera dem i ett stycke.                            ––––    Vissa plana lock på fyrVissa plana lock på fyrVissa plana lock på fyrVissa plana lock på fyr----hjuliga kärl kan gå emot hjuliga kärl kan gå emot hjuliga kärl kan gå emot hjuliga kärl kan gå emot komprimeringsmekanismen på grund av komprimeringsmekanismen på grund av komprimeringsmekanismen på grund av komprimeringsmekanismen på grund av fastsittande avfall. fastsittande avfall. fastsittande avfall. fastsittande avfall.     För att undvika farliga situationer med sådana För att undvika farliga situationer med sådana För att undvika farliga situationer med sådana För att undvika farliga situationer med sådana kärl och vid tveksamkärl och vid tveksamkärl och vid tveksamkärl och vid tveksamhet skall komprimeringen het skall komprimeringen het skall komprimeringen het skall komprimeringen slås ifrån i tid.slås ifrån i tid.slås ifrån i tid.slås ifrån i tid.                             
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––––    Ta aldrig i bruk ett felfungerande fordon. Om ett Ta aldrig i bruk ett felfungerande fordon. Om ett Ta aldrig i bruk ett felfungerande fordon. Om ett Ta aldrig i bruk ett felfungerande fordon. Om ett funktionsfel inträffar: Underrätta ansvarig funktionsfel inträffar: Underrätta ansvarig funktionsfel inträffar: Underrätta ansvarig funktionsfel inträffar: Underrätta ansvarig tekniker, försök inte att själv åtgärda problemet tekniker, försök inte att själv åtgärda problemet tekniker, försök inte att själv åtgärda problemet tekniker, försök inte att själv åtgärda problemet och ta inte fordonet i bruk. och ta inte fordonet i bruk. och ta inte fordonet i bruk. och ta inte fordonet i bruk.     ––––    När det gäller anvisningar När det gäller anvisningar När det gäller anvisningar När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och om säkerhet, drift och om säkerhet, drift och om säkerhet, drift och underhåll av lyftanordning från tredje part underhåll av lyftanordning från tredje part underhåll av lyftanordning från tredje part underhåll av lyftanordning från tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell leverantör.leverantör.leverantör.leverantör.          
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1.3.Daglig tillsyn.1.3.Daglig tillsyn.1.3.Daglig tillsyn.1.3.Daglig tillsyn.    VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är förknippade förknippade förknippade förknippade med manövreringen innan med manövreringen innan med manövreringen innan med manövreringen innan utrustningen tas i driftutrustningen tas i driftutrustningen tas i driftutrustningen tas i drift      Fyll på nytt vatten vid behov.  Se efter att vattenbehållaren (tillval) är fylld. Fyll upp vattenbehållaren med nytt vatten varje dag.          Se efter att brandsläckaren (tillval) sitter på plats.   Se efter om nivån för olja och andra vätskor för motorn stämmer med angivna värden. Vid behov, fyll upp enligt instruktionsboken.   

 Se efter om däckens skick uppfyller de aktuella vägtrafikbestämmelserna.          Kontrollera att fordonsbelysningen fungerar korrekt.  Kontrollera att avgassystemet är felfritt och inte uppvisar läckage. Kör aldrig omkring med ett defekt eller läckande avgassystem.  Kontrollera om någon luft läcker från pneumatikkomponenterna. Underrätta behörig mekaniker vid luftläckage.   Se efter om det finns några tecken på oljeläckage från hydraulkomponenter på eller runt fordonet. Underrätta ansvarig servicetekniker i sådant fall.   Se till att oljetillförseln till aggregatet är fullt öppen.         
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Se efter att oljenivån på nivågivaren står på minst ¾. Fyll på hydraulolja Mobile M-Nuto H46 eller motsvarande vid behov. (Komprimeringsmekanismen och lyftanordningen skall stå i viloläge och mottrycks/urlastningsplattan skall vara helt indragen).          Se till att alla nödstoppknappar är återställda. Annars: Avaktivera genom att dra den utåt. När det gäller nödstoppknappen på hyttmanöverlådan skall den vridas åt höger. Om något nödstopp är tillslaget kommer summern i hyttmanöverboxen att avge ett pulserande ljud när systemet slås på.           Kontrollera att där hörs ett kontinuerligt ljud i hytten när signalknappen används. Om nödstoppsknappen och signalknappen används samtidigt hörs endast nödstoppets pulserande ljud i hytten. Kontrollera funktionen på vart och ett av nödstoppen och signalknapparna.  

 Kontrollera före varje arbetspass att den gula RESCUE-knappen fungerar korrekt.  Kontrollera före varje arbetspass att alla varningsmärken är hela och läsliga. Saknade märken skall ersättas.  Starta motorn och koppla in kraftuttaget om så behövs. Se efter i handboken från chassilevererantören/tillverkaren för närmare upplysningar om chassit.         Se efter att kameraövervakningssystemet fungerar. Det är inte tillåtet att använda ett sophanteringsfordon utan fungerande kameraövervakningssystem.   Se efter att skärmen visar rätt övervakningsområde. Annars: Putsa linsen eller underrätta behörig mekaniker.             
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 Kontrollera fotbrädenas funktion. När motorn startats, sätt då igång aggregatet genom att ställa huvudströmbrytaren på hyttmanöverlådan i läge l. Se avsnitt 8.1. Aggregatet har startat.   Om fotbräden sitter monterade skall avkänningssystemet för dessa aktiveras innan aggregatet startas. Fäll ner och trampa på vart och ett av fotbrädena en gång.  
                         Anmärkning: Om fotbräden är monterade och inte aktiveras efter start av Om fotbräden är monterade och inte aktiveras efter start av Om fotbräden är monterade och inte aktiveras efter start av Om fotbräden är monterade och inte aktiveras efter start av aggregatet gäller följande inskränkningar:aggregatet gäller följande inskränkningar:aggregatet gäller följande inskränkningar:aggregatet gäller följande inskränkningar:    –––– aggregatet fungerar inteaggregatet fungerar inteaggregatet fungerar inteaggregatet fungerar inte    –––– lyftanordningarna (i förekommande fall) fungerar intelyftanordningarna (i förekommande fall) fungerar intelyftanordningarna (i förekommande fall) fungerar intelyftanordningarna (i förekommande fall) fungerar inte    Efter aktivering av fotbrädena och avslutad kontroll av Efter aktivering av fotbrädena och avslutad kontroll av Efter aktivering av fotbrädena och avslutad kontroll av Efter aktivering av fotbrädena och avslutad kontroll av styrsystemet bortfaller dessa restriktioner.styrsystemet bortfaller dessa restriktioner.styrsystemet bortfaller dessa restriktioner.styrsystemet bortfaller dessa restriktioner.            Slå på varningsljusen med knappen på hyttmanöverlådan och se efter om de fungerar korrekt. Se avsnitt 3.5. Hyttmanöverlåda  Se till att förare och/eller operatör bär arbetskläder med reflexer enligt lokala bestämmelser och vid behov handskar, skor och glasögon för skydd. Se till att inga yviga persedlar, halsdukar eller smycken är synliga. Lägg undan plagg som kan fastna i rörliga maskindelar.        

  
  Låt komprimeringsmekanismen köra en cykel och se efter  om visaren för igensatt oljefilter står på det gröna fältet. Tryck en gång på knappen för enkelcykel. Om visaren befinner sig i det gröna fältet är filtret godkänt. Byt filter när visaren står i det röda fältet.  

      Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:    När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och underhåll av När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och underhåll av När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och underhåll av När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och underhåll av lyftanordning från tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken från lyftanordning från tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken från lyftanordning från tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken från lyftanordning från tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell aktuell aktuell aktuell leverantör.leverantör.leverantör.leverantör.    
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              Kontrollera funktionen för komprimeringsenhetens håll-knapp. Med klaffen nerfälld (öppet system) skall knappen för kontinuerlig cykel hållas intryckt under rörelserna "Transportplatta ner" och "Pressplatta in" (hållarknapp).             Kontrollera funktionen för lyftanordningens hållarknapp. I manuellt läge kan lyftanordningen köra upp och ner kontinuerligt endast så länge man håller styrspaken eller knapparna (upp/ner).             Kontrollera säkerhetsfunktionen för inspektionsluckan. Om någon av inspektionsluckorna öppnas inträder samma inskränkningar som om ett nödstopp slagits till. Kontrollera om skärmen visar när nödstoppet slås till och varningsljudet hörs i hytten. Den inre främre delen av behållaren kräver extra kontroll av ansamlad smuts. Detta utrymme nås genom inspektionsluckan i behållaren. Stäng av motorn och ta med dig tändningsnyckeln när du går in i behållarens förkammare.            Kontrollera rengöringscykeln. Rengöringscykeln får starta först när bakluckan är helt upplyft (över 2.500 mm). Öppna bakluckan med öppningsknappen och se efter att rengöringscykeln startar när luckan är helt öppen.            Kontrollera funktionen hos de båda knapparna för att sänka bakluckan. Bakluckan skall sänkas endast då båda knapparna trycks in samtidigt. Se efter om bakluckan sänks vid tryck på endast en av sänkningsknapparna.            
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1.4 Förklaring av klistermärken1.4 Förklaring av klistermärken1.4 Förklaring av klistermärken1.4 Förklaring av klistermärken     Gå aldrig under en upphöjd baklucka om den inte är säkrad med säkerhetsutrustning!     Innan något underhåll startas på behållaren, stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln          Varning för den rörliga plattan inne i behållaren!                    Varning för den rörliga plattan inne i behållaren!         Max tillåten lyftvikt 175 kg.    Max tillåten lyftvikt 400 kg.   

  Håll händer och armar borta från rörliga delar under lyftning!    Håll avstånd till containrar och kärl under lyftrörelserna!      Den högsta ljudnivån som nås under de mest extrema driftförhållandena, är lika med eller lägre än 107 dB  Ljudtrycket, dvs. den ljudnivå som nås under normala driftförhållanden, är högst 75 dB    Fästpunkt för personskyddsutrustning för person(er) som arbetar på taket    Använd inte denna fästpunkt för att lyfta   
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   Varningsskylt: Fallande behållare eller föremål                
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2.  2.  2.  2.  PPPProduktbeskrivningroduktbeskrivningroduktbeskrivningroduktbeskrivning    2.1 2.1 2.1 2.1 ProduktinformationProduktinformationProduktinformationProduktinformation    BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning    Sophanteringsfordonet är ett aggregat för insamling, komprimering och lagring av avfall som sitter monterat på ett lastbilschassi och som är utformat för lastning bakifrån av olika kärl, behållare och containers.  Avsett Avsett Avsett Avsett användningsområdeanvändningsområdeanvändningsområdeanvändningsområde    Sophanteringsfordonet används för att insamla, komprimera och lagra torra och våta hushållssopor och industriavfall. Den kan inte användas för att komprimera eller lagra vätskor.  ProduktdeklarationProduktdeklarationProduktdeklarationProduktdeklaration    Alla GEESINKNORBA-produkter levereras med ett eget CE-certifikat som försäkrar att produkten uppfyller Maskindirektiv 2006/42/EG och EN1501-1 angående säkerhet för avfallsinsamlingsfordon och lyftanordningar. Vänligen kontakta din GEESINKNORBA-representant om CE-certifikatet skulle saknas vid fordonsleveransen.   Intyg om bullernivåerIntyg om bullernivåerIntyg om bullernivåerIntyg om bullernivåer    Alla produkter från GEESINKNORBA levereras med ett eget certifikat som intygar att produkten uppfyller Direktivet för buller från utrustning utomhus (2000/14/EG). Den miljöpåverkande ljudeffektnivån (Lwa), den högsta ljudnivån som uppnås under extrem drift, uppgår till högst 107 dB. Ljudtrycket (Lp), ljudnivån under normal drift, är högst 75 dB. Dessa värden framgår också av en skylt framtill på behållaren på förarsidan. Vänligen kontakta Er GEESINKNORBA-representant om certifikatet saknas vid fordonsleveransen. Båda försäkran om överensstämmelse finns på samma certifikat.   

Intyg om vibrationerIntyg om vibrationerIntyg om vibrationerIntyg om vibrationer    Vibrationer som uppstår under drift eller körning av sopbilen har minimerats så mycket som möjligt. Mätningar visar att vibrationer i hand/arm från sophanteringsfordonets ratt och manöverspakar normalt ligger klart under 2,5 m/s2, vilket innebär att inga särskilda åtgärder krävs för att använda sophanteringsfordonet på ett säkert sätt. Mätningar visar att vibrationer på hyttsätet eller fotstegen från behållaren normalt ligger klart under 0,5 m/s2, vilket innebär att inga särskilda åtgärder krävs för att använda sophanteringsfordonet på ett säkert sätt.  
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MaskinskyltMaskinskyltMaskinskyltMaskinskylt    Maskinskylten visar uppgifter om fordonet. Maskinskylten sitter framtill på behållaren på förarsidan och anger leverantörens adress, tillverkningsår, typ av aggregat och i förekommande fall typ av lyftanordning och tillverkningsnummer.    
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2.2 Översikt huvudkomponenter2.2 Översikt huvudkomponenter2.2 Översikt huvudkomponenter2.2 Översikt huvudkomponenter                 
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 BehållareBehållareBehållareBehållare         Lucka påLucka påLucka påLucka på    behållare (vänster/höger)behållare (vänster/höger)behållare (vänster/höger)behållare (vänster/höger)             UtmatningscylindrarUtmatningscylindrarUtmatningscylindrarUtmatningscylindrar             Kombinerade mottrycks/urlastningsplattorKombinerade mottrycks/urlastningsplattorKombinerade mottrycks/urlastningsplattorKombinerade mottrycks/urlastningsplattor             HydrauloljetankHydrauloljetankHydrauloljetankHydrauloljetank             Manöverpanel för urlastning (vänster/höger)Manöverpanel för urlastning (vänster/höger)Manöverpanel för urlastning (vänster/höger)Manöverpanel för urlastning (vänster/höger)             Hydraulpump (dold av chassiramen)Hydraulpump (dold av chassiramen)Hydraulpump (dold av chassiramen)Hydraulpump (dold av chassiramen)             Manöverpanel för baklucka NER (vänster/höger)Manöverpanel för baklucka NER (vänster/höger)Manöverpanel för baklucka NER (vänster/höger)Manöverpanel för baklucka NER (vänster/höger)             BakluckesektionerBakluckesektionerBakluckesektionerBakluckesektioner             Öppningscylindrar för bakluckaÖppningscylindrar för bakluckaÖppningscylindrar för bakluckaÖppningscylindrar för baklucka     Det finns två sätt att komma in genom behållarens lucka (2): 1. Med en särskild stege (tillval). En stege finns under behållarens lucka, och ”Kompletterande stege” ger instruktioner om hur du går in i behållaren. Om fordonet har levererats med stege (tillval) ingår ”Kompletterande stege” i sophanteringsfordonets dokumentation. 2. Ingen stege (tillval) medföljer. Behållarens lucka kan endast öppnas på en särskild verkstad eller på avstjälpningsplatsen med en separat stege eller plattform.     Om behållarens inspektionslucka (2) inte är ordentligt stängd, är inte komprimeringsenheten och tömningssystemet aktiva.  

 Låsmekanism för bakluckaLåsmekanism för bakluckaLåsmekanism för bakluckaLåsmekanism för baklucka     Hydraulventilblock för komprimering, baklucka och Hydraulventilblock för komprimering, baklucka och Hydraulventilblock för komprimering, baklucka och Hydraulventilblock för komprimering, baklucka och kombinerad mottrycks/urlastningsplatta kombinerad mottrycks/urlastningsplatta kombinerad mottrycks/urlastningsplatta kombinerad mottrycks/urlastningsplatta              Skraparplattor Skraparplattor Skraparplattor Skraparplattor              TransportplattorTransportplattorTransportplattorTransportplattor             Cylindrar till transportplattorCylindrar till transportplattorCylindrar till transportplattorCylindrar till transportplattor             PressplattorPressplattorPressplattorPressplattor             Cylindrar till pressplattorCylindrar till pressplattorCylindrar till pressplattorCylindrar till pressplattor             LastfickorLastfickorLastfickorLastfickor         AvskiljningsväggarAvskiljningsväggarAvskiljningsväggarAvskiljningsväggar         Manöverlådor, komprimeringsManöverlådor, komprimeringsManöverlådor, komprimeringsManöverlådor, komprimerings----    och säkerhetsfunktioner och säkerhetsfunktioner och säkerhetsfunktioner och säkerhetsfunktioner (baklucka vänster/höger) och reglage för ev. lyftanordning(baklucka vänster/höger) och reglage för ev. lyftanordning(baklucka vänster/höger) och reglage för ev. lyftanordning(baklucka vänster/höger) och reglage för ev. lyftanordning                 
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3.  Behållare/Baklucka/Komprimering/3.  Behållare/Baklucka/Komprimering/3.  Behållare/Baklucka/Komprimering/3.  Behållare/Baklucka/Komprimering/ReglageReglageReglageReglage    3.1 Behållare3.1 Behållare3.1 Behållare3.1 Behållare    Behållaren som är delad vertikalt på längden används för att lagra insamlat avfall och sitter monterad på ramen med en speciellt utformad hjälpram. Avfallsbehållaren är konstruerad av kraftig, höghållfast stålplåt. Där hopfogning är nödvändig är konstruktionen svetsad med robotteknik som ger kontinuerliga svetsar som är helt släta. Korrosion under svetsen kan inte uppstå med detta förfarande eftersom där inte finns några öppna skarvar. Den främre och bakre ramen är förstärkt. Bägge behållarsektionerna har sin egen mottrycks/urlastningsplatta och de manövreras var för sig. Lasten på den bakre ramen bärs upp av stöd i hörnen så att de starkaste punkterna utgör fästpunkter nedtill för låsen och upptill för gångjärnen till bakluckan. 
 

 

    3.2 Kombinerad 3.2 Kombinerad 3.2 Kombinerad 3.2 Kombinerad mottrycks/urlastningsplattamottrycks/urlastningsplattamottrycks/urlastningsplattamottrycks/urlastningsplatta     De kombinerade plattorna för mottryck/urlastning manövreras med var sin dubbelverkande hydraulisk teleskopcylinder. Men denna dubbelverkande cylinder kan man köra de kombinerade mottrycks/urlastningsplattorna framåt och bakåt vid rengöring och underhåll m.m. Plattorna hålls på plats på vardera tre ställen i behållaren. Plattorna styrs nedtill av en styrskena i bottten på var och en av behållarens sektioner (vätskor leds mot mitten av behållaren - lätt att rengöra) och uppe i hörnen till vänster och höger. Plattorna styrs nedtill av en styrskena i bottten på var och en av behållarens sektioner (vätskor leds mot mitten av behållaren - lätt att rengöra) och uppe i hörnen till vänster och höger.  
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3.3 Bakluckan3.3 Bakluckan3.3 Bakluckan3.3 Bakluckan    Bakluckan är delad på längden och omfattar två lastfickor och ett tak. Volymen är ca 65 procent för den större vänstra delen av luckan och ca 35 procent för den mindre högra sektionen. Var och en av bakluckesektionerna har en transportplatta och en pressplatta anpassad efter resp. behållarsektion. De främre och bakre ramarna omger taket. I de övre hörnen på de främre ramarna sitter gängjärnslagren monterade. Öppningscylindrarna mellan bakluckesektionerna och behållaren sitter infästa med lås vid bakluckornas starkaste punkt. Lastkanten är svetsad på den kraftiga nederdelen av de bakre ramarna. Sidostolparna på de bakre ramarna fortsätter nedåt i ett urtag som ger extra skydd för baklyktorna.  På lastfickorna kan fotbräden monteras. Bakluckesektionerna är frigjorda och uppfällda vid urlastning av avfall och nedsänkta och låsta vid insamling. Bakluckesektionerna sitter infästade baktill med vardera två gångjärn upptill på respektive behållarsektion. Bakluckesektionerna lyfts och sänks av dubbelverkande cylindrar, en på vardera sidan, baktill på behållaren. Var och en av bakluckesektionerna är utrustad med en komprimeringsmekanism och en lastficka. På undersidan av bakluckesektionerna sitter säkerhetsstöttor. 
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3333....4. Komprimeringsmekanism4. Komprimeringsmekanism4. Komprimeringsmekanism4. Komprimeringsmekanism    NPM MF300 har två komprimeringsmekanismer. Komprimeringsmekanismen matar avfallet från lastfickan in i behållaren och sammanpressar det. Komprimeringsmekanismerna sitter inuti bakluckorna och består av följande delar: – två pressplattor (A) – tre cylindrar för pressplattorna (B) – två transportplattor (C) – tre cylindrar för transportplattorna (D) – två kombinerade mottrycks-/urlastningsplattor (E)   Komprimeringsmekanismen fungerar på följande sätt: 
    

 Förflyttningen och sammanpressningen av avfallet från lastfickan till behållaren sker i fyra rörelsemoment:   Pressplatta utPressplatta utPressplatta utPressplatta ut Cylindrarna för pressplattorna kör ut pressplattan.  Transportplatta nerTransportplatta nerTransportplatta nerTransportplatta ner Cylindrarna för transportplattorna flyttar transportplattan och pressplattan nedåt.  Pressplatta inPressplatta inPressplatta inPressplatta in Cylindrarna för pressplattorna kör in pressplattan.  Transportplatta uppTransportplatta uppTransportplatta uppTransportplatta upp Cylindrarna för transportplattorna flyttar transportplattan och pressplattan uppåt. 
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3 3.5 Hyttmanöverbox3.5 Hyttmanöverbox3.5 Hyttmanöverbox3.5 Hyttmanöverbox    Hyttmanöverlådan används för att styra andra funktioner utöver komprimering och lyftanordning. Hyttmanöverlådan sitter inne i hytten och är utrustad med följande:                      Huvudströmbrytare (1) Huvudströmbrytare (1) Huvudströmbrytare (1) Huvudströmbrytare (1) med nyckelmed nyckelmed nyckelmed nyckel för att slå till eller från aggregatet.  Nödstoppknapp (2)Nödstoppknapp (2)Nödstoppknapp (2)Nödstoppknapp (2) för att omedelbart stanna alla rörelser och aktivera summern. Vrid knappen för att koppla ur.  

 Summer (3)Summer (3)Summer (3)Summer (3) som avger olika ljudmönster:   – ett pulserande ljud om nödstoppet eller återgångsknappen har slagits till. – ett kontinuerligt ljud när signalknappen används för kommunikation mellan förare och operatör. – ett snabbt pulserande ljud vid systemfel.  Varningar och fel visas även på skärmen.  – ett kontinuerligt ljud om systemet detekterar att någon står på fotstegen vid körning över 40 km/h.   Brytkontakt för fotbräden (4) Brytkontakt för fotbräden (4) Brytkontakt för fotbräden (4) Brytkontakt för fotbräden (4)  för urkoppling av fotbrädenas säkerhetsfunktion. När denna knapp trycks in i en nödsituation, upphävs alla de körbegränsningar som gäller när fotbrädena är påverkade. Komprimeringsmekanismen och lyftanordningarna kopplas också bort. För att åter aktivera mekanismen skall knappen först återställas genom att den vrids medurs. På sopbilar utan fotbräden saknar denna knapp funktion. Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:    Efter återställning av fotstegens förbikopplingsbrytare finns det en Efter återställning av fotstegens förbikopplingsbrytare finns det en Efter återställning av fotstegens förbikopplingsbrytare finns det en Efter återställning av fotstegens förbikopplingsbrytare finns det en tidsfördröjning på fem minuter innan komprimeritidsfördröjning på fem minuter innan komprimeritidsfördröjning på fem minuter innan komprimeritidsfördröjning på fem minuter innan komprimeringsfunktionen och ngsfunktionen och ngsfunktionen och ngsfunktionen och lyftanordningen fungerar igen.lyftanordningen fungerar igen.lyftanordningen fungerar igen.lyftanordningen fungerar igen.     Skärmen (5) Skärmen (5) Skärmen (5) Skärmen (5) visar de olika menyvalen. När systemet slagits på visar skärmen (5) startbilden. Efter 20 sekunder visas statusbilden och man kan bläddra i menyn. Se 13.2 för menyns uppbyggnad.  UppUppUppUpp----knapp (6) knapp (6) knapp (6) knapp (6) för att bläddra upp i menyn.  Nedåtknapp (7) Nedåtknapp (7) Nedåtknapp (7) Nedåtknapp (7) för att bläddra ned i menyn.  Returknapp (8) Returknapp (8) Returknapp (8) Returknapp (8) för att bekräfta valet....  ESCESCESCESC----knapp (9)knapp (9)knapp (9)knapp (9) för att gå ur menyn och för att radera fel- koder. 1 
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Väljarknapp (10)Väljarknapp (10)Väljarknapp (10)Väljarknapp (10) för att slå ifrån komprimeringen och koppla om till urlastning. Vid urlastning lyser knappen. Väljarknapp F1 (11) Väljarknapp F1 (11) Väljarknapp F1 (11) Väljarknapp F1 (11) används för att välja mellan urlastning med knapparna på hyttmanöverlådan eller att lasta ur via manöverpanelerna på aggregatet. Knappen (11) lyser vid urlastning med knapparna på hyttmanöverlådan. Hållarknapp (12Hållarknapp (12Hållarknapp (12Hållarknapp (12) att hålla inne samtidigt med knapp (13) och (16) (tillval).  Knapp (13)Knapp (13)Knapp (13)Knapp (13) används för att fälla upp bakluckan. Denna knapp används i kombination med hållarknappen (12). Knapp (1Knapp (1Knapp (1Knapp (14)4)4)4) för att köra ut den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan vid urlastning av soporna.  Knapp (15)Knapp (15)Knapp (15)Knapp (15) används vid underhållsåtgärder för att köra den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan bakåt in i behållaren. Knapp (16)Knapp (16)Knapp (16)Knapp (16) används för att fälla ner bakluckan. Denna knapp används i kombination med hållarknappen (12). Väljarknapp F2 (17)Väljarknapp F2 (17)Väljarknapp F2 (17)Väljarknapp F2 (17) för att slå ifrån den yttre summern vid backning (tillval). Väjarknapp (18)Väjarknapp (18)Väjarknapp (18)Väjarknapp (18) för att slå på eller av varningsljuset. Väjarknapp (19)Väjarknapp (19)Väjarknapp (19)Väjarknapp (19) för att slå på eller av arbetsbelysningen. Knapp F3 (20) saknar funktion. Knapp F4 (21) saknar funktion. Väljarknapp F5 (22)Väljarknapp F5 (22)Väljarknapp F5 (22)Väljarknapp F5 (22) används för att välja mellan vänster och höger bakluckesektion vid urlastning via knapparna på hyttmanöverboxen. Knappen (22) lyser när höger bakluckesektion är vald. 

Hållarknappen (23)Hållarknappen (23)Hållarknappen (23)Hållarknappen (23) används för att aktivera körläge för lyftanordningen. (Tillval)       Den röda lampan (24)Den röda lampan (24)Den röda lampan (24)Den röda lampan (24) blinkar när fotbrädenas brytkontakt slagits till.                Den orange lampan (25)Den orange lampan (25)Den orange lampan (25)Den orange lampan (25) lyser fast när fordonet befinner sig i en osäker situation: vid körning i >30 km/h och med fotbräde aktiverat.               Den vita lampanDen vita lampanDen vita lampanDen vita lampan (26) saknar uppgift
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StatusskärmStatusskärmStatusskärmStatusskärm    Översikt över placering och förklaring av förekommande symboler.Översikt över placering och förklaring av förekommande symboler.Översikt över placering och förklaring av förekommande symboler.Översikt över placering och förklaring av förekommande symboler.        BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning Bakluckan olBakluckan olBakluckan olBakluckan olåstststst    
Komprimeringsmekanismen stoppadKomprimeringsmekanismen stoppadKomprimeringsmekanismen stoppadKomprimeringsmekanismen stoppad    
BehBehBehBehållaren fullllaren fullllaren fullllaren full    NNNNödstopp tillslagetdstopp tillslagetdstopp tillslagetdstopp tillslaget    
HHHHög axelbelastning g axelbelastning g axelbelastning g axelbelastning     LLLLåg oljenivg oljenivg oljenivg oljenivå        HHHHög oljetemperaturg oljetemperaturg oljetemperaturg oljetemperatur    
FotbrFotbrFotbrFotbrädenas brytkontakt tillslagendenas brytkontakt tillslagendenas brytkontakt tillslagendenas brytkontakt tillslagen    
TidsfTidsfTidsfTidsfördrrdrrdrrdröjning komprimeringjning komprimeringjning komprimeringjning komprimering    (symbolen blinkar)(symbolen blinkar)(symbolen blinkar)(symbolen blinkar)    FotbrFotbrFotbrFotbrädena aktiveradedena aktiveradedena aktiveradedena aktiverade    Aktivera fotbrAktivera fotbrAktivera fotbrAktivera fotbrädenadenadenadena    (symbolen blinkar)(symbolen blinkar)(symbolen blinkar)(symbolen blinkar)    
Kraftuttaget urkopplatKraftuttaget urkopplatKraftuttaget urkopplatKraftuttaget urkopplat    
TidsfTidsfTidsfTidsfördrrdrrdrrdröjning fotbrjning fotbrjning fotbrjning fotbrädededede    (symbolen blinkar)(symbolen blinkar)(symbolen blinkar)(symbolen blinkar)    

SymbolerSymbolerSymbolerSymboler 
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3.6 Funktion för nödstopp och signalknapp3.6 Funktion för nödstopp och signalknapp3.6 Funktion för nödstopp och signalknapp3.6 Funktion för nödstopp och signalknapp        Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) stoppar alla rörelser omedelbart. Vid tillslag hörs en nödsignal (ett pulserande ljud) tydligt i hytten. Endast återgångsknappen kan användas så länge nödstoppet är tillslaget. Koppla ur trycket genom att dra eller för hyttmanöverlådans nödstopp: vrid knappen.     
 Observera!Observera!Observera!Observera!    Luckan till behållaren ingår i den elektriska nödstoppkretsen. Luckan till behållaren ingår i den elektriska nödstoppkretsen. Luckan till behållaren ingår i den elektriska nödstoppkretsen. Luckan till behållaren ingår i den elektriska nödstoppkretsen. Detta innebär att om alla nödstoppknappar är återställda Detta innebär att om alla nödstoppknappar är återställda Detta innebär att om alla nödstoppknappar är återställda Detta innebär att om alla nödstoppknappar är återställda (utdragna) men behållarluckan inte är ordentligt stängd så (utdragna) men behållarluckan inte är ordentligt stängd så (utdragna) men behållarluckan inte är ordentligt stängd så (utdragna) men behållarluckan inte är ordentligt stängd så fungerar inget. fungerar inget. fungerar inget. fungerar inget.     Signalknappen Signalknappen Signalknappen Signalknappen används för att signalera till föraren i hytten. Ljudet skiljer sig från signalen för nödstopp. Knappen kan användas av operatören för att kommunicera med föraren. 

3.7 Manöverlåda för bakluckan3.7 Manöverlåda för bakluckan3.7 Manöverlåda för bakluckan3.7 Manöverlåda för bakluckan    Reglagen för bakluckanReglagen för bakluckanReglagen för bakluckanReglagen för bakluckan används för att fälla upp bakluckan, genomföra en rengöringscykel, lasta ur avfallet, fälla ner och låsa bakluckan. Manöverpanelerna för bakluckan sitter på respektive sida/sektion på behållaren.      Knappen för att öppna bakluckan Knappen för att öppna bakluckan Knappen för att öppna bakluckan Knappen för att öppna bakluckan fäller upp bakluckan.                          Urlastningsknappen Urlastningsknappen Urlastningsknappen Urlastningsknappen skjuter ut urlastningsplattan så att den tömmer behållaren.  
 
 
 
      Indragningsknappen Indragningsknappen Indragningsknappen Indragningsknappen kör tillbaka den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan.  Indragningsknappen kan användas vid underhållsåtgärder.                
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De båda knapparna för att fälla ner bakluckanDe båda knapparna för att fälla ner bakluckanDe båda knapparna för att fälla ner bakluckanDe båda knapparna för att fälla ner bakluckan skall hållas inne samtidigt tills bakluckan är helt stängd. Då åker automatiskt den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan in ungefär 20 cm i behållaren.                              3.8 Funktionsknappar/omkopplare för 3.8 Funktionsknappar/omkopplare för 3.8 Funktionsknappar/omkopplare för 3.8 Funktionsknappar/omkopplare för komprimeringsmekanismenkomprimeringsmekanismenkomprimeringsmekanismenkomprimeringsmekanismen     Reglagen för Reglagen för Reglagen för Reglagen för komprimeringsmekanismenkomprimeringsmekanismenkomprimeringsmekanismenkomprimeringsmekanismen används för att komprimera avfallet. Manöverpaneler för komprimeringsmekanismen sitter på bakluckan på båda sidor av fordonet. ÅtergångsÅtergångsÅtergångsÅtergångs----knappen (gul) knappen (gul) knappen (gul) knappen (gul) stoppar omedelbart alla rörelser och transportplattan rör sig uppåt. Pressplattan stannar i sitt läge och rör sig uppåt med transportplattan. Återgångsknappen är en hållarknapp och rörelsen stannar inte förrän transportplattan står i sitt övre läge. Då kan operatören ta loss sådant som fastnat. Vid tillslag hörs en nödsignal (ett pulserande ljud) tydligt i hytten.                        

StartStartStartStart----knappen (grön) knappen (grön) knappen (grön) knappen (grön) låter komprimeringsmekanismen köra ett antal cykler. Antalet cykler kan ställas in i hyttmanöverlådan. Om den gröna knappen trycks igen under komprimering avslutar mekanismen sin pågående cykel. Någon ny cykel påbörjas inte.       Med omkastaren för transportplattanMed omkastaren för transportplattanMed omkastaren för transportplattanMed omkastaren för transportplattan körs transportplattan upp eller ner. För att köra transportplattan upp, ställ omkastaren i läge (1). För att köra transportplattan ner, för omkastaren till läge (2). Omkastaren har fjäderretur till neutralläge.        Med omkastaren för pressplattanMed omkastaren för pressplattanMed omkastaren för pressplattanMed omkastaren för pressplattan körs pressplattan in eller ut. För att köra pressplattan upp, för omkastaren till läge (1). För att köra pressplattan ner, för omkastaren till läge (2). Omkastaren har fjäderretur till neutralläge.                     
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3.9 Fotbräden kombinerade med handgrepp (tillval)3.9 Fotbräden kombinerade med handgrepp (tillval)3.9 Fotbräden kombinerade med handgrepp (tillval)3.9 Fotbräden kombinerade med handgrepp (tillval)        FotstegenFotstegenFotstegenFotstegen används som plattform för operatörerna under avfallsinsamling och kan fällas upp när de inte används. Fotbrädena sitter på baksidan på bakluckan på båda sidor. Greppen fungerar som handtag för operatören/-erna under körning. Handgreppen sitter på baksidan av bakluckan på båda sidor. Under insamlingkörning skall fotbrädena vara nerfällda (lägsta läge). Det är lämpligt att fälla upp fotstegen vid körning i över 40 km/h.    På vartdera fotbrädet får endast en operatör På vartdera fotbrädet får endast en operatör På vartdera fotbrädet får endast en operatör På vartdera fotbrädet får endast en operatör ståståståstå         3.10 Tillvalet luftmanövrerade fotbräden och handtag3.10 Tillvalet luftmanövrerade fotbräden och handtag3.10 Tillvalet luftmanövrerade fotbräden och handtag3.10 Tillvalet luftmanövrerade fotbräden och handtag        När pneumatiskt styrda handtag används kommer de att aktiveras tillsammans med de pneumatiskt styrbara fotstegen.      Fotstegsknapp  Fotstegsknapp  Fotstegsknapp  Fotstegsknapp      Aktivera knappen för fotstegen varvid de pneumatiskt styrda fotstegen och greppen fälls ner till horisontellt läge. Fotbrädena och handtagen står nu i arbetsläge. Det är endast i detta läge som operatören får stå på fotstegen och använda greppen.  När lyftanordningen skall användas, slå då först till knappen för fotbrädena igen varvid fotbrädena och handtagen ställer sig i 

viloläge. Det är endast i detta läge som lyftanordningen kan användas!     
Justerbart grepp 
Fast grepp 



 LASTNINGSSYSTEM 

 892135-006      29  2017 GEESINKNORBA 

4 Lastningssystem4 Lastningssystem4 Lastningssystem4 Lastningssystem    Största tillåtna last för lyftarna är: För den smala kammen:  175 kg. För den breda kammen: 400 kg for L500  500 kg for L200  4.1 Översikt lyftanordningar / kärl4.1 Översikt lyftanordningar / kärl4.1 Översikt lyftanordningar / kärl4.1 Översikt lyftanordningar / kärl    För lyftanordningarna utförs dynamiska och statistiska tester. De är en del av de tekniska filerna.     
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5.  Lyftanordning L5005.  Lyftanordning L5005.  Lyftanordning L5005.  Lyftanordning L500        5.1 Beskrivning och arbetssätt5.1 Beskrivning och arbetssätt5.1 Beskrivning och arbetssätt5.1 Beskrivning och arbetssätt    Lyftanordning L500 är särskilt anpassad till NPN MF 300. Den breda lyften på vänster sida klarar två- och fyr-hjuliga kärl i stolek 120–1.100 liter enligt standard EN 840-1, EN 840-2 och EN 840-3. Den smala lyften på höger sida klarar två-hjuliga kärl i stolek 120–370 liter enligt standard EN 840-1. De två lyftanordningarna arbetar helt oberoende av varandra. Som tillval kan lyftanordningarna utrustas med: . –  Halv/hel-automatisk tömningscykel –  DIN-armar på den vänstra, breda sidan –  Locköppnare på den vänstra, breda sidan Manöverpaneler för lyftanordning L500 sitter på båda sidor av bakluckan. 
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Funktion för knappar och omkopplareFunktion för knappar och omkopplareFunktion för knappar och omkopplareFunktion för knappar och omkopplare Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) stoppar alla rörelser omedelbart. Vid tillslag hörs en nödsignal (ett pulserande ljud) tydligt i hytten. Endast återgångsknappen kan användas så länge nödstoppet är tillslaget. Koppla ur trycket genomatt dra eller för hyttmanöverlådans nödstopp: vrid knappen.                   Signalknappen Signalknappen Signalknappen Signalknappen används för att signalera till föraren i hytten. Detta ljud skiljer sig från nödstoppsignalen (ett kontinuerligt ljud). Knappen kan användas av operatören för att kommunicera med föraren.                      ÅtergångsÅtergångsÅtergångsÅtergångs----knappen (gul) knappen (gul) knappen (gul) knappen (gul) stoppar omedelbart alla rörelser och transportplattan rör sig uppåt. Pressplattan stannar i sitt läge och rör sig uppåt med transportplattan. Återgångsknappen har hållarfunktion och rörelsen avstannar inte förrän transportplattan har gått hela vägen upp, då kan operatören frigöra sådant som fastnat. Vid tillslag hörs en nödsignal (ett pulserande ljud) tydligt i hytten.  

 StartStartStartStart----knappen (grön) knappen (grön) knappen (grön) knappen (grön) låter komprimeringsmekanismen köra ett antal cykler. Antalet cykler kan ställas in i hyttmanöverlådan. Om den gröna knappen trycks igen under komprimering avslutar mekanismen sin pågående cykel. Någon ny cykel påbörjas inte.     Vid automatisk komprimering är lyftanordningen i en låg position och transportplattans rörelse nedåt kommer att stoppas innan den avslutar sin cykel. För att fortsätta med komprimeringsenheten måste den sista delen av transportplattans rörelse nedåt aktiveras med dödmansgrepp (HTR)-greppet genom att trycka på komprimeringsknappen. Så snart transportplattans rörelse nedåt är avslutad fortsätter komprimeringsenheten i automatiskt läge och avslutar cykeln. När lyftanordningen är i ett läge där den skyddar komprimeringssystemet, kommer den automatiska komprimeringscykeln inte att avbrytas, eftersom det är ett ”slutet system”.  Knappar/styrspak för lyft Knappar/styrspak för lyft Knappar/styrspak för lyft Knappar/styrspak för lyft     Lyftanordningen kan vara försedd med UPP/NED-knappar eller styrspakar. Knapparna/Spakens funktioner: UppUppUppUpp----knappen (lknappen (lknappen (lknappen (ljusblå symbol, se nedan till vänster) jusblå symbol, se nedan till vänster) jusblå symbol, se nedan till vänster) jusblå symbol, se nedan till vänster) kör upp lyftanordningen när du trycker på den. (Hållarknapp).    När knappen hålls intryckt skakas containern i sitt övre läge tills knappen släpps (endast med tvåhjuliga kärl) Styrspaken (symbolbeskrivning nedan till Styrspaken (symbolbeskrivning nedan till Styrspaken (symbolbeskrivning nedan till Styrspaken (symbolbeskrivning nedan till höger höger höger höger ----    tillval)tillval)tillval)tillval)    kör upp lyften när den förs uppåt. Lyfthastigheten är proportionell mot spakutslaget. Så länge spaken påverkas skakas containern i sitt övre läge (endast med tvåhjuliga kärl). 
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 NedNedNedNed----knappen (mörkblå symbol nedan till vänster)knappen (mörkblå symbol nedan till vänster)knappen (mörkblå symbol nedan till vänster)knappen (mörkblå symbol nedan till vänster) sänker lyftanordningen när den hålls intryckt. Manöverspaken (symbol nedan till höger Manöverspaken (symbol nedan till höger Manöverspaken (symbol nedan till höger Manöverspaken (symbol nedan till höger ----    tillval) tillval) tillval) tillval) sänker lyftanordningen när den förs nedåt. Sänkhastigheten är proportionell mot spakutslaget.   
 

Funktion för andra knappar och omkopplare:Funktion för andra knappar och omkopplare:Funktion för andra knappar och omkopplare:Funktion för andra knappar och omkopplare:    Kärlassistans/autogrepp (tillval)Kärlassistans/autogrepp (tillval)Kärlassistans/autogrepp (tillval)Kärlassistans/autogrepp (tillval) Läge ”1” är för manuellt läge/kärlassistans. När en behållare trycks mot startspärren höjs behållaren till ett angivet läge och ska därefter manuellt styras med knapparna eller spaken. Automatiskt lyft är inaktiverat.  Läge ”2” är för det automatiska läget. Automatisk lyftning är möjlig med tvåhjuliga kärl. Kärlassistans är inaktiverad.         Anmärkning:  Anmärkning:  Anmärkning:  Anmärkning:  Kärlassistans och automatiskt läge fungerar endast Kärlassistans och automatiskt läge fungerar endast Kärlassistans och automatiskt läge fungerar endast Kärlassistans och automatiskt läge fungerar endast med skyddsräckena i horisontellt läge.med skyddsräckena i horisontellt läge.med skyddsräckena i horisontellt läge.med skyddsräckena i horisontellt läge.        
 LyftomkopplareLyftomkopplareLyftomkopplareLyftomkopplare    Med lyftomkopplaren kan man välja att köra vänster eller höger lyft med samma styrspak. I läge 1 manövrerar styrspaken på höger sida den högra lyftanordningen och styrspaken på vänster sida den vänstra lyftanordningen.        
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I läge 2 manövrerar styrspaken på höger sida den vänstra lyftanordningen. När lyftomkopplaren står i läge 2 har styrspaken på vänster sida ingen funktion.   Skakknappen (tillval - används för att välja antal skakningar - endast för två-hjuliga kärl kombinerat med automatik). – Släckt (knapp)     = 0 x skakningar – Blinkande (knapp)     = 1 x skakning – Tänd (knapp)     = 2 x skakningar                            Med omkopplaren för transportplattanomkopplaren för transportplattanomkopplaren för transportplattanomkopplaren för transportplattan körs transportplattan upp eller ner. För att köra transportplattan upp, ställ omkastaren i läge (1). För att köra transportplattan ner, för omkastaren till läge (2). Omkastaren har fjäderretur till neutralläge.                            

Med omkastaren för pressplattanMed omkastaren för pressplattanMed omkastaren för pressplattanMed omkastaren för pressplattan körs pressplattan in eller ut. För att köra pressplattan upp, för omkastaren till läge (1). För att köra pressplattan ner, för omkastaren till läge (2). Omkastaren har fjäderretur till neutralläge.            Använd lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen för att välja manuellt läge, kärlassistans eller automatiskt läge för lyftanordningen. (1) Manuellt läge = Knappen är ”släckt” (4) (2) Kärlassistansläge = Knappen blinkar (5) (3) Automatiskt läge = Knappen är ”tänd” (6)       
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Skyddsräckenas funktion (tillval)Skyddsräckenas funktion (tillval)Skyddsräckenas funktion (tillval)Skyddsräckenas funktion (tillval)                      Automatiskt läge/kärlassistansAutomatiskt läge/kärlassistansAutomatiskt läge/kärlassistansAutomatiskt läge/kärlassistans    När skyddsräckena (1) står i vågrätt läge och klaffen är uppfälld och låst kan den vänstra (breda) och högra (smala) lyftanordningen köras helautomatiskt enbart med två-hjuliga kärl. Detta innebär att om starttapparna noterar ett kärl så startar, tömmer och stannar lyftanordningen automatiskt.    Den vänstra (breda) sidan kan hantera två-hjuliga kärl över kammen.    Fyrhjuliga kärl kan hanteras över lyftkammen eller med lyftarmar som tillval. Fyrhjuliga kärl lyfts först en bit (kärlassistans) och skall sedan hanteras manuellt.    Den högra (smala) sidan kan endast hantera tvåhjuliga kärl över kammen. På den breda kammen kan högst två två-hjuliga eller ett fyr-hjuligt kärl hanteras. 

                                                                                Manuell körningManuell körningManuell körningManuell körning    När skyddsräckena (1) står i lodrätt läge och klaffen är uppfälld och låst kan lyftanordningen endast köras manuellt. När en knapp/spak släpps stannar lyftanordningen, håll för att köra. Den vänstra (breda) sidan kan hantera två-hjuliga kärl över kammen. Fyr-hjuliga kärl kan hanteras via kammen eller med lyftarmar (tillval). Den högra (smala) sidan kan endast hantera två-hjuliga kärl över kammen. På den breda kammen kan högst två två-hjuliga eller ett fyr-hjuligt kärl hanteras. 
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Hur ljusridån på 850 mm fungerarHur ljusridån på 850 mm fungerarHur ljusridån på 850 mm fungerarHur ljusridån på 850 mm fungerar                             LjusridåLjusridåLjusridåLjusridå    Ljusstrålesystemet består av ett antal givare (pos 1) ovanför klaffen. Om en människa eller något föremål upptäcks inom skyddsområdet och lyftanordningen står i sitt nedre läge, stannar komprimeringsmekanismen omedelbart. Om lyftanordningen rör sig uppåt känner den av lyftvaggornas höjd med en analog givare. Ljusstrålen förbikopplas då och komprimeringen fortsätter. 
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6.  Lyftanordning L2006.  Lyftanordning L2006.  Lyftanordning L2006.  Lyftanordning L200    6.1 Produktbeskrivning och arbetssätt6.1 Produktbeskrivning och arbetssätt6.1 Produktbeskrivning och arbetssätt6.1 Produktbeskrivning och arbetssätt    L200 är uppbyggd av en lyftarkam (på båda sidor), en uppsättning adapterarmar (tillval, på den breda sidan) och en klaff baktill på vardera bakluckan. Lockstyrningar och kärlfångare (tillval) sitter upptill på den breda backluckan. Med klaffen nerfälld hanterar L200 säckar, löst och skrymmande avfall. Med klaffen uppfälld hanteras två- och fyr-hjuliga kärl i storlek 120–1100 liter enligt standard EN 840-1, EN 840-2 och EN 840-3 manuellt över kammen. Den breda lyftanordningen (vänster sida) kan hantera behållare på 120-1100 liter. Den smala lyftanordningen (höger sida) kan hantera behållare på 120-370 liter. Kör vid ilastning inte samtidigt fram två-hjuliga kärl av olika storlek eftersom det mindre kärlet då riskerar att glida förbi kärlfångaren istället för att fångas upp av den.         

Manöverpanelerna för lyftanordning L200Manöverpanelerna för lyftanordning L200Manöverpanelerna för lyftanordning L200Manöverpanelerna för lyftanordning L200 sitter baktill på bakluckan på båda sidor av fordonet.     Funktion för knappar och omkopplareFunktion för knappar och omkopplareFunktion för knappar och omkopplareFunktion för knappar och omkopplare    Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) Nödstoppknappen (röd på gul botten) stoppar alla rörelser omedelbart. När den slås till hörs en nödsignal tydligt i hytten. Endast Återgångs-knappen kan användas så länge nödstoppet är tillslaget. Koppla ur trycket genom att dra eller för hyttmanöverlådans nödstopp: vrid knappen. .                   Signalknappen Signalknappen Signalknappen Signalknappen används för att signalera till föraren i hytten. Detta ljud skiljer sig från nödstoppsignalen (ett kontinuerligt ljud). Knappen kan användas av operatören för att kommunicera med föraren.                      
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ÅtergångsÅtergångsÅtergångsÅtergångs----knappen (gul) knappen (gul) knappen (gul) knappen (gul) stoppar omedelbart alla rörelser och transportplattan rör sig uppåt. Pressplattan stannar i sitt läge och rör sig uppåt med transportplattan. Återgångsknappen är en hållarknapp och rörelsen stannar inte förrän transportplattan står i sitt övre läge. Då kan operatören ta loss sådant som fastnat. Vid tillslag hörs en nödsignal (ett pulserande ljud) tydligt i hytten.  
         StartStartStartStart----knappen (grön) knappen (grön) knappen (grön) knappen (grön) låter komprimeringsmekanismen köra ett antal cykler. Antalet cykler kan ställas in i hyttmanöverlådan. Om den gröna knappen trycks igen under komprimering avslutar mekanismen sin pågående cykel. Någon ny cykel påbörjas inte.      

Knappar/styrspak för lyft Knappar/styrspak för lyft Knappar/styrspak för lyft Knappar/styrspak för lyft     Lyftanordningen kan vara försedd med UPP/NED-knappar eller STYRSPAKAR. För spakarna visas etiketten på fordonets vänstersida. Knapparna/Spakens funktioner: UppUppUppUpp----knappen (ljusblå symbol, se nedan till vänster) knappen (ljusblå symbol, se nedan till vänster) knappen (ljusblå symbol, se nedan till vänster) knappen (ljusblå symbol, se nedan till vänster) kör upp lyftanordningen när du trycker på den. (Hållarknapp).    När knappen hålls intryckt skakas containern i sitt övre läge tills knappen släpps (endast med tvåhjuliga kärl) Styrspaken (symbol nedan till höger Styrspaken (symbol nedan till höger Styrspaken (symbol nedan till höger Styrspaken (symbol nedan till höger ----    tillval) tillval) tillval) tillval) kör upp lyftanordningen när den förs framlåt. Lyfthastigheten är    proportionell mot spakutslaget. Så länge spaken    påverkas skakas containern i    sitt övre läge (endast med tvåhjuliga kärl).          NeNeNeNed d d d ----knappen (mörkblå symbol nedan till vänster)knappen (mörkblå symbol nedan till vänster)knappen (mörkblå symbol nedan till vänster)knappen (mörkblå symbol nedan till vänster) sänker lyftanordningen när den hålls intryckt. Spaken (symbol nedan till höger - tillval) sänker ner lyftanordningen när den förs bakåt. Sjunkhastigheten är proportionell mot spakutslaget.  
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Kärlassistans/auKärlassistans/auKärlassistans/auKärlassistans/autogrepp (tillval)togrepp (tillval)togrepp (tillval)togrepp (tillval)    Läge ”1” är för kärlassistans. När en behållare trycks mot startspärren höjs behållaren till ett angivet läge och ska därefter manuellt styras med knapparna eller spaken.   Läge ”2”. Kärlassistans är inaktiverad. 
                             

LyftomkopplareLyftomkopplareLyftomkopplareLyftomkopplare    Med lyftomkopplaren kan man välja att köra vänster eller höger lyft med samma styrspak. I läge 1 manövrerar styrspaken på höger sida den högra lyftanordningen och styrspaken på vänster sida den vänstra lyftanordningen.             I läge 2 manövrerar styrspaken på höger sida den vänstra lyftanordningen. När lyftomkopplaren står i läge 2 har styrspaken på vänster sida ingen funktion.   Omkastarknappen för kärlinfångning används för att växla mellan kärlfångarens olika lägen. –     Lampan i knappen tänd     = Kärlfångaren i viloläge. –     Lampan i knappen blinkar     = Kärlfångaren i läge 2 för hantering av fyrhjuliga kärl –     Lampan i knappen släckt     = Kärlfångaren i arbetsläge för tvåhjuliga kärl.    
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Hur ljusridån på 850 mm fungerarHur ljusridån på 850 mm fungerarHur ljusridån på 850 mm fungerarHur ljusridån på 850 mm fungerar                          LjusridåLjusridåLjusridåLjusridå    Ljusstrålesystemet består av ett antal givare (pos 1) ovanför klaffen. Ljusstrålen avkänner om någonting passerar området strax över klaffen under farliga rörelser. När något upptäcks och lyftanordningen befinner sig i nedre läget, stannar komprimeringsmekanismen omedelbart. Om lyftanordningen rör sig uppåt känner den av lyftvaggornas höjd med en analog givare. Ljusstrålen förbikopplas då och komprimeringen fortsätter.
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7.  7.  7.  7.  Lyftanordning från tredjepartsleverantörLyftanordning från tredjepartsleverantörLyftanordning från tredjepartsleverantörLyftanordning från tredjepartsleverantör        När det gäller produktbeskrivning och funktion för lyftanordningar från tredjepartsleverantörer hänvisar vi till den medföljande dokumentationnen över denna utrustning.         
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8.  Manövrering av aggregatet8.  Manövrering av aggregatet8.  Manövrering av aggregatet8.  Manövrering av aggregatet         VARNING! Se till att vara bekant med alla VARNING! Se till att vara bekant med alla VARNING! Se till att vara bekant med alla VARNING! Se till att vara bekant med alla varningsmeddelanden som är förknippade varningsmeddelanden som är förknippade varningsmeddelanden som är förknippade varningsmeddelanden som är förknippade med manövreringen innan utrustningen med manövreringen innan utrustningen med manövreringen innan utrustningen med manövreringen innan utrustningen tas i drifttas i drifttas i drifttas i drift     8.1 Start av aggregatet8.1 Start av aggregatet8.1 Start av aggregatet8.1 Start av aggregatet      Ställ huvudströmbrytaren (1) i läge l. Spänningen till aggregatet är tillslagen när skärmen visar LOGO och produktnamnet. Uppstartningstiden för systemet beror på hur många moduler som är anslutna.  Om sophanteringsfordonet är försett med fotbräden skall dessa aktiveras innan aggregatet kan köras. Skärmen visar detta med en blinkande symbol ‘Aktivera fotbräden’ (se symbolen på statusskärmen i föregående avsnitt 3.5). Aktivera fotbrädena ett efter ett genom att pressa dem nedåt. De induktiva givarna för fotbrädena kommer då att påverkas och systemet kontrollerar givarnas funktion (som om någon stod på brädet). Bilden ”Aktivering av fotsteg krävs” slutar blinka. Aggregatet kan bara startas upp när båda fotsteg har aktiverats. Det dröjer några sekunder innan aggregatets funktioner kan köras. 20 skunder efter att aggregatet har startats visas ett antal symboler i statusbilden. Dessa symboler ett larm eller ett tillstånd.  Om något nödstopp (2), röd knapp på gul botten, är tillslaget visas symbolen "Nödstopp tillslaget" på skärmen och aggregatets rörelser blockeras. Summern avger ett lätt hörbart ljud i hytten.  

Endast Återgångsknappen (gul) på bakluckepanelen har någon funktion. Nödstoppet på hyttmanöverlådan återställs genom att vrida knappen enligt pilarna, de övriga nödstoppen genom att dra dem utåt.  Summern (3) avger följande ljud:  – ett pulserande ljud om nödstoppet eller återgångsknappen har aktiverats. – ett kontinuerligt ljud när signalknappen används för kommunikation mellan förare och operatör.  – ett snabbt pulserande ljud som varning eller vid fel.  Varningar och fel visas även på skärmen.                         
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 När brytknappen för fotstegen (4) trycks in i en nödsituation upphävs alla de körbegränsningar som gäller när fotstegen är i drift eller avbrutna. Komprimeringsmekanismen och lyftanordningarna kopplas också bort. För att aktivera skall knappen först återställas. Följande symbol visas på skärmen. 
              Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:    Efter återställning av fotstegets brytknapp inträder en Efter återställning av fotstegets brytknapp inträder en Efter återställning av fotstegets brytknapp inträder en Efter återställning av fotstegets brytknapp inträder en tidsfördröjning på fem minuter innan komprimering och tidsfördröjning på fem minuter innan komprimering och tidsfördröjning på fem minuter innan komprimering och tidsfördröjning på fem minuter innan komprimering och lyftanordningar fungerar igen.lyftanordningar fungerar igen.lyftanordningar fungerar igen.lyftanordningar fungerar igen.    Utan fotbräden saknar knappen funktion.Utan fotbräden saknar knappen funktion.Utan fotbräden saknar knappen funktion.Utan fotbräden saknar knappen funktion.      8.2 Komprimering av avfall8.2 Komprimering av avfall8.2 Komprimering av avfall8.2 Komprimering av avfall     Enkelslags-knappen (grön) låter komprimeringsmekanismen köra en cykel. Vid utförande med öppen baksida skall knappen skall hållas intryckt under rörelserna "Transportplatta ner" och "Pressplatta in". Med lyftanordning kan antalet automatcykler ställas in i menyn Inställningar på hyttmanöverboxen. Om den gröna knappen trycks igen under komprimering avslutar mekanismen sin pågående cykel. Någon ny cykel påbörjas inte.                         Med omkastaren för transportplattan körs transportplattan upp eller ner. 

För att köra transportplattan upp, ställ omkastaren i läge (1). För att köra transportplattan ner, för omkastaren till läge (2). Omkastaren har fjäderretur till neutralläge.                Med omkastaren för pressplattan körs pressplattan in eller ut. För att köra pressplattan upp, för omkastaren till läge (1). För att köra pressplattan ner, för omkastaren till läge (2). Omkastaren har fjäderretur till neutralläge.                                  Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:    Det kan vara en fördel att köra manuellt när man komprimerar Det kan vara en fördel att köra manuellt när man komprimerar Det kan vara en fördel att köra manuellt när man komprimerar Det kan vara en fördel att köra manuellt när man komprimerar skrymmande ellskrymmande ellskrymmande ellskrymmande eller stora mängder avfall.er stora mängder avfall.er stora mängder avfall.er stora mängder avfall.    För att jämna till avfallet kan omkopplarna för transportplattan och För att jämna till avfallet kan omkopplarna för transportplattan och För att jämna till avfallet kan omkopplarna för transportplattan och För att jämna till avfallet kan omkopplarna för transportplattan och pressplattan användas samtidigt.pressplattan användas samtidigt.pressplattan användas samtidigt.pressplattan användas samtidigt.      
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8.3 Urlastning med knapparna på aggregatet8.3 Urlastning med knapparna på aggregatet8.3 Urlastning med knapparna på aggregatet8.3 Urlastning med knapparna på aggregatet        Tryck på väljarknapp (1)Tryck på väljarknapp (1)Tryck på väljarknapp (1)Tryck på väljarknapp (1) för att koppla om till urlastning och tryck väljarknapp F1 (2) för att urlasta med reglagen på aggregatet. Endast väljarknapp (1) skall lysa. Då är komprimeringsfunktionen bortkoppladbortkoppladbortkoppladbortkopplad.                                                                                      Tryck Tryck Tryck Tryck på knappen för att fälla upp bakluckan varvid bakluckan låses upp och öppnas.  

Håll inne knappen tills bakluckan är helt uppfälld. När knappen släpps utför komprimeringsmekanismen automatiskt en cykel för att rengöra bakluckan.                                 Håll inneHåll inneHåll inneHåll inne knappen för urlastning tills behållaren är helt tömd. Det är lämpligt att vänta med urlastningen tills lastfickan är helt rengjord.              AktiveraAktiveraAktiveraAktivera de båda knapparna för ”baklucka ner” samtidigt. Fäll ner bakluckan så långt att säkerhetsstöttan kan flyttas till arbetsläge.     Observera!Observera!Observera!Observera!    Den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan åker in ungefär 20 Den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan åker in ungefär 20 Den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan åker in ungefär 20 Den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan åker in ungefär 20 cm i behållaren innan bakluckan börjar fällas ner.cm i behållaren innan bakluckan börjar fällas ner.cm i behållaren innan bakluckan börjar fällas ner.cm i behållaren innan bakluckan börjar fällas ner.        SänkSänkSänkSänk ner bakluckan ytterligare tills den vilar på stöttan.   RengörRengörRengörRengör tätningkanterna mellan behållaren och bakluckan innan bakluckan stängs.          2 
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Fäll uppFäll uppFäll uppFäll upp bakluckan. Håll inne knappen för att lyfta bakluckan tills den går fritt från säkerhetsstöttan.      FlyttaFlyttaFlyttaFlytta säkerhetsstöttan till transportläge.  Fäll nerFäll nerFäll nerFäll ner bakluckan. Håll inne båda knapparna för att fälla ner bakluckan. Bakluckan är riktigt låst om det ökade motorvarvtalet faller.   Tryck på väljarknapp (1) Tryck på väljarknapp (1) Tryck på väljarknapp (1) Tryck på väljarknapp (1) på hyttmanöverboxenn  tills den slocknar. Då är komprimeringsfunktionen inkopplad.     
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8.4 8.4 8.4 8.4 Urlastning med knapparna i hyttmanöverlådan Urlastning med knapparna i hyttmanöverlådan Urlastning med knapparna i hyttmanöverlådan Urlastning med knapparna i hyttmanöverlådan (tillval)(tillval)(tillval)(tillval)         Tryck på väljarknapp (1)Tryck på väljarknapp (1)Tryck på väljarknapp (1)Tryck på väljarknapp (1)för att koppla om till urlastning och tryck väljarknapp F1 (2) för att urlasta med knapparna på hyttmanöverlådan. Båda väljarknapparna (1) och (2) skall lysa. Då är komprimeringsfunktionen bortkoppladbortkoppladbortkoppladbortkopplad.  Tryck knappen F5 (3) för att välja bakluckesektion. Om väljarknapp (3) lyser är höger bakluckesektion aktiv. När den är släckt är vänster bakluckesektion aktiv.  Välj knapp (4) tillsammans med hållarknapp (7) för att fälla upp bakluckan.  En rengöringscykel startar automatiskt när bakluckan är fullt uppfälld. Om en extra rengöringscykel krävs, tryck då på knapp (4) igen. Rengöringscykeln kan upprepas så många gånger som behövs.  Tryck på knapp (5) för att lasta ur avfallet.  Välj knapp (6) tillsammans med hållarknapp (7) för att fälla ner bakluckan. Den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan åker in ungefär 20 cm i behållaren när bakluckan fälls ner.   Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:    Bakluckan stängs inte helt när den fälls ner Bakluckan stängs inte helt när den fälls ner Bakluckan stängs inte helt när den fälls ner Bakluckan stängs inte helt när den fälls ner med knapparna på med knapparna på med knapparna på med knapparna på hyttmanöverlådan. Där återstår en öppning på mer än en meter. hyttmanöverlådan. Där återstår en öppning på mer än en meter. hyttmanöverlådan. Där återstår en öppning på mer än en meter. hyttmanöverlådan. Där återstår en öppning på mer än en meter. Bakluckan skall stängas och låsas utifrån. Se föregående avsnitt Bakluckan skall stängas och låsas utifrån. Se föregående avsnitt Bakluckan skall stängas och låsas utifrån. Se föregående avsnitt Bakluckan skall stängas och låsas utifrån. Se föregående avsnitt 8.3: steg 9 och 10.8.3: steg 9 och 10.8.3: steg 9 och 10.8.3: steg 9 och 10.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tryck på väljarknapp F1 (2)Tryck på väljarknapp F1 (2)Tryck på väljarknapp F1 (2)Tryck på väljarknapp F1 (2) tills den slocknar.   Stäng och låsStäng och låsStäng och låsStäng och lås bakluckan med manöverknapparna på aggregatet. Se föregående avsnitt 8.3: steg 9 och 10.  
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9. Kamerasystem9. Kamerasystem9. Kamerasystem9. Kamerasystem    Kameran ger föraren en vy över aggregatet och omgivningen under drift. Systemet består av en bildskärm i hytten och en kamera baktill på bilen. Anlita handboken för kamerasystemet för närmare upplysningar.  9.1 Tangentbord för manövrering9.1 Tangentbord för manövrering9.1 Tangentbord för manövrering9.1 Tangentbord för manövrering    Skärmens ljusstyrka varierar efter omgivningsbelysningen. Täck därför inte över ljussensorn (1). Det går inte att ändra inställningarna för kameraövervakningssystemet          OBSERVERA! OBSERVERA! OBSERVERA! OBSERVERA!     FÖREMÅL SOM VISAS PÅ SKÄRMEN KAN VARA NÄRMARE FÖREMÅL SOM VISAS PÅ SKÄRMEN KAN VARA NÄRMARE FÖREMÅL SOM VISAS PÅ SKÄRMEN KAN VARA NÄRMARE FÖREMÅL SOM VISAS PÅ SKÄRMEN KAN VARA NÄRMARE ÄN DE VERKARÄN DE VERKARÄN DE VERKARÄN DE VERKAR      
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10. Manövrering av L50010. Manövrering av L50010. Manövrering av L50010. Manövrering av L500      VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är förknippade med manövreringen innan förknippade med manövreringen innan förknippade med manövreringen innan förknippade med manövreringen innan utrustningen tas i driftutrustningen tas i driftutrustningen tas i driftutrustningen tas i drift     VARNING! Använd alltid båda händer för VARNING! Använd alltid båda händer för VARNING! Använd alltid båda händer för VARNING! Använd alltid båda händer för att köra fram kärlet mot lyftanordningen.att köra fram kärlet mot lyftanordningen.att köra fram kärlet mot lyftanordningen.att köra fram kärlet mot lyftanordningen.    
 
 VARNING! Under lyftning är det strängt VARNING! Under lyftning är det strängt VARNING! Under lyftning är det strängt VARNING! Under lyftning är det strängt förbjudet att röra eller försöka öppna förbjudet att röra eller försöka öppna förbjudet att röra eller försöka öppna förbjudet att röra eller försöka öppna locket på containernlocket på containernlocket på containernlocket på containern    
 
 10.1 Lastning av säckar, löst och skrymmande avfall10.1 Lastning av säckar, löst och skrymmande avfall10.1 Lastning av säckar, löst och skrymmande avfall10.1 Lastning av säckar, löst och skrymmande avfall      Lossa klaffen och dra den nedåt.   Placera säckar, löst och skrymmande avfall i lastfickan.   Med klaffen nerfälld (öppet system) skall startknappen för cykel hållas intryckt under rörelserna "Transportplatta ner" och "Pressplatta in". (Hållarknapp) 
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10.2 Hantering av två10.2 Hantering av två10.2 Hantering av två10.2 Hantering av två----hjuliga kärlhjuliga kärlhjuliga kärlhjuliga kärl    (EN 840(EN 840(EN 840(EN 840----1/ 1201/ 1201/ 1201/ 120––––    370 liter) (Smala och breda sidan)370 liter) (Smala och breda sidan)370 liter) (Smala och breda sidan)370 liter) (Smala och breda sidan)        Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:     Kontrollera att spillskyddet är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.     Alla adapaterarmar skall vara infällda.     Med    lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen är det är möjligt att köra fram kärlen i manuellt läge (1)      Välj det manuella läget: Aktivera knappen tills knappen ”släcks”.     Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:    Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för manöverspaken upp eller ner.       

 Tryck på skakknappen för att välja antal skakningar. – Släckt (knapp) = 0 x skakningar – Blinkande (knapp) = 1 x skakning – Tänd (knapp)  = 2 x skakningar         Rulla fram kärlet/n mot lyftkammen. Kör fram kärlet lätt framåtlutat tills dess greppkant befinner sig ovanför kammens tänder.   Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen (hållarknapp) eller för spaken uppåt. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.               
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  När kärlet är tömt, tryck på ner-knappen eller för manöverspaken nedåt. Sänk ner kärlet.           Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Ställ lyftanordningen i transportläge.      
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I automatiskt läge I automatiskt läge I automatiskt läge I automatiskt läge (tillval), kontrollera följande (tillval), kontrollera följande (tillval), kontrollera följande (tillval), kontrollera följande punkter:punkter:punkter:punkter:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.  Ställ skyddsräckena (tillval) i horisontellt läge.  Alla adapaterarmar skall vara infällda.   Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:     Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för manöverspaken upp eller ner.  
 
 
 
 
 
 
  Tryck på skakknappen för att välja antal skakningar. – Släckt (knapp)  = 0 x skakningar – Blinkande (knapp) = 1 x skakning – Tänd (knapp)  = 2 x skakningar    

 Rulla fram kärlet/n mot lyftkammen. Kör fram kärlet lätt framlåtlutat tills dess framsida trycker in starttappen som startar lyftanordningen för att greppa kärlet och köra en automatcykel.  Köra fram kärlet/-en på den breda kammen i automatiskt läge (text för alla (text för alla (text för alla (text för alla länder utom Frankrike)länder utom Frankrike)länder utom Frankrike)länder utom Frankrike):  3a) Köra fram ett tvåhjulig kärl: Kör fram kärlet mot kammens vänstra sida. Kör fram kärlet lätt framlåtlutat tills dess framsida trycker in starttappen som startar lyftanordningen för att greppa kärlet och köra en automatcykel.  3b) Köra fram två tvåhjuliga kärl: Kör fram det första kärlet mot kammens högra sida. Rulla kärlet lätt framåtlutat och tryck det mot kammen. Kör fram det andra kärlet mot kammens vänstra sida. Kör fram kärlet lätt framlåtlutat tills dess framsida trycker in starttappen som startar lyftanordningen för att greppa båda kärlen och köra en automatcykel.  Anmärkning: Automatcykeln startar inte förrän ett kärl körs fram mot kammens vänstra sida.    
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Köra fram kärl i automatiskt läge (text endast för Frankrike)(text endast för Frankrike)(text endast för Frankrike)(text endast för Frankrike)      Framkörning av kärl mot den breda kammen i automatläge: Med    lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen är det är möjligt att köra fram kärlen i automatiskt läge (3)      Välj det automatiska läget: Aktivera knappen tills knappen ”lyser” konstant. Drift med bred kam:Drift med bred kam:Drift med bred kam:Drift med bred kam: Det är möjligt att köra fram ett eller två tvåhjuliga kärl eller ett fyrhjuligt kärl. 3a) Köra fram ett tvåhjulig kärl: Kör fram kärlet mot kammens högra sida. Kör fram kärlet lätt framlåtlutat tills dess framsida trycker in starttappen som startar lyftanordningen för att greppa kärlet och köra en automatcykel. 3b) Köra fram två tvåhjuliga kärl: Kör fram det första kärlet mot kammens vänstra sida. Rulla kärlet lätt framåtlutat och tryck det mot kammen. Kör fram det andra kärlet mot kammens högra sida. Kör fram kärlet lätt framåtlutat tills dess framsida trycker in starttappen, som startar lyftanordningen för att greppa båda behållarna. Med två kärl på den breda kammen körs den endast upp till kärlassistanshöjd. Knappen ändras från ”tänd” till blinkande för att visa kärlassistansläget.  

För att avsluta cykeln automatiskt, tryck en gång på lägesväljarknappen. Knappens lampa slutar blinka och ”tänds” för att visa det automatiska läget.  Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning:Anmärkning: Automatcykeln med endast ett kärl startar inte förrän ett kärl körs fram mot kammens högra sida.     Drift med liten kam:Drift med liten kam:Drift med liten kam:Drift med liten kam: Det är möjligt att köra fram ett tvåhjuligt kärl. 3a) Köra fram ett tvåhjulig kärl: För automatisk lyftning, kör fram kärlet till kammen. Kör fram kärlet lätt framlåtlutat tills dess framsida trycker in starttappen som startar lyftanordningen för att greppa kärlet och köra en automatcykel.        Plocka upp, lyft, töm, sänk och släpp kärl automatiskt. Om kärlet greppats korrekt lyfts, töms, sänks och frigörs det automatiskt i två olika hastigheter tills det går fritt från kammens tänder. Om kärlet inte greppas korrekt sänks det, frigörs och skall föras fram mot lyftkammen igen.  Så snart kärlet släppt, rulla då bort det från lyftanordningen.  Ställ lyftanordningen i transportläge. 
4 

5 

6 

3 



MANÖVRERING L500 

 892135-006      53  2017 GEESINKNORBA 

10.3 Hantering 10.3 Hantering 10.3 Hantering 10.3 Hantering av fyrav fyrav fyrav fyr----hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och kupigt lock via kammenkupigt lock via kammenkupigt lock via kammenkupigt lock via kammen    (EN 840(EN 840(EN 840(EN 840----2 och EN 8402 och EN 8402 och EN 8402 och EN 840----3 / 5003 / 5003 / 5003 / 500––––1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda sidan)sidan)sidan)sidan)        Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras vid mekaniskt alternativ för DINvid mekaniskt alternativ för DINvid mekaniskt alternativ för DINvid mekaniskt alternativ för DIN----öppnare, svetsade på bakluckans öppnare, svetsade på bakluckans öppnare, svetsade på bakluckans öppnare, svetsade på bakluckans insida.insida.insida.insida.        Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.  Alla adapaterarmar skall vara infällda. Med    lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen är det möjligt att köra fram kärlen i manuellt läge (1) Välj manuellt läge: Aktivera knappen tills knappens lampa ”släcks”. Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:    Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för manöverspaken upp eller ner.         Rulla fram kärlet mot kammen. Rulla fram kärlet tills dess kant befinner sig ovanför kammens tänder. 

         Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen (hållarknapp) eller för spaken uppåt. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.         När kärlet är tömt, tryck på ner-knappen eller för manöverspaken nedåt. Sänk ner kärlet.         Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Kör lyftanordningen till transportläget.      
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I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera följande punkter:följande punkter:följande punkter:följande punkter:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.  Ställ skyddsräckena (tillval) i horisontellt läge.  Alla adapaterarmar skall vara infällda.       Kärlassistans/autogrepp (tillval) (text för alla länder utom Kärlassistans/autogrepp (tillval) (text för alla länder utom Kärlassistans/autogrepp (tillval) (text för alla länder utom Kärlassistans/autogrepp (tillval) (text för alla länder utom Frankrike)Frankrike)Frankrike)Frankrike): Läge ”1” är för manuellt läge/kärlassistans. När en behållare trycks mot startspärren höjs behållaren till ett angivet läge och ska därefter manuellt styras med knapparna eller spaken. Automatiskt lyft är inaktiverat.  Läge ”2” är för det automatiska läget. Automatisk lyftning är möjlig med tvåhjuliga kärl. Kärlassistans är inaktiverad.         Anmärkning:  Anmärkning:  Anmärkning:  Anmärkning:  Kärlassistans och automatiskt läge fungerar endast Kärlassistans och automatiskt läge fungerar endast Kärlassistans och automatiskt läge fungerar endast Kärlassistans och automatiskt läge fungerar endast med skyddsräckena i horisontellt läge.med skyddsräckena i horisontellt läge.med skyddsräckena i horisontellt läge.med skyddsräckena i horisontellt läge.             

Köra fram med kärlassistans (text endast för Frankrike)(text endast för Frankrike)(text endast för Frankrike)(text endast för Frankrike) Med    lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen är det möjligt att köra fram kärlen i kärlassistansläge, kärlassistans (2)      Välj kärlassistansläget: Aktivera knappen tills knappens lampa blinkar. Köra fram ett fyrhjuligt kärl: Kör fram kärlet så att dess framsida trycker in startspaken, som startar lyftanordningen. När ett fyrhjuligt kärl detekteras går cykeln in i kärlassistansläget. Knappens lampa börjar blinka. Cykeln kan endast avslutas med upp-knappen i manuellt läge, så håll den intryckt (HTR).      Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:     Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för manöverspaken upp eller ner.  
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Rulla fram kärlet/n mot lyftkammen. Rulla fram kärlet tills dess kant befinner sig ovanför kammens tänder.  Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen eller för manöverspaken uppåt. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.         När kärlet är tömt, tryck på ner-knappen eller för manöverspaken nedåt. Sänk ner kärlet.          Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.        

Ställ lyftanordningen i transportläge. 
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10.4 Hantering av fyr10.4 Hantering av fyr10.4 Hantering av fyr10.4 Hantering av fyr----hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och kupat lock med hjälp av adapterarmarkupat lock med hjälp av adapterarmarkupat lock med hjälp av adapterarmarkupat lock med hjälp av adapterarmar    (EN 840(EN 840(EN 840(EN 840----2 och EN 8402 och EN 8402 och EN 8402 och EN 840----3 / 5003 / 5003 / 5003 / 500––––1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda sidan)sidan)sidan)sidan)        Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras med det mekaniska tillvalet gejdskydd.med det mekaniska tillvalet gejdskydd.med det mekaniska tillvalet gejdskydd.med det mekaniska tillvalet gejdskydd.        Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.  Att alla adapaterarmar är utfällda. Anmärkning: Kärlassistans/autogrepp (tillval) kopplas ur Anmärkning: Kärlassistans/autogrepp (tillval) kopplas ur Anmärkning: Kärlassistans/autogrepp (tillval) kopplas ur Anmärkning: Kärlassistans/autogrepp (tillval) kopplas ur automatiskt när kopplingsarmarna fälls ut. (vertikalt läge)automatiskt när kopplingsarmarna fälls ut. (vertikalt läge)automatiskt när kopplingsarmarna fälls ut. (vertikalt läge)automatiskt när kopplingsarmarna fälls ut. (vertikalt läge)     Med    lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen lägesväljarknappen är det möjligt att köra fram kärlen i manuellt läge (1) Välj manuellt läge: Aktivera knappen tills knappens lampa ”släcks”. Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:    Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för manöverspaken upp eller ner.         

Rulla fram kärlet mot adapterarmarna. Kör fram kärlet så att dess upphängningspunkter befinner sig ovanför adapterarmarnas upphängningspunkter.    Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen eller för manöverspaken uppåt. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.          När kärlet är tömt, tryck på ner-knappen eller för manöverspaken nedåt. Sänk ner kärlet.           Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Fäll in alla adapterarmar.      
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Ställ lyftanordningen i transportläge.              
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11. Manövrering av lyftanordning L20011. Manövrering av lyftanordning L20011. Manövrering av lyftanordning L20011. Manövrering av lyftanordning L200     VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med VARNING! Se till att vara väl bekant med alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är alla varningsmeddelanden som är förknippade med manövreringen innan förknippade med manövreringen innan förknippade med manövreringen innan förknippade med manövreringen innan utrustningen tas i driftutrustningen tas i driftutrustningen tas i driftutrustningen tas i drift     
 VARNING! Använd alltid båda händer för VARNING! Använd alltid båda händer för VARNING! Använd alltid båda händer för VARNING! Använd alltid båda händer för att köra fram kärlet mot lyftanordningen.att köra fram kärlet mot lyftanordningen.att köra fram kärlet mot lyftanordningen.att köra fram kärlet mot lyftanordningen.    
 
 VARVARVARVARNING! Under lyftning är det strängt NING! Under lyftning är det strängt NING! Under lyftning är det strängt NING! Under lyftning är det strängt förbjudet att röra eller försöka öppna förbjudet att röra eller försöka öppna förbjudet att röra eller försöka öppna förbjudet att röra eller försöka öppna locket på containernlocket på containernlocket på containernlocket på containern    
 
 11.1 Lastning av säckar, löst och skrymmande avfall11.1 Lastning av säckar, löst och skrymmande avfall11.1 Lastning av säckar, löst och skrymmande avfall11.1 Lastning av säckar, löst och skrymmande avfall      Lossa klaffen och dra den nedåt.   Placera säckar, löst och skrymmande avfall i lastfickan.   Med klaffen nerfälld (öppet system) skall startknappen för cykel hållas intryckt under rörelserna "Transportplatta ner" och "Pressplatta in". (Hållarknapp) 

 

11.2 Hantering av två11.2 Hantering av två11.2 Hantering av två11.2 Hantering av två----hjuliga kärlhjuliga kärlhjuliga kärlhjuliga kärl    (EN 840(EN 840(EN 840(EN 840----1/ 1201/ 1201/ 1201/ 120––––    370 liter) (Smala och breda sidan)370 liter) (Smala och breda sidan)370 liter) (Smala och breda sidan)370 liter) (Smala och breda sidan)        Kontrollera föKontrollera föKontrollera föKontrollera följande punkter i manuellt läge:ljande punkter i manuellt läge:ljande punkter i manuellt läge:ljande punkter i manuellt läge:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.   Att alla adapterarmarna (i förekommande fall) är infällda.      Se efter att kärlfångaren är helt utfälld (arbetsläge - luften i cylindern fungerar som fjäder).  Om kärlfångaren inte är utfälld, tryck då på omkopplaren för kärlfångare och ställ knappen i släckt läge.          
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Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:    Kör lyftanordningen till griphöjd.  Tryck på upp- eller ner-knappen eller för spaken i pilens riktning.       Rulla fram kärlet/n mot lyftkammen. Rulla kärlet lätt framåtlutat tills dess gripkant befinner sig ovanför lyftkammens tänder, sänk sedan ner kanten över kammen.  Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen (hållarknapp) eller för spaken i pilens riktning. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.       När kärlet tömts tryck då på ner-knappen eller för spaken i pilens riktning. Sänk ner kärlet.     

 Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Kör lyftanordningen till transportläget. Tryck på ned-knappen eller för spaken i pilens riktning tills lyftanordningen vilar på gummibuffertarna.                
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11.3 11.3 11.3 11.3 Hantering av fyrHantering av fyrHantering av fyrHantering av fyr----hjuliga kärl med plana och hjuliga kärl med plana och hjuliga kärl med plana och hjuliga kärl med plana och kupiga lock via kammenkupiga lock via kammenkupiga lock via kammenkupiga lock via kammen    (EN 840(EN 840(EN 840(EN 840----2 och EN 8402 och EN 8402 och EN 8402 och EN 840----3 / 5003 / 5003 / 5003 / 500––––1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda 1.100 liter) (breda sidan)sidan)sidan)sidan)        Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras vid mekaniskt alternativ för DINvid mekaniskt alternativ för DINvid mekaniskt alternativ för DINvid mekaniskt alternativ för DIN----öppnare, svetsade på bakluckans öppnare, svetsade på bakluckans öppnare, svetsade på bakluckans öppnare, svetsade på bakluckans insinsinsinsida.ida.ida.ida.        Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med platta lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med platta lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med platta lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med platta lock kan endast hanteras med kärlfångaren i läge 2 (tillval), se 11.4. Hantering av fyrmed kärlfångaren i läge 2 (tillval), se 11.4. Hantering av fyrmed kärlfångaren i läge 2 (tillval), se 11.4. Hantering av fyrmed kärlfångaren i läge 2 (tillval), se 11.4. Hantering av fyr----hjuliga hjuliga hjuliga hjuliga kärl med plant lock över kammen   (EN 840kärl med plant lock över kammen   (EN 840kärl med plant lock över kammen   (EN 840kärl med plant lock över kammen   (EN 840----2/ 1.0002/ 1.0002/ 1.0002/ 1.000––––1.100 liter 1.100 liter 1.100 liter 1.100 liter ----    breda sidan)breda sidan)breda sidan)breda sidan)        Kontrollera följande punkter i manueKontrollera följande punkter i manueKontrollera följande punkter i manueKontrollera följande punkter i manuellt läge:llt läge:llt läge:llt läge:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.  Alla adapaterarmar skall vara infällda.     Se efter att kärlfångaren är helt utfälld (arbetsläge - luften i cylindern fungerar som fjäder).  Om kärlfångaren inte är korrekt utfälld, tryck då på dess omkopplare till släckt läge.      

Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:    Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för spaken i pilens riktning.       Rulla fram kärlet/n mot lyftkammen. Rulla fram kärlet tills dess kant befinner sig ovanför kammens tänder.  Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen eller för spaken i pilens riktning. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.       När kärlet tömts tryck då på ner-knappen eller för spaken i pilens riktning. Sänk ner kärlet.    
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 Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Kör lyftanordningen till transportläget. Tryck på ned-knappen eller för spaken i pilens riktning tills lyftanordningen vilar på gummibuffertarna.       6 
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I I I I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera följande punkter:följande punkter:följande punkter:följande punkter:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.   Alla adapaterarmar skall vara infällda.    Se efter att kärlfångaren är helt utfälld (arbetsläge - luften i cylindern fungerar som fjäder).  Om kärlfångaren inte är korrekt utfälld, tryck då på dess omkopplare till släckt läge.             Ställ omkastaren för kärlassistans/autogrepp i läge (1) för kärlassistans-/autogreppsläge.     Ww                             ww                                                                                                                                                                             

Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:     Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för spaken i pilens riktning.  
 
 
 
 
  Rulla fram kärlet/n mot lyftkammen. Rulla fram kärlet tills dess kant befinner sig ovanför kammens tänder. Anmärkning: Med tillvalet kärlassistans/autogrepp detekterar Anmärkning: Med tillvalet kärlassistans/autogrepp detekterar Anmärkning: Med tillvalet kärlassistans/autogrepp detekterar Anmärkning: Med tillvalet kärlassistans/autogrepp detekterar systemet när kärlet hamnat i rätt läge. Kärlet lyfts automatiskt från systemet när kärlet hamnat i rätt läge. Kärlet lyfts automatiskt från systemet när kärlet hamnat i rätt läge. Kärlet lyfts automatiskt från systemet när kärlet hamnat i rätt läge. Kärlet lyfts automatiskt från marken till ett förprogrammerat läge. Lyfthöjden kan justerasmarken till ett förprogrammerat läge. Lyfthöjden kan justerasmarken till ett förprogrammerat läge. Lyfthöjden kan justerasmarken till ett förprogrammerat läge. Lyfthöjden kan justeras.  Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen eller för spaken i pilens riktning. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.       När kärlet är tömt, tryck på ner-knappen eller för manöverspaken nedåt. Sänk ner kärlet.        
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Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Kör lyftanordningen till transportläget. Tryck på ned-knappen eller för spaken i pilens riktning tills lyftanordningen vilar på gummibuffertarna.  5 
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11.4 Hantering av fyr11.4 Hantering av fyr11.4 Hantering av fyr11.4 Hantering av fyr----hjuliga kärl med plant lock via hjuliga kärl med plant lock via hjuliga kärl med plant lock via hjuliga kärl med plant lock via kammenkammenkammenkammen    (EN 840(EN 840(EN 840(EN 840----2/ 1.0002/ 1.0002/ 1.0002/ 1.000––––1.100 liter) (breda sidan)1.100 liter) (breda sidan)1.100 liter) (breda sidan)1.100 liter) (breda sidan)            Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.  Alla adapaterarmar skall fällas in. Se efter att kärlfångaren är utfälld i läge 2 (tillval - luften i cylindern fungerar som fjäder). Om kärlfångaren inte är korrekt utfälld, tryck då på dess omkopplare till blinkande läge.         
Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:    Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för spaken i pilens riktning.        Rulla fram kärlet/n mot lyftkammen. Rulla fram kärlet tills dess kant befinner sig ovanför kammens tänder. Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen eller för spaken i pilens riktning. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.        När kärlet tömts tryck då på ner-knappen eller för spaken i pilens riktning. Sänk ner kärlet.          
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Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Kör lyftanordningen till transportläget. Tryck på ned-knappen eller för spaken i pilens riktning tills lyftanordningen vilar på gummibuffertarna.    5 

6 



MANÖVRERING L200 

 892135-006      67  2017 GEESINKNORBA 

I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera I driftläge kärlassistans/autogrepp (tillval), kontrollera följande punkter:följande punkter:följande punkter:följande punkter:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.   Alla adapaterarmar skall vara infällda.    Se efter att kärlfångaren är utfälld i läge 2 (tillval - luften i cylindern fungerar som fjäder).  Om kärlfångaren inte är korrekt utfälld, tryck då på dess omkopplare till blinkande läge.             Ställ omkastaren för kärlassistans/autogrepp i läge (1) för kärlassistans-/autogreppsläge.                                                     

Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:     Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för spaken i pilens riktning.   
 
 
 
 
  Rulla fram kärlet/n mot lyftkammen. Rulla fram kärlet tills dess kant befinner sig ovanför kammens tänder. Anmärkning: Med kärlassistans/autogrepp detekterar systemet Anmärkning: Med kärlassistans/autogrepp detekterar systemet Anmärkning: Med kärlassistans/autogrepp detekterar systemet Anmärkning: Med kärlassistans/autogrepp detekterar systemet när kärlet hamnat i rätt läge. Kärlet lyfts automatiskt från marken när kärlet hamnat i rätt läge. Kärlet lyfts automatiskt från marken när kärlet hamnat i rätt läge. Kärlet lyfts automatiskt från marken när kärlet hamnat i rätt läge. Kärlet lyfts automatiskt från marken till ett förprogrammerat läge. till ett förprogrammerat läge. till ett förprogrammerat läge. till ett förprogrammerat läge.   Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen eller för spaken i pilens riktning. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.        När kärlet tömts tryck då på ner-knappen eller för spaken i pilens riktning. Sänk ner kärlet.       

1 

2 

3 

4 

1 

2 

4 

3 



 MANÖVRERING L200 

 

 2017 GEESINKNORBA      68 892135-006 

Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Kör lyftanordningen till transportläget. Tryck på ned-knappen eller för spaken i pilens riktning tills lyftanordningen vilar på gummibuffertarna.    5 

6 
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11.5 Hantering av fyr11.5 Hantering av fyr11.5 Hantering av fyr11.5 Hantering av fyr----hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och hjuliga kärl med plant och kupat lock med hjälp av adapterarmarkupat lock med hjälp av adapterarmarkupat lock med hjälp av adapterarmarkupat lock med hjälp av adapterarmar    (EN 840(EN 840(EN 840(EN 840----2/ 5002/ 5002/ 5002/ 500––––770 l770 l770 l770 liter och EN 840iter och EN 840iter och EN 840iter och EN 840----3/ 7703/ 7703/ 7703/ 770––––1.100 1.100 1.100 1.100 liter) (breda sidan)liter) (breda sidan)liter) (breda sidan)liter) (breda sidan)        Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med kupade lock kan endast hanteras med det mekaniska tillvalet för gejdskydd.med det mekaniska tillvalet för gejdskydd.med det mekaniska tillvalet för gejdskydd.med det mekaniska tillvalet för gejdskydd.        Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med platta lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med platta lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med platta lock kan endast hanteras Anmärkning: Fyrhjuliga kärl med platta lock kan endast hanteras med kärlfångaren i läge 2 (tillvamed kärlfångaren i läge 2 (tillvamed kärlfångaren i läge 2 (tillvamed kärlfångaren i läge 2 (tillval), se 11.6. Hantering av fyrl), se 11.6. Hantering av fyrl), se 11.6. Hantering av fyrl), se 11.6. Hantering av fyr----hjuliga hjuliga hjuliga hjuliga kärl med plant lock med hjälp av DINkärl med plant lock med hjälp av DINkärl med plant lock med hjälp av DINkärl med plant lock med hjälp av DIN----armar   (EN 840armar   (EN 840armar   (EN 840armar   (EN 840----2/ 1.0002/ 1.0002/ 1.0002/ 1.000––––1.100 liter 1.100 liter 1.100 liter 1.100 liter ----    breda sidan).breda sidan).breda sidan).breda sidan).        Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.  Adapaterarmarna skall vara infällda.     Se efter att kärlfångaren är helt utfälld (arbetsläge - luften i cylindern fungerar som fjäder).  Om kärlfångaren inte är korrekt utfälld, tryck då på dess omkopplare till släckt läge.      

Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:    Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för spaken i pilens riktning.        Rulla fram kärlet mot adapterarmarna. Kör fram kärlet så att dess upphängningspunkter befinner sig ovanför adapterarmarnas upphängningspunkter.  Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen eller för spaken i pilens riktning. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.       När kärlet tömts tryck då på ner-knappen eller för spaken i pilens riktning. Sänk ner kärlet.    
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 Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Fäll in alla adapterarmar.  Kör lyftanordningen till transportläget. Tryck på ned-knappen eller för spaken i pilens riktning tills lyftanordningen vilar på gummibuffertarna.       
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11.6 Hantering av fyr11.6 Hantering av fyr11.6 Hantering av fyr11.6 Hantering av fyr----hjuliga kärl med plant lock med hjuliga kärl med plant lock med hjuliga kärl med plant lock med hjuliga kärl med plant lock med hjälp av adapterarmarhjälp av adapterarmarhjälp av adapterarmarhjälp av adapterarmar    (EN 840(EN 840(EN 840(EN 840----2/ 1.0002/ 1.0002/ 1.0002/ 1.000––––1.100 liter) (breda sidan)1.100 liter) (breda sidan)1.100 liter) (breda sidan)1.100 liter) (breda sidan)            Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:Kontrollera följande punkter i manuellt läge:     Se efter att klaffen är upplyft. Annars, lyft och lås klaffen.  Att adapterarmarna är utfällda.  Anmärkning: Kärlassistans/autogrepp (tillval) kopplas ur Anmärkning: Kärlassistans/autogrepp (tillval) kopplas ur Anmärkning: Kärlassistans/autogrepp (tillval) kopplas ur Anmärkning: Kärlassistans/autogrepp (tillval) kopplas ur automatiskt när kopplingsarmarna fälls ut.automatiskt när kopplingsarmarna fälls ut.automatiskt när kopplingsarmarna fälls ut.automatiskt när kopplingsarmarna fälls ut.        Se efter att kärlfångaren är utfälld i läge 2 (tillval - luften i cylindern fungerar som fjäder).  Om kärlfångaren inte är korrekt utfälld, tryck då på dess omkopplare till blinkande läge.         

Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:Tömning av kärl:    Kör lyftanordningen till griphöjd. Tryck på upp- eller ner-knappen eller för spaken i pilens riktning.        Rulla fram kärlet mot adapterarmarna. Kör fram kärlet så att dess upphängningspunkter befinner sig ovanför adapterarmarnas upphängningspunkter. Koppla kärlet. Tryck på upp-knappen eller för spaken i pilens riktning. Kör kärlet till dess övre läge. Kärlet töms i lastfickan.       När kärlet tömts tryck då på ner-knappen eller för spaken i pilens riktning. Sänk ner kärlet.         
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Rulla bort kärlet från lyftanordningen så snart det kommit loss.  Fäll in alla adapterarmar.  Kör lyftanordningen till transportläget. Tryck på ned-knappen eller för spaken i pilens riktning tills lyftanordningen vilar på gummibuffertarna.       
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12. Lyftanordning från tredje part12. Lyftanordning från tredje part12. Lyftanordning från tredje part12. Lyftanordning från tredje part         När det gäller anvisningar om säkerhet,När det gäller anvisningar om säkerhet,När det gäller anvisningar om säkerhet,När det gäller anvisningar om säkerhet,    drift och underhåll av lyftanordning från drift och underhåll av lyftanordning från drift och underhåll av lyftanordning från drift och underhåll av lyftanordning från tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell leverantörfrån aktuell leverantörfrån aktuell leverantörfrån aktuell leverantör         Se till att fordonet är uppställt på jämnt Se till att fordonet är uppställt på jämnt Se till att fordonet är uppställt på jämnt Se till att fordonet är uppställt på jämnt underlagunderlagunderlagunderlag             12.1 Förutsättningar12.1 Förutsättningar12.1 Förutsättningar12.1 Förutsättningar    En lyftanordning från tredjepartsleverantör skall utnyttja sophanteringsfordonets hydrauloljesystem och elsystem och skall uppfylla följande krav: – Oljeflöde: minst 40 l/min., högst 60 l/min. – Tryck: minst 180 bar, högst 250 bar. – Ren och specificerad olja skall matas till lyftanordningen via ett 10ųm filter. Oljespecifikationen skall uppfylla 16/13 i ISO 4406. – Högsta returoljetryck är 2 bar. – Snabbfrigöringskopplingen ska vara enligt: DN25A enligt ISO 7241-1. För trycksidan (P-linjen): 20 mm (hane). För retursidan (T-linjen): 25 mm (hona). – Spänningsmatning 18–30 VDC, beroende på chassit/5 A med enkelt eller dubbelt 16-stiftskontaktdon. 

12.1.1 Montering och demontering av tredjepartslyft 12.1.1 Montering och demontering av tredjepartslyft 12.1.1 Montering och demontering av tredjepartslyft 12.1.1 Montering och demontering av tredjepartslyft     Nödvändig utrustning:Nödvändig utrustning:Nödvändig utrustning:Nödvändig utrustning:    – 24 mm nyckel.24 mm nyckel.24 mm nyckel.24 mm nyckel.    – Momentnyckel 0Momentnyckel 0Momentnyckel 0Momentnyckel 0––––250 Nm.250 Nm.250 Nm.250 Nm.        MonteringMonteringMonteringMontering         KörKörKörKör fram fordonet till särskilt avsedd underhållsplats.   Stäng avStäng avStäng avStäng av motorn och slå ifrån huvudströmmen.   MonteraMonteraMonteraMontera kärllyften enligt anvisningarna från tredjepartsleverantören.   Se till att Se till att Se till att Se till att hydraulkopplingarna är fria från smuts.   AnslutAnslutAnslutAnslut ledningarna för matning och retur av hydraulolja till lyftanordningen. Se efter attt kopplingarna passar ordentligt för att undvika läckage och skador.  AnslutAnslutAnslutAnslut de elektriska kontaktdonen. Se avsnitt 12.1.2. Elektriska anslutningar.     
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DemonteringDemonteringDemonteringDemontering     KörKörKörKör fram fordonet till särskilt avsedd underhållsplats.  SänkSänkSänkSänk ned lyftanordningen helt till dess lägsta läge.  Stäng avStäng avStäng avStäng av motorn och slå ifrån huvudströmmen.  Koppla frånKoppla frånKoppla frånKoppla från de elektriska kontaktdonen. Se avsnitt 12.1.2. Elektriska anslutningar.  Täck över ochTäck över ochTäck över ochTäck över och    skyddaskyddaskyddaskydda alla elektriska anslutningar. Sätt därför på blindpluggarna.  SeSeSeSe efterefterefterefter att hydraulsystemet är trycklöst och ta loss hydraulslangarna för retur och matning.  Täck över och skydda Täck över och skydda Täck över och skydda Täck över och skydda alla hydrauliska kopplingar.  Ta loss Ta loss Ta loss Ta loss kärllyften från ramverket enligt anvisningarna från tredjepartsleverantören.  FörvaraFörvaraFörvaraFörvara kärllyften enligt anvisningarna från tredjepartsleverantören.   
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12.1.2 Elanslutningan (för information)12.1.2 Elanslutningan (för information)12.1.2 Elanslutningan (för information)12.1.2 Elanslutningan (för information)     Inkoppling sker med enkla eller dubbla 16-stiftsdon. Stiftplanen följer normen prEN 1501-5 enligt tabellerna i detta avsnitt. Anslutningar för enkelt 16Anslutningar för enkelt 16Anslutningar för enkelt 16Anslutningar för enkelt 16----stiftsdonstiftsdonstiftsdonstiftsdon    

    

        Tabell över enkelt 16Tabell över enkelt 16Tabell över enkelt 16Tabell över enkelt 16----stiftsdonstiftsdonstiftsdonstiftsdon    
 AnslutningAnslutningAnslutningAnslutning    FunktionFunktionFunktionFunktion    1111    Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18––––30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på chassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlås    2222    Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18––––30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på chassi /chassi /chassi /chassi /    5 A efter tändlås5 A efter tändlås5 A efter tändlås5 A efter tändlås    3333    JordJordJordJord    4444    JordJordJordJord    5555    Växellådans backväxel ilagdVäxellådans backväxel ilagdVäxellådans backväxel ilagdVäxellådans backväxel ilagd    6666    Lyften i bottenlägeLyften i bottenlägeLyften i bottenlägeLyften i bottenläge    7777    Anslut inteAnslut inteAnslut inteAnslut inte    8888    Ingång stoppsignalIngång stoppsignalIngång stoppsignalIngång stoppsignal    9999    Utgång stoppsignalUtgång stoppsignalUtgång stoppsignalUtgång stoppsignal    10101010    Ingång nödstoppIngång nödstoppIngång nödstoppIngång nödstopp    11111111    Utgång nödstoppUtgång nödstoppUtgång nödstoppUtgång nödstopp    12121212    KärlräknareKärlräknareKärlräknareKärlräknare    13131313    Frigör lyftanordningenFrigör lyftanordningenFrigör lyftanordningenFrigör lyftanordningen    14141414    HydrauloljematningHydrauloljematningHydrauloljematningHydrauloljematning    15151515    Slutet systemSlutet systemSlutet systemSlutet system    16161616    Start av komprimeringsmekanismenStart av komprimeringsmekanismenStart av komprimeringsmekanismenStart av komprimeringsmekanismen    
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Anslutning med dubbelt 16Anslutning med dubbelt 16Anslutning med dubbelt 16Anslutning med dubbelt 16----stiftsdonstiftsdonstiftsdonstiftsdon            stiftdon på lyftanordning (1)    hylsdon på lyftanordning (2)stiftdon på lyftanordning (1)    hylsdon på lyftanordning (2)stiftdon på lyftanordning (1)    hylsdon på lyftanordning (2)stiftdon på lyftanordning (1)    hylsdon på lyftanordning (2)    
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Tabell över 16Tabell över 16Tabell över 16Tabell över 16----polsdon (1) på sopbil (hona)polsdon (1) på sopbil (hona)polsdon (1) på sopbil (hona)polsdon (1) på sopbil (hona)    
 AnslutningAnslutningAnslutningAnslutning    FunktionFunktionFunktionFunktion    1111    Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18––––30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på chassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlås    2222    Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18––––30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på chassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlås    3333    JordJordJordJord    4444    JordJordJordJord    5555    Växellådans backväxel ilagdVäxellådans backväxel ilagdVäxellådans backväxel ilagdVäxellådans backväxel ilagd    6666    Lyften i bottenlägeLyften i bottenlägeLyften i bottenlägeLyften i bottenläge    7777    CANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPEN    8888    Utgång stoppsignalUtgång stoppsignalUtgång stoppsignalUtgång stoppsignal    9999    Ingång stoppsignalIngång stoppsignalIngång stoppsignalIngång stoppsignal    10101010    Utgång nödstoppUtgång nödstoppUtgång nödstoppUtgång nödstopp    11111111    Ingång nödstoppIngång nödstoppIngång nödstoppIngång nödstopp    12121212    KärlräknareKärlräknareKärlräknareKärlräknare    13131313    Frigör lyftanordningenFrigör lyftanordningenFrigör lyftanordningenFrigör lyftanordningen    14141414    HydrauloljematningHydrauloljematningHydrauloljematningHydrauloljematning    15151515    CANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPEN    16161616    Start av komprimeringsmekanismenStart av komprimeringsmekanismenStart av komprimeringsmekanismenStart av komprimeringsmekanismen    
 

Tabell över 16Tabell över 16Tabell över 16Tabell över 16----stiftsdon (2) med kabel på sopbil (hane)stiftsdon (2) med kabel på sopbil (hane)stiftsdon (2) med kabel på sopbil (hane)stiftsdon (2) med kabel på sopbil (hane)    
 AnslutningAnslutningAnslutningAnslutning    FunktionFunktionFunktionFunktion    1111    Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18Elektrisk matning + 18––––30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på 30 VDC, beroende på chassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlåschassi / 5 A efter tändlås    2222    Lyftanordning anslutenLyftanordning anslutenLyftanordning anslutenLyftanordning ansluten    3333    SkyddsavståndSkyddsavståndSkyddsavståndSkyddsavstånd    4444    SkyddsavståndSkyddsavståndSkyddsavståndSkyddsavstånd    5555    Fotbräden i brukFotbräden i brukFotbräden i brukFotbräden i bruk    6666    Pressplatta stoppadPressplatta stoppadPressplatta stoppadPressplatta stoppad    7777    CANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPEN    8888    Ingång stoppsignalIngång stoppsignalIngång stoppsignalIngång stoppsignal    9999    Utgång Utgång Utgång Utgång stoppsignalstoppsignalstoppsignalstoppsignal    10101010    Ingång nödstoppIngång nödstoppIngång nödstoppIngång nödstopp    11111111    Utgång nödstoppUtgång nödstoppUtgång nödstoppUtgång nödstopp    12121212    Styrsystem EStyrsystem EStyrsystem EStyrsystem E----stopstopstopstop    13131313    Slutet systemSlutet systemSlutet systemSlutet system    14141414    Lyft stoppadLyft stoppadLyft stoppadLyft stoppad    15151515    CANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPENCANBUS CleAN OPEN    16161616    Slutet systemSlutet systemSlutet systemSlutet system    
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13. Inställningar i hyttmanöverlåda13. Inställningar i hyttmanöverlåda13. Inställningar i hyttmanöverlåda13. Inställningar i hyttmanöverlåda        13.1 Start av aggregatet13.1 Start av aggregatet13.1 Start av aggregatet13.1 Start av aggregatet    Se efter att aggregatet är igång. Ställ i annat fall huvudströmbrytaren (1) i läge l. Spänningen till aggregatet är tillslagen när skärmen visar LOGO och produktnamnet. Uppstartningstiden för systemet beror på hur många moduler som är anslutna. Därför dröjer det några sekunder innan aggregatets funktioner kan regleras 20 sekunder efter att aggregatet satts igång kan inställningarna avläsas och ändras. 
  

13.2 Menystruktur13.2 Menystruktur13.2 Menystruktur13.2 Menystruktur    När aggregatet slagits på visas följande bilder i skärmen på hyttmanöverlådan. Oljenivåvisning på skärmen finns som tillval. 

Efter 20 sekunder försvinner startbilden och statusstatusstatusstatus-bilden visas på skärmen.  Med tangenterna Retur eller Esc kan man nu välja mellan Användarmenyn och Statusbilden.Användarmenyn och Statusbilden.Användarmenyn och Statusbilden.Användarmenyn och Statusbilden. 

"LOGO""LOGO""LOGO""LOGO"    "Product name" (Produktnamn) Status screen (Statusbild)Status screen (Statusbild)Status screen (Statusbild)Status screen (Statusbild) 20 sekunder efter tillslag  
User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny) ESC Adjustments (Inställningar) Counters (Räknare) Info Debug (Felsökning) LCD contrast (Skärmkontrast) 

Oil level (Oljenivå) XXX% StartStartStartStart----up screenup screenup screenup screen (startbilden)tartbilden)tartbilden)tartbilden) 
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I statusbilden visas följande text: 
 

Text i skärm för "Varningar". – Återgångsknappen tillslagen – Lucka på behållare öppen – Byt filter – Byt filter >750* – Byt olja >1500** – Smörj Rundsmörjning >50*** * Hydrauloljefiltret måste bytas ut. ** Hydrauloljan måste bytas ut. *** Rundsmörjning. 

13.3 Användarmeny13.3 Användarmeny13.3 Användarmeny13.3 Användarmeny    I användarmenyn kan inställningar ändras, räknare avläsas och nollställas. Info-menyn visar programvaruinformation. Menyn för skärmkontrast används för att ställa in skärmens kontrast.  
 Användarmeny: InställningarAnvändarmeny: InställningarAnvändarmeny: InställningarAnvändarmeny: Inställningar    FunktionFunktionFunktionFunktion    InställningarInställningarInställningarInställningar    Text på skärmenText på skärmenText på skärmenText på skärmen    Inställning av mottryck 0–100% (i steg om 5) >Mottryck:  XXX % Komprimering startas automatiskt av lyften TILL–FRÅN >Autokomp.:  XXX Varvtal Till–Från* TILL–FRÅN >VPM:  XXX  Antal automatcykler 0-10 >-Cykler XX 
 * Omkoppling TILL/FRÅN av varvtalsökning.                                                                          

"Warnings” (Varningar) "Errors” (Fel) Status screen (Statusbild)Status screen (Statusbild)Status screen (Statusbild)Status screen (Statusbild) Adjustments (Inställningar)Adjustments (Inställningar)Adjustments (Inställningar)Adjustments (Inställningar)    Counters (Räknare) Info Debug (Felsökning) LCD contrast (Skärmkontrast) User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny) 
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Användarmeny: RäknareAnvändarmeny: RäknareAnvändarmeny: RäknareAnvändarmeny: Räknare    

I utförande med öppen baksida (OB) finns ingen text i skärmen om kärlräknare.     

Användarmeny: RäknareAnvändarmeny: RäknareAnvändarmeny: RäknareAnvändarmeny: Räknare AnvändarmenyAnvändarmenyAnvändarmenyAnvändarmeny 
Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare) Bin counters (Kärlräknare)Bin counters (Kärlräknare)Bin counters (Kärlräknare)Bin counters (Kärlräknare)    Hour counters (Timräknare) 

Hour counters (Timräknare)Hour counters (Timräknare)Hour counters (Timräknare)Hour counters (Timräknare) Cycle counter (Cykelräknare) ESC 
ESC 

Adjustments (Inställningar) Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)    Info Debug (Felsökning) LCD contrast (Skärmkontrast) 
Day counters (Dagräknare) Total counters (Summaräknare) Erase day counters?  Yes = Enter Nollställ dagräknare?  Ja = Retur 

User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny) 
Total Total Total Total Counters (Summaräknare)Counters (Summaräknare)Counters (Summaräknare)Counters (Summaräknare) 2-wheel (Tvåhjuliga) 

Bin counter (Kärlräknare)Bin counter (Kärlräknare)Bin counter (Kärlräknare)Bin counter (Kärlräknare) 4-wheel (Fyrhjuliga) ESC 
ESC "xxxxx" "xxxxx" 

2-wheel (Tvåhjuliga) 4-wheel (Fyrhjuliga) "xxxxx" "xxxxx" 

Day counters (Dagräknare) Total counters (Summaräknare) 

Day Counters (Dagräknare)Day Counters (Dagräknare)Day Counters (Dagräknare)Day Counters (Dagräknare) 
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Användarmeny: RäknareAnvändarmeny: RäknareAnvändarmeny: RäknareAnvändarmeny: Räknare       
Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare) Bin counters  (Kärlräknare) Hour countersHour countersHour countersHour counters    ((((Timräknare)Timräknare)Timräknare)Timräknare)    

Hour counters (Timräknare)Hour counters (Timräknare)Hour counters (Timräknare)Hour counters (Timräknare) Cycle counter (Cykelräknare) ESC 
ESC 

Adjustments (Inställningar) Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)    Info Debug (Felsökning) LCD contrast (Skärmkontrast) 
Chassis (Chassi) RCV (Sopbil) Compaction (Komprimering) "xxxxx" "xxxxx" "xxxxx" Lifter (Lyftare) "xxxxx" 

User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny) 
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Användarmeny: RäknareAnvändarmeny: RäknareAnvändarmeny: RäknareAnvändarmeny: Räknare    Användarmeny: InfoAnvändarmeny: InfoAnvändarmeny: InfoAnvändarmeny: Info    
Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare) Bin counters (Kärlräknare) Hour counters (Timräknare) 

CykelräknareCykelräknareCykelräknareCykelräknare Packer (Pressing) (x100) "xxxxx" 
Cycle Cycle Cycle Cycle counter (Cykelräknare)counter (Cykelräknare)counter (Cykelräknare)counter (Cykelräknare)    ESC 

ESC 
Adjustments (Inställningar) Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)Counters (Räknare)    Info Debug (Felsökning) LCD contrast (Skärmkontrast) InfoInfoInfoInfo----menymenymenymeny Firmware (Fast program) Application (Program) CCB (Hyttmanöverlåda) "XXXXXX" "XXXXXX XX" 

"XXXXXX" 

ESC Counters (Räknare) Adjustments (Inställningar) InfoInfoInfoInfo    Debug (Felsökning) LCD contrast (Skärmkontrast) User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny) User menuUser menuUser menuUser menu    (Användarmeny)(Användarmeny)(Användarmeny)(Användarmeny) 
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                                    Användarmeny: FelsökningAnvändarmeny: FelsökningAnvändarmeny: FelsökningAnvändarmeny: Felsökning    Användarmeny: Användarmeny: Användarmeny: Användarmeny: SkärmkontrastSkärmkontrastSkärmkontrastSkärmkontrast
FelsökningsmenyFelsökningsmenyFelsökningsmenyFelsökningsmeny Inputs (Ingångar) Outputs (Utgångar) "XXX" "XXX" 

Adjustments (Inställningar) Counters (Räknare) Info Debug (Felsökning)Debug (Felsökning)Debug (Felsökning)Debug (Felsökning)    LCD contrast (Skärmkontrast) 
Alla ingångar på VIM och påbyggnadsmodulerna Alla utgångar på VIM och påbyggnadsmodulerna  

ESC 
User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)

Meny för Meny för Meny för Meny för LCD contrast (Skärmkontrast)160 +             +             +             +             ----    
Adjustments (Inställningar) Counters (Räknare) Info Debug (Felsökning) LCD contrast (Skärmkontrast)LCD contrast (Skärmkontrast)LCD contrast (Skärmkontrast)LCD contrast (Skärmkontrast)    

Ställbart 0 – 160 
ESC 

User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny)User menu (Användarmeny) 
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13.4 Felkoder i statusbilden13.4 Felkoder i statusbilden13.4 Felkoder i statusbilden13.4 Felkoder i statusbilden    Text i skärm för "Fel". 
 FelkodFelkodFelkodFelkod    KodförklaringKodförklaringKodförklaringKodförklaring    Kod 001 Fel på skyddsrelä Estop (K11) Kod 006 Fel på skyddsrelä höger lyft (K23) Kod 007 Fel på skyddsrelä vänster lyft (K23) Kod 008 Fel på skyddsrelä för skyddsräcken (K24) Kod 013 Givarfel lyftläge vänster (Q131) Kod 014 Givarfel lyftläge höger (Q130) Kod 015 Fel i utgång vänster lyft upp Kod 016 Fel i utgång höger lyft upp Kod 030 Fel: EuroVIM-modul saknas Kod 032 Fel fotbräde vä Kod 033 Fel fotbräde hö Kod 034 Fel i skyddsrelä vä PackerControl Kod 035 Fel i skyddsrelä hö PackerControl Kod 036 Fel i skyddsrelä baklucka vä Kod 037 Fel i skyddsrelä baklucka hö Kod 038 Fel i skyddsrelä vä TailgateControl Kod 039 Fel i skyddsrelä hö TailgateControl Kod 040 Givarfel baklucka 1000 mm vä stängd (Q66) 

 
 

 
 FelkodFelkodFelkodFelkod    KodförklaringKodförklaringKodförklaringKodförklaring    Kod 041 Givarfel baklucka 1000 mm hö stängd (Q66) Kod 042 Givarfel behållarlucka vä (Q58) Kod 043 Givarfel behållarlucka hö (Q84) Kod 044 Givarfel öppen baklucka vä (Q31) Kod 045 Givarfel öppen baklucka hö (Q85) Kod 048 Isoleringsfel plugin system Kod 049 Batteriladdning pågår Kod 052 Problem i kommunikationen mellan bil och aggregat om fotstegsinskränkningar. Kod 053 Problem i kommunikationen mellan bil och aggregat om varvtalsökning. Kod 054 Problem i kommunikationen mellan bil och aggregat om kraftuttagsinkoppling. Kod 055 Problem i dataöverföringsnätets kommunikation mot bilen. Kod 069 Operatörens handtag är inte i arbetsläge 

 Radera felkod 001 genom att ställa huvudströmbrytaren (1) på hyttmanöverboxen i läge 0 och vrida nyckeln tillbaka till läge l.  För att radera övriga felkoder > 001 och < 052 tryck på Esc-knappen på hyttmanöverlådan.  För att radera felkoder > 051 när felet uppträder första gången, tryck ESC på hyttmanöverlådan. Om felet återkommer: starta om bil och aggregat.   När kod 069 visas avaktiveras lyftanordningen. Felkoden kan endast raderas genom att trycka på Esc-knappen efter reparation eller efter att fotstegen har fällts upp i vertikalt läge. 
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14. Underhåll14. Underhåll14. Underhåll14. Underhåll        14.1 Allmänt14.1 Allmänt14.1 Allmänt14.1 Allmänt    Detta avsnitt anger när och vilka kontroller och underhållsåtgärder som skall genomföras. Om Ni behöver ytterligare information bör Ni kontakta närmaste serviceverkstad för GEESINKNORBA. Behovet av underhåll beror främst på fordonets driftsförhållanden. De serviceintervall som anges i underhållsplanen är endast riktvärden och skall utföras av en Auktoriserad Verkstad för GEESINKNORBA under garantiperioden. All personal som sköter underhåll av utrustningen skall vara utbildad och kvalificerad för arbetet och skall ha tillgång till den aktuella dokumentationen. För att garantera maskinens och komponenternas funktionalitet, tillförlitlighet och livslängd skall endast originalreservdelar användas. Ändring av inställningarna får göras endast efter skriftligt godkännande från GEESINKNORBA. Ändring av inställningar utan godkännande kan äventyra garanti och ansvar. Under garantitiden skall kunden och användaren nogsamt respektera anvisningarna för drift och underhåll så som de beskrivs i denna handbok. Observera!Observera!Observera!Observera!    Den rekommenderade underhållsplanen i detta avsnitt baseras på en genomsnittlig driftstid av 1.500 timmar per år.  

14.2 Allmänna råd och varningar för reng14.2 Allmänna råd och varningar för reng14.2 Allmänna råd och varningar för reng14.2 Allmänna råd och varningar för rengöringöringöringöring     Det allmänna rådet är att rengöra sopbilen regelbundet med hänsyn till väder och användningssätt. För detta ändamål kan en varmvattenbesprutning användas med beaktande av nedanstående.  Varmvattenbesprutning kan användas för att rengöra alla delar av stål, däribland insidan av behållaren, bakluckan och spillplåten. Smuts mellan vridande och glidande punkter kräver extra uppmärksamhet.  Den inre främre delen av behållaren kräver extra kontroll av ansamlad smuts. Detta utrymme nås genom inspektionsluckan i behållaren.  Smuts som inte kan avlägsnas med varmvattenbesprutning skall avlägsnas för hand.         När bakluckesektionerna är uppfällda för När bakluckesektionerna är uppfällda för När bakluckesektionerna är uppfällda för När bakluckesektionerna är uppfällda för rengöring, inspektion eller underhåll skall rengöring, inspektion eller underhåll skall rengöring, inspektion eller underhåll skall rengöring, inspektion eller underhåll skall de båda säkerhetsstöttorna (1) de båda säkerhetsstöttorna (1) de båda säkerhetsstöttorna (1) de båda säkerhetsstöttorna (1) användas användas användas användas för att undvika olycka. Bakluckorna skall för att undvika olycka. Bakluckorna skall för att undvika olycka. Bakluckorna skall för att undvika olycka. Bakluckorna skall vila på säkerhetsstöttorna. Vistas aldrig vila på säkerhetsstöttorna. Vistas aldrig vila på säkerhetsstöttorna. Vistas aldrig vila på säkerhetsstöttorna. Vistas aldrig under en uppfälld baklucka utan att den är under en uppfälld baklucka utan att den är under en uppfälld baklucka utan att den är under en uppfälld baklucka utan att den är korrekt säkrad.korrekt säkrad.korrekt säkrad.korrekt säkrad.            
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                                        Tvätta fordonet endast på sådana platser Tvätta fordonet endast på sådana platser Tvätta fordonet endast på sådana platser Tvätta fordonet endast på sådana platser som är särskilt utrustade för desom är särskilt utrustade för desom är särskilt utrustade för desom är särskilt utrustade för detta.tta.tta.tta.                Stäng alltid av motorn vid rengöring. Se till Stäng alltid av motorn vid rengöring. Se till Stäng alltid av motorn vid rengöring. Se till Stäng alltid av motorn vid rengöring. Se till att den inte kan slås till av någon att den inte kan slås till av någon att den inte kan slås till av någon att den inte kan slås till av någon utanförstående person och ansätt utanförstående person och ansätt utanförstående person och ansätt utanförstående person och ansätt handbromsen.handbromsen.handbromsen.handbromsen.     Använd aldrig högtryckstvätt på elektrisk Använd aldrig högtryckstvätt på elektrisk Använd aldrig högtryckstvätt på elektrisk Använd aldrig högtryckstvätt på elektrisk utrustning såsom kopplingsdosor och utrustning såsom kopplingsdosor och utrustning såsom kopplingsdosor och utrustning såsom kopplingsdosor och ledningar på kortare avstånd än 0,5 meter.ledningar på kortare avstånd än 0,5 meter.ledningar på kortare avstånd än 0,5 meter.ledningar på kortare avstånd än 0,5 meter.            

    Spruta inte varmvatten, vatten under högt Spruta inte varmvatten, vatten under högt Spruta inte varmvatten, vatten under högt Spruta inte varmvatten, vatten under högt tryck eller ånga mot personertryck eller ånga mot personertryck eller ånga mot personertryck eller ånga mot personer        ZinkZinkZinkZink----detaljer får inte tvättas med vätskor detaljer får inte tvättas med vätskor detaljer får inte tvättas med vätskor detaljer får inte tvättas med vätskor med högre pH än 8,5 eller lägre än 4,0 för med högre pH än 8,5 eller lägre än 4,0 för med högre pH än 8,5 eller lägre än 4,0 för med högre pH än 8,5 eller lägre än 4,0 för att undvika att att undvika att att undvika att att undvika att zinken upplöses.zinken upplöses.zinken upplöses.zinken upplöses.     Skada inte varningsdekalerna med Skada inte varningsdekalerna med Skada inte varningsdekalerna med Skada inte varningsdekalerna med högtrycksstrålen.högtrycksstrålen.högtrycksstrålen.högtrycksstrålen.         Efter rengöring ska alla smörjnipplar Efter rengöring ska alla smörjnipplar Efter rengöring ska alla smörjnipplar Efter rengöring ska alla smörjnipplar smörjas så att fett tränger ut vid smörjas så att fett tränger ut vid smörjas så att fett tränger ut vid smörjas så att fett tränger ut vid lagerställena.lagerställena.lagerställena.lagerställena.     Den zink-beläggning som vi belägger våra komponenter med är fri från allt material som omnämns i direktivet om Begränsning av användning av farliga ämnen. Risken för att zink-beläggningen skulle upplösas och därmed som utsläpp hamna på marken och i ytvatten är obetydlig. 



UNDERHÅLL 

 892135-006      87  2017 GEESINKNORBA 

14.3 Underhåll14.3 Underhåll14.3 Underhåll14.3 Underhåll         Innan något underhåll utförs, läs Innan något underhåll utförs, läs Innan något underhåll utförs, läs Innan något underhåll utförs, läs Avsnitt 1.Avsnitt 1.Avsnitt 1.Avsnitt 1.    noggrantnoggrantnoggrantnoggrant    VARNINGAR OCH VARNINGAR OCH VARNINGAR OCH VARNINGAR OCH FÖRBEREDELSER FÖRBEREDELSER FÖRBEREDELSER FÖRBEREDELSER och följ anvisningarnaoch följ anvisningarnaoch följ anvisningarnaoch följ anvisningarna        För Din egen säkerhet se till att maskinen vid För Din egen säkerhet se till att maskinen vid För Din egen säkerhet se till att maskinen vid För Din egen säkerhet se till att maskinen vid underhåll och inspektion är avstängd så att underhåll och inspektion är avstängd så att underhåll och inspektion är avstängd så att underhåll och inspektion är avstängd så att inga oavsiktliga rörelser uppstår inga oavsiktliga rörelser uppstår inga oavsiktliga rörelser uppstår inga oavsiktliga rörelser uppstår         I vissa fall utförs en del funktionskontroller med I vissa fall utförs en del funktionskontroller med I vissa fall utförs en del funktionskontroller med I vissa fall utförs en del funktionskontroller med motorn igång och maskinen i rörelse. I sådana motorn igång och maskinen i rörelse. I sådana motorn igång och maskinen i rörelse. I sådana motorn igång och maskinen i rörelse. I sådana situationer föreligger risk med rörliga situationer föreligger risk med rörliga situationer föreligger risk med rörliga situationer föreligger risk med rörliga maskindelar för den person som utför maskindelar för den person som utför maskindelar för den person som utför maskindelar för den person som utför kontrollenkontrollenkontrollenkontrollen        Vid arbete med lyftstolarna måste de säkraVid arbete med lyftstolarna måste de säkraVid arbete med lyftstolarna måste de säkraVid arbete med lyftstolarna måste de säkras s s s mot okontrollerad sänkning. Säkra lyftstolarna mot okontrollerad sänkning. Säkra lyftstolarna mot okontrollerad sänkning. Säkra lyftstolarna mot okontrollerad sänkning. Säkra lyftstolarna med exempelvis en kedja med kedjekloss eller med exempelvis en kedja med kedjekloss eller med exempelvis en kedja med kedjekloss eller med exempelvis en kedja med kedjekloss eller med ett lämpligt stöd med ett lämpligt stöd med ett lämpligt stöd med ett lämpligt stöd         Se till att du alltid befinner dig utanför området för de rörliga delarna. Se också till att där inte finns några hinder som spärrar vägen om du behöver ta ett steg åt sidan. Se till att en kollega hjälper dig och har en tydlig bild av testområdet och håller handen klar på nödstoppsknappen för att stoppa alla farliga rörelser på en gång.   
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Åtgärder efter körningÅtgärder efter körningÅtgärder efter körningÅtgärder efter körning      Kör fram bilen till aktuell underhållsplats. Se efter att aggregatet är tillslaget. Annars: Slå på tändningen och ställ sedan huvudströmbrytaren på hyttmanöverlådan i läge l. När skärmen är tänd är drivningen till aggregatet inkopplad.   Undersök fotbrädenas funktion (i förekommande fall). Kontrollera oljenivån i hydrauloljetanken. Se efter, när komprimeringsmekanismen arbetar, om visaren för oljenedsmutsning står i det gröna fältet. Kontrollera att varje bakluckesektion rör sig uppåt och nedåt i jämn takt ända till låsningsläge så att de induktiva givarna aktiveras. Se efter att skärmen visar rätt övervakningsområde. Slå ifrån agggregatet. Vrid nyckeln för huvudströmbrytaren till läge 0 och ta ur den. Drivningen av aggregatet är bortkopplad när skärmen inte längre är aktiv. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändlåset. Putsa kameralinserna med en torr, ren och mjuk trasa. Granska och smörj styrningarna för transportplattan vid behov. Rengör givarna för  ljusridån på 850 mm.     

Observera!Observera!Observera!Observera!    Vi rekommenderar daglig rengöring av: -  Bakluckans insida -  Behållaren invändigt -  Hela fordonet utvändigt          1 

2 

3 
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Varje veckaVarje veckaVarje veckaVarje vecka     Utför dagligt underhåll och ta bort eventuellt avfall i lastfickorna.  Ta bort allt avfall som finns mellan eller intill rörliga delar (cylindrar och ledpunkter).  Öppna inspektionsluckorna för behållaren och ta bort eventuellt skräp framför mottrycks-/urlastningsplattan. Kontrollera att den kombinerade mottrycks/urlastningsplattan och komprimeringen inte kan köras när inspektionsluckan för behållaren står öppen.  Ta bort eventuellt avfall som fastnat mellan mottrycks-/urlastningsplattan och behållarens väggar.  Ta bort eventuellt skräp från styrskenorna för mottrycks-/urlastningsplattan.  Ta bort eventuellt skräp från lyftanordningen (i förekommande fall).  Se efter om oljenivån är tillräcklig med komprimeringsenheten och lyftanordningen i viloläge och mottrycks-/urlastningsplattan helt indragen. Efterfyll vid behov. Med elektronisk nivåvisning visas oljenivån på hyttmanöverboxen.  Kontrollera att bakluckans gångjärn inte uppvisar sprickor, slitage eller deformation.  Kontrollera lyftanordningen (i förekommande fall) angående defekta delar (deformerade eller trasiga).  Se efter att alla tänder på lyftkammen (i förekommande fall) står i linje.    

 Undersök kärlfångarens skick (i förekommande fall). Granska elledningarna angående skador. Se efter att alla manöverpaneler är felfria och oskadda. Använd ett tomt kärl och kör alla möjliga rörelser. Se efter om där finns några tecken på oljeläckage från hydraulkomponenter på eller runt fordonet. Underrätta ansvarig servicetekniker i sådant fall. Undersök hydraulslangarnas skick och förslitning. Se efter om där finns otätheter i trycksluftssystemet och granska slangarna med avseende på nötning och slitage. Smörj alla smörjställen på fordonet. Använd fett av NLGI-typ klass 2. Se översikten i avsnitt 14.4 för smörjpunkternas placering. Kontrollera varje vecka att rengöringscykeln för bakluckan endast fungerar när baklukan är helt uppfälld. Se efter att alla varningsdekaler är läsliga.  
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Månatligen eller efter 100 driftstimmarMånatligen eller efter 100 driftstimmarMånatligen eller efter 100 driftstimmarMånatligen eller efter 100 driftstimmar     Utför veckounderhåll och ta bort eventuellt avfall i lastfickorna.   Se efter om avfall ansamlats mellan transportlattans och pressplattans rörelseväg och bakluckans sidoväggar och ta bort detta. Undersök de båda induktiva givarnas funktion.  Mät upp avkänningsavståndet för de induktiva givarna (1–5 mm).  Kontrollera hållningsanordningen för kärlets kant (i förekommande fall).  Mät upp cykeltiden för lyftvaggorna (i förekommande fall). Cykeltid: Tvåhjuliga kärl inte kortare än 7 ± 1 sekund. Cykeltid: Fyrhjuliga kärl inte kortare än 12 ± 1 sekund.  Kontrollera infästningen av lyftanordningen (i förekommande fall) mot fordonet.  Kontrollera fjädern för de analoga givarna på komprimeringsmekanismen.       
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Var sjätte månad eller efter 500 driftstimmarVar sjätte månad eller efter 500 driftstimmarVar sjätte månad eller efter 500 driftstimmarVar sjätte månad eller efter 500 driftstimmar    Utför Månadstillsyn och ta bort eventuellt avfall i lastfickorna. Mät upp spelet mellan lagerbussningar och tappar. Kontrollera spelet i lederna för transportplattorna och pressplattorna . Kontrollera spelet i lederna för de kombinerade mottrycks/urlastningplattorna. Undersök slitaget på tänderna i lyftkammen (i förekommande falll). Byt ut filtret om indikatorn för oljenedsmutsning står i det röda fältet. Undersök säkerhetsstöttornas skick. Fäll upp bakluckesektionerna och placera säkerhetsstöttorna i arbetsläge.   

ÅrligenÅrligenÅrligenÅrligen    Byt hydrauloljan eller be oljeleverantören att testa oljan och följ hans anvisningar. Byt ut tryckoljefiltret och/eller returoljefiltret. Undersök nedsmutsningen av elledningssystemet och kopplingsboxarna och rengör efter behov. Byt ut filtret om indikatorn för oljenedsmutsning står i det röda fältet. - Ledpunkterna på bakluckan bör kontrolleras via behållarens tak. Om avståndet för brytaren är större än 3 mm fungerar inte givaren för öppen baklucka korrekt. Underrätta ansvarig tekniker, försök inte att själv åtgärda problemet och ta inte fordonet i bruk. - Lagerbussningarna, ledbultarna och ledpunkterna för bakluckans cylindrar ska bytas ut om spelet är för stort.    
1 1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

4 



UNDERHÅLL 

 892135-006      93  2017 GEESINKNORBA 

14.4 Översikt över smörjpunkter på behållare och 14.4 Översikt över smörjpunkter på behållare och 14.4 Översikt över smörjpunkter på behållare och 14.4 Översikt över smörjpunkter på behållare och     bakluckabakluckabakluckabaklucka    

StandardsmörjställenStandardsmörjställenStandardsmörjställenStandardsmörjställen         Cylinderstångens ledpunkt i transportplattorna 3 x 1    Cylinderstångens ledpunkt i bakluckorna 2 x 1    Cylinderstångens ledpunkt i pressplattorna 3 x 1    Cylinderfotens ledpunkt i transportplattorna 3 x 1    Pressplattornas leder 4 x 1    Cylinderfotens ledpunkt i pressplattorna 3 x 1    Gångjärn för inspektionslucka 2 x  

        

Smörjpunkter på drivaxel Smörjpunkter på drivaxel Smörjpunkter på drivaxel Smörjpunkter på drivaxel för hydraulpumpför hydraulpumpför hydraulpumpför hydraulpump     Smörjpunkter på drivaxel till hydraulpump (båda sidor).       
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14.5 Översikt smörjpunkter lyftanordning L500 14.5 Översikt smörjpunkter lyftanordning L500 14.5 Översikt smörjpunkter lyftanordning L500 14.5 Översikt smörjpunkter lyftanordning L500      StandardsmörjställenStandardsmörjställenStandardsmörjställenStandardsmörjställen     Axel 2 x 1  Kedja: rengör och smörj med kedjeolja 14.6 Översikt smörjpunkter lyftanordning L200 14.6 Översikt smörjpunkter lyftanordning L200 14.6 Översikt smörjpunkter lyftanordning L200 14.6 Översikt smörjpunkter lyftanordning L200      StandardsmörjställenStandardsmörjställenStandardsmörjställenStandardsmörjställen     Lyftcylinder 3 x 2 ställen  Dragstång 3 x 2 ställen  Axel 2 x 3 ställen     1 
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    14.7 Underhåll av lyftanordning från tredje part 14.7 Underhåll av lyftanordning från tredje part 14.7 Underhåll av lyftanordning från tredje part 14.7 Underhåll av lyftanordning från tredje part      När det gäller anvisningar om säkerhet, drift och underhåll av lyftanordning från tredje part hänvisar vi till Instruktionsboken från aktuell leverantör.   Upptäckta fel skall åtgärdas innan Upptäckta fel skall åtgärdas innan Upptäckta fel skall åtgärdas innan Upptäckta fel skall åtgärdas innan lyftanordningen åter tas i driftlyftanordningen åter tas i driftlyftanordningen åter tas i driftlyftanordningen åter tas i drift      14.8 Översikt säkringar14.8 Översikt säkringar14.8 Översikt säkringar14.8 Översikt säkringar        Kontrollera instruktionen från chassileverantören för säkringarnas placering. Säkringarna som används av GEESINKNORBA är enligt placeringen i 21-stiftsdon: - läge 5:  15 A Strömförsörjning till arbetsbelysning (+30) - läge 6:  7,5 A Strömförsörjning från bakom tändlåset (+15) - läge 9:  15 A Strömförsörjning till varningslampa (+30) - läge 10: 7,5 A Strömförsörjning från batteri (+30) - läge 11: 7,5 A Strömförsörjning från bakom tändlåset (+15) - position 20: 15A Strömförsörjning från bakom tändlåset (+15)     

    14.9 Större reparationer14.9 Större reparationer14.9 Större reparationer14.9 Större reparationer     Vid större reparationer råder vi Er att kontakta den lokala GEESINKNORBA-representanten. Vår lokala representant vet hur man kontrollerar att maskinen uppfyller maskindirektivet efter (större) reparationer.      14.10 Underhåll ovanpå behållaren14.10 Underhåll ovanpå behållaren14.10 Underhåll ovanpå behållaren14.10 Underhåll ovanpå behållaren     Gå ut på behållartaket först när nedanstående skyddsåtgärder vidtagits: - Arbetet skall utföras från en säkerhetsstege eller en plattform med skyddsräcke; - Om stege används skall den fästas upptill och nertill mot chassit; stegen skall uppfylla gällande föreskrifter - Där skall finnas tillfredsställande belysning; - Använd särskilda arbetsskor - Om ett fallsäkringsystem finns/används på taket, skall man arbeta enligt anvisningarna för detta säkringssystem;  Konsultera anvisningarna för fallsäkringssystemet för mera detaljerad information - Förankringspunkter identifieras med  PPE-etiketter, se den blå etiketten i Avsnitt 1.4 - Personalen skall arbeta enligt gällande arbetsskyddsregler.        
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    14.11 Avstställning och skrotning14.11 Avstställning och skrotning14.11 Avstställning och skrotning14.11 Avstställning och skrotning     Erfarenhten visar att livslängen för ett avfallshanteringsfordon är ungefär 10–12 år med två insamlingsrundor per dag vid normal användning och regelbundet underhåll. När bilen ställs av skall ingående material hanteras i enlighet med gällande anvisningar och miljöföreskrifter. Genom sin konstruktion är det enkelt att återanvända minst 90 % av allt ingående material. Återvinningsbart är till exempel metaller, metallegeringar, plast och vätskor. Hydraulvätskor och möjligtvis andra skadliga vätskor ska omhändertas enligt nationella föreskrifter. För demontering och återvinning av skrot från sophanteringsfordonet, ska du kontakta specialiserade och auktoriserade centrum. Vid tvivel, kontakta närmaste GEESINKNORBA-servicecenter.          

    14.12 Vikt för huvudkomponenter14.12 Vikt för huvudkomponenter14.12 Vikt för huvudkomponenter14.12 Vikt för huvudkomponenter        På följande sidor framgår översiktligt vikterna för sopbilens större komponenter. Använd alltid lämplig utrustning vid förflyttning och hantering av sopbilens delar.  
 VARNING! Använd alltid godkänd VARNING! Använd alltid godkänd VARNING! Använd alltid godkänd VARNING! Använd alltid godkänd lyftutrustninglyftutrustninglyftutrustninglyftutrustning            VARNING! Personskyddsutrustningens VARNING! Personskyddsutrustningens VARNING! Personskyddsutrustningens VARNING! Personskyddsutrustningens fästpunktfästpunktfästpunktfästpunkter får inte användas som er får inte användas som er får inte användas som er får inte användas som lyftpunkter för behållarenlyftpunkter för behållarenlyftpunkter för behållarenlyftpunkter för behållaren    
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① Lyft av behållaren: Lyft alltid behållaren i alla fyra lyftpunkterna och alltid utan bakluckan Max vikt: 5000 kg VARNING: Använd alltid godkänd VARNING: Använd alltid godkänd VARNING: Använd alltid godkänd VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustninglyftutrustninglyftutrustninglyftutrustning    
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② Lyft av bakluckan: Lyft alltid bakluckan i de båda punkterna. Max vikt: 2000 kg VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustning    



UNDERHÅLL 

 892135-006      99  2017 GEESINKNORBA 

  
② Lyft av bakluckan: Lyft alltid bakluckan i de båda punkterna. Max vikt: 2000 kg VARNING: Använd alltid VARNING: Använd alltid VARNING: Använd alltid VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustninggodkänd lyftutrustninggodkänd lyftutrustninggodkänd lyftutrustning    
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③ Komprimeringsmekanism: Lyft alltid komprimeringsmekanismen i alla fyra punkterna Max vikt: 1000 kg VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustning    
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④ Lyft av lastanordningen: Lyft lastanordningen med en rund stropp (se bilden) Max vikt: 600 kg VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustning    
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⑤ Lyft av urlastningsplattan: Lyft ut urlastningsplatta med hjälp av det förberedda M16-hålet i dess mitt. (se bild) Max vikt: 600 kg VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustning    
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⑤ Lyft av urlastningsplattan: Lyft ut urlastningsplatta med hjälp av det förberedda M16-hålet i dess mitt. (se bild) Max vikt: 600 kg VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustning    
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⑥ Lyft av pressplattan: Lyft alltid pressplattan i dessa punkter. Max vikt: 600 kg VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustning    
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⑦ Lyft av transportplattan: Lyft alltid transportplattan i dessa punkter. Max vikt: 600 kg VARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustningVARNING: Använd alltid godkänd lyftutrustning    
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