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1 ALLMÄN INFORMATION
Bekanta Dig med informationen i handboken innan aggrega-
tet tas i bruk. Var mycket noggrann med att personer som ska 
använda NTM-aggregatet är:

• väl insatta i aggregatets funktion        
• medvetna om att felaktiga åtgärder kan åsamka materiell 

skada på aggregatet
• mycket väl medvetna om hur man använder aggregatet så 

att situationer med fara för personskador, inte uppstår

Ägna speciell uppmärksamhet åt de stycken som är markera-
de på följande sätt:
 
VARNING

Dessa stycken indikerar risk för person-  
skada i händelse att instruktionen inte följs.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD
Dessa stycken indikerar risk för maskin-  
skada i händelse att instruktionen inte följs.
 
OBS!  
Dessa stycken innehåller nyttig information.

Om något problem skulle uppstå, kontakta då NTM: s serviceor-
ganisation eller Din försäljare. Det går också bra att ta kontakt 
med oss direkt till fabriken. 

Vi på NTM tackar för förtroendet och önskar Dig lycka till med 
det nya sopaggregatet.

Lämna gärna dina synpunkter på denna instruktionsbok. An-
vänd uppgifterna på bokens baksida för att komma i kontakt 
med oss.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion 
och utrustning utan föregående meddelande. 
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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1. CHASSITS FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING
För information om chassits funktioner och användning: se for-
donets bruksanvisning.

1.2. TRANSPORT, LYFT OCH BOGSERING 

TRANSPORT
Aggregatet är fastmonterat på ett bärfordon. För längre trans-
porter av fastmonterat aggregat på eget fordon:

• Kör pressväggen ända fram
• Koppla från aggregatets strömförsörjning med huvud-

strömbrytaren i hytten
• Koppla från pumpfunktionen

LYFT
Lyft av aggregat kan ske i anvisade lyftpunkter. Säkra först kom-
primatorn mot oavsiktlig öppning genom att spärra komprima-
torns vertikala rörelsemån i fästörat på vardera sidan. Lyftpunk-
ternas placering visas på sida 10. 
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ALLMÄN INFORMATION 1
BOGSERING
Vid bogsering av fordonet, iaktta fordonstillverkarens direktiv 
och anvisningar. Sopaggregatet har inte godkända fästpunkter 
för bogsering av annat fordon på landsväg!

1.3. IBRUKTAGNING
NTM-sopaggregatet är monterat, provkört och injusterat för di-
rekt användning när det levereras. Kunden är ansvarig för att 
personalen som använder aggregatet har tillräcklig kunskap och 
utbildning för att handha aggregatet.

1.4. KOMPRIMERING OCH ILASTNING
Aggregatets komprimeringskraft är förinställd och anpassad 
för avfall som normalt samlas i sopkärl. NTM-aggregaten kan 
komprimera både hushållsavfall, papper, kartong och sk. indu-
striavfall.

Aggregatets komprimeringskraft får inte höjas genom ingrepp i 
hydrauliksystemet.

Överfyll inte inlastningsfickan utan att emellanåt köra kom-
primatorn! Om ilastningsfickan fylls över den bakre kanten 
kan pressplattan orsaka att avfall sprätter ut mot operatören 
under returslaget!

Det är förbjudet att lasta frätande ämnen, explosiva ämnen, 
miljöfarligt avfall och andra kemikalier som kräver speciell 
hantering! I oklara fall, konsultera ortens ansvariga person 
för avfallshanteringsfrågor och/eller tillverkaren!

1.5. PERSONLIG UTRUSTNING
Användaren rekommenderas använda normala skyddskläder 
och handskar. Använd överhuvudtaget aldrig trasiga och slar-
viga skyddskläder eftersom sådana direkt är en säkerhetsrisk. 

Trasiga skyddskläder kan lätt fastna i rörliga delar 
som kärllyften. Trasiga handskar kan fastna i kärl 
eller t.o.m. i manöverspaken som används. 
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1 ALLMÄN INFORMATION
1.6. PERSONTRANSPORT

DET ÄR STRÄNGELIGEN FÖRBJUDET ATT TRANSPORTERA PER-
SONER I AGGREGATET.

Det är också förbjudet för användare av sopaggregatet att un-
der körning färdas stående på aggregatet eller någon annan-
stans utanpå fordonet!

UNDANTAG: 
Om fordonet har åkplattform för persontransport finns en no-
tering i aggregatets datakort. Åkplattformarna är då monterade 
enligt gällande direktiv med körbegränsningar. Dessa åkplatt-
formar är i så fall de enda platserna som är tillåtna för person-
transport och då enbart för aggregatets användare.

1.7. URBRUKTAGNING
Vid urbruktagning och nedskrotning är det bästa sättet att över-
låta aggregatet till ett metallskrotningsföretag. Aggregatet är 
praktiskt taget 100 % återvinningsbart som metallskrot och det  
består huvudsakligen av stål. 

Elkablar, elboxar, elkomponenter, hydraulslangar, tätningar i cy-
lindrar, gummidämpare samt belysningsarmaturer är utförda i 
olika gummi- och plastmaterial. 

Aluminium förekommer i pneumatikcylindrar och i vissa venti-
ler, elkomponenter, hydraulkomponenter och manöverpaneler. 

Med hydrauloljan ska förfaras olika beroende på lokala bestäm-
melser. Konsultera miljövårdsmyndigheter för att få aktuell in-
formation.

1.8. HAVERI I FÄLT
Om fordonet eller aggregatet havererar under drift, bör följan-
de situationer hanteras på föreskrivet sätt:

1.8.1 Driftstopp i allmänhet
Lämna aldrig fordonet utan att bryta huvudströmmen till aggre-
gatet. Lämna aldrig fordonets startnyckel i tändningslåset.

1.8.2 Oljeutsläpp
Vidta åtgärder för att sanera oljan. Om olja runnit ut på vägba-
nan, vidta nödvändiga åtgärder ifall oljan innebär halkrisk på 
körbanan!
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ALLMÄN INFORMATION 1
1.8.3 Komprimatorn kan inte sänkas
I nödfall kan komprimatorn sänkas med den manuella körspa-
ken som sitter på hydraulventilen, se avsnittet felsökning på si-
dan 129 .

Iaktta största försiktighet! Den person som kör ner komprima-
torn måste själv befinna sig ovanför transport- och pressplat-
ta. Det är absolut förbjudet att försöka nå ventilen från inlast-
ningsfickan! 

Sänk aldrig ner komprimatorn om det inte är helt klart att ing-
en annan person befinner sig i området under komprimatorn! 

Om detta inte fungerar: tillkalla servicepersonal. Kör aldrig last-
bilen med lyft komprimator.
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1 ALLMÄN INFORMATION
Notera att bakfickans ut-
formning varierar beroende 
på modell. Lyftöglorna är 
emellertid alltid placerade 
som figuren visar. 
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ALLMÄN INFORMATION 1

2550 mm

2150 mm 
över chassi
Standardutf.

2180 mm 
över chassi
Rolltop

1.10 Huvudritningar
Huvudritning KG-2B-HL



12

1 ALLMÄN INFORMATION

2543

2150 mm
över chassi 

44 mm

Huvudritning KG-2Bs
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ALLMÄN INFORMATION 1

2385

2550

46

Huvudritning KGH-2B-HL, inkl rolltop
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1 ALLMÄN INFORMATION
Huvudritning KGLS-2B-HL

2550 mm

2000 mm

52 mm
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2 FUNKTIONSBESKRIVNING
2.1. ALLMÄNT
NTM: s baklastarfamilj byggs av olika komprimatorer samt ett 
antal olika behållare. Sammanlagt täcker de olika sopaggrega-
ten ett totalviktsområde för själva fordonet från 5 ton upp till 
30 ton.

De lätta komprimatorerna kan monteras på fordon med låg to-
talvikt. Industrikomprimatorerna kan monteras på fordon från 
14 ton totalvikt och uppåt.

Modellerna har en viss överlappning över hela skalan och man 
kan därför välja den komprimator som är mest ändamålsenlig i 
varje särskilt fall.

I denna instruktionsbok beskrivs de modeller som har behållare 
med två kammare, samt en egen bakficka och komprimator för 
respektive kammare. Dessutom beskrivs de generella tillbehö-
ren FK-modul och NTM: s elhybrid-system samt en rad andra 
tillval.
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.1.1. FUNKTIONSPRINCIPER
KRAFTKÄLLAN
Fordonets motor är den källa som normalt alstrar drivkraften 
för sopaggregatet. Motorn driver en hydraulpump som är an-
sluten till sopaggregatets hydrauliksystem. Aggregatets samtli-
ga arbetsfunktioner är hydrauliska. Om NTM: s elhybridvariant 
beställts kan aggregatets funktioner också drivas av ett batteri. 
Läs mer om hybridkraftkällan på sidan 63.

Hydraulpumpen varierar till storlek och konstruktion beroende 
på modell. Detta beror på att pumpen anpassas till fordonets 
utrustning och aggregatets kapacitet. Pumpen kan vara anting-
en direktdriven eller mekaniskt i- och urkopplingsbar.

PUMP
Om fordonets pump är direktdriven sätts den i rotation så fort 
fordonets motor startas. Man kan aktivera eller koppla bort 
pumpfunktionen utan att trampa in fordonets kopplingspedal. 

Kör aldrig med aktiverad pump i landsvägskörning 
eller på annat sätt med höga motorvarvtal. Koppla 
bort pumpfunktionen när den inte behövs.

KRAFTUTTAG
Om fordonet har kopplingsberoende kraftuttag måste kopp-
lingspedalen trampas in innan kraftuttaget kan igångsättas. 

Ta reda på kraftuttagets beskaffenhet och funktion. Manövrera 
kraftuttaget enligt fordonsleverantörens direktiv för att undvika 
onödiga haverier.

Kör aldrig med kraftuttaget kopplat mer än absolut 
nödvändigt.
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2 FUNKTIONSBESKRIVNING

 

1. Anslagsbom för kärl 
2. Komprimator
3. Behållare
4. Återvinningsmodul
5. Anslagsbom för kärl, återvinningsmodul
6. Säcklyft / säckkärrelyft
7. Kärllyft
8. Kärllyftens cylindrar
9. Komprimatorns låsmekanism
10. Komprimatorns lyftcylindrar
11. Kärllyft, återvinningsmodul
12. Hydraulpump

2.2. SOPAGGREGATETS HUVUDKOMPONENTER

1

2 3 4 5

6
7 8 9 10 11 12
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2

1. Transportplattans cylindrar
2. Transportplatta
3. Pressplattans cylindrar
4. Pressplatta
5. Pressvägg
6. Pressväggens cylinder
7. Hydrauloljetank

1

2

3

4

5 6 7
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2 FUNKTIONSBESKRIVNING

a

b

c

d

Figur 24.1

Figur 24.2

Figur 24.3

e
f

Figur 24.4
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.3 KOMPRIMATORNS ARBETSPRINCIP
Den bakmonterade komprimatorn fungerar med hjälp av två i 
förhållande till varandra rörliga plattor, som förflyttar lasten ur 
inlastningsfickan (Figur 24.1c) till behållaren (Figur 24.1d).
Plattorna kallas pressplatta (Figur 24.1a) och transportplatta 
(Figur 24.1b). Plattorna beskriver i sina rörelser en fullständig 
arbetscykel som består av fyra separata delmoment.

1. PRESSPLATTAN ÖPPNAR (Figur 24.1)
2. TRANSPORTPLATTAN KÖRS NER (Figur 24.2)
3. PRESSPLATTAN STÄNGER (Figur 24.3)
4. TRANSPORTPLATTAN DRAS UPP (Figur 24.4)

I komprimeringsmomentet (Figur 24.4) pressas den i kompri-
matorn inneslutna lasten (Figur 24.4f) mot pressväggen inne 
i behållaren (Figur 24.4e) och en kraftig volymminskning i las-
ten äger rum. När tillräcklig komprimeringsgrad har uppnåtts, 
förskjuts pressväggen automatiskt framåt för att ge plats för 
mera last inne i behållaren. När lasten ska tömmas lyfter man 
först komprimatorn i tömningsläge (Figur 25.1) och tömmer 
sedan lasten genom att köra pressväggen bakåt. Pressplattans, 
transportplattans och pressväggens rörelser fås till stånd med 
hydraulcylindrar likaså lyfts komprimatorn i tömningsläge med 
två hydraulcylindrar.

Figur 25.1
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
KOMPRIMATORN

Helt eller delvis upplyft 
Se till att obehöriga inte kan komma i fordonets 
omedelbara närhet. Gå inte in under komprima-
torn. Vid servicearbeten under komprimatorn, 
stöd alltid upp komprimatorn underifrån med 
säkerhetsstöttorna. För närmare information 
om säkerhetsstöttorna, se SERVICEFÖRESKRIF-
TER, s 88.

Ansätt alltid fordonets parkeringsbroms.

I drift
Håll alltid uppsikt över området runt kompri-
matorn. Släpp inte obehöriga i komprimatorns 
omedelbara närhet. Stoppa alltid komprimatorn 
och lägg huvudbrytarnyckeln i läge 0 om någon-
ting måste åtgärdas inne i inlastningsfickan.
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2 FUNKTIONSBESKRIVNING

10

RCV MAIN SWITCH

KL05 KL03L resp. KL03R
K

L02L resp. K
L02R

KL04L resp. KL04R

10

EM
ERGENCY

S TO P

EM
ERGENCY

S TO P

Figur 28.1
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.4. MANÖVERORGAN OCH MANÖVRERING
2.4.1. Yttre och inre manöverorgan
Inledningsvis visas knapparnas placering respektive benäm-
ning. Därefter följer en mer ingående beskrivning av funktionen 
hos respektive knapp.

Hyttpanelen, KL05
I fordonshytten finns sopaggregatets huvudpanel. Hyttpanelen 
har följande funktioner:

• Huvudbrytare med nyckel som bryter spänningen till på-
byggnadens alla funktioner

• Knapp för öppning av breda komprimatorsidan
• Knapp för öppning av smala komprimatorsidan
• Knapp för körning av breda pressväggen
• Knapp för körning av smala pressväggen

Beroende på tillval kan dessutom följande knappar också finnas 
på hyttpanelen:

• Hybrid-paket på och av
• Tömning av FK-modul

Panel för tömning och nödstopp, KL03L respektive KL03R
Under inspektionsluckan finns på båda sidor en panel för töm-
ning och renkörning. Knapparna beskrivs från vänster till höger.

• Nödstopp
• Knapp för lyft av komprimator
• Knapp för körning av pressvägg bakåt (mot förarhytten)
• Knapp för körning av pressvägg framåt (mot komprima-

torn)
• Knapp för renkörningscykel.

Panel för stängning av komprimator KL04L respektive KL04R
Längst bak finns på båda sidor knappar för att stänga kompri-
matorn.

Panel för komprimator KL02L respektive KL02R samt kompri-
matorns manöverspakar beskrivs på nästa sida.
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2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Figur 30.1
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
Manöverorgan för komprimator och kärllyft (figur 30.1)
Huvudmanöverpanelen för respektive komprimator är place-
rade bak på båda komprimatorerna och har följande knappar:

• Nödstopp (Röd)
• Startknapp för komprimatorns arbetscykel (Grön)
• Reverseringsknapp (Gul)
• Summer (Svart)
• Vridbrytare för hävautomatik
• Vridbrytare för automatisk arbetscykel 

• Reservmanöverspak för pressplatta
• Reservmanöverspak för transportplatta
• Manöverspak för kärllyft

• Vridbrytare för samkörning av båda kärllyftarna (Längst 
bak på smala komprimatorn)

• Vridbrytare för säckinkastlucka (endast på breda kompri-
matorn om tillvalet har gjorts)

Knapp för pneumatisk anslagsbom
• Tvålägesknapp som byter anslagsbommens läge.

Givare för hävautomatik
• På varje kärllyft finns en givare som känner om ett kärl 

ställs mot kärllyften. Hävautomatik är tillval.
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2 FUNKTIONSBESKRIVNING

10

RCV MAIN SWITCH

Figur 32.1
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.4.1.1. Hyttpanel KL05

Servicenyckel och huvudbrytare (figur 32.1:1)
Nyckeln bryter all spänning till aggregatet och bör vara i läge 0 
när fordonet transporteras längre sträckor, utan att aggregatet 
används.

  
Nyckeln bör tas ur låset när servicearbeten utförs, för 
att försäkra sig om att ingen oavsiktligt kan köra aggre-
gatet.

Vridbrytare för lyft av breda komprimatorn (figur 32.1:2)
Vridrytaren används för att lyfta breda komprimatorn. Kompri-
matorn lyfts genom att hålla brytaren tills komprimatorn är helt 
uppe. Stängning sker alltid utifrån.

Vridbrytare för körning av breda pressväggen (figur 32.1:3)
Vridbrytaren används för att tömma den breda behållaren. 
Behållaren töms genom att hålla brytaren åt höger tills press-
väggen är i sitt bakersta läge.  Pressväggen körs därefter framåt 
genom att hålla brytaren åt vänster. 

Kör alltid pressväggen till sitt främre läge för att öka livslängden 
på teleskopcylinderns tätningar.

Vridbrytare för tillvalsfunktion (figur 32.1:4)
Beroende på tillval kan dessutom följande funktion finnas på 
hyttpanelen:

• Hybrid-paket på och av
• Kajlyft upp eller ner

Vridbrytare för lyft av smala komprimatorn (figur 32.1:5)
Vridbrytaren används för att lyfta den smala komprimatorn.
Komprimatorn lyfts genom att hålla brytaren tills komprima-
torn är helt uppe.  Stängning sker alltid utifrån.

Vridbrytare för körning av smala pressväggen (figur 32.1:5)
Vridbrytaren används för att tömma den smala behållaren. 
Behållaren töms genom att hålla brytaren åt höger tills press-
väggen är i sitt bakersta läge. Pressväggen körs därefter framåt 
genom att hålla brytaren åt vänster.
  
Kör alltid pressväggen till sitt främre läge för att öka livslängden 
på teleskopcylinderns tätningar.



34

2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Figur 34.1
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.4.1.2. Tömningspanel KL03L respektive KL03R

Nödstopp (figur 34.1:1, färg: röd)
Knappen stoppar alla körbara funktioner på sopaggregatet. 
Knappen är inte återfjädrande utan stannar i intryckt läge. Sig-
nalen återställs genom att knappen dras ut. Nöd-Stopp används 
för att omedelbart stoppa alla rörelser då fara hotar eller för att 
förhindra att någon rörelse skall kunna komma igång.

Aggregatets nödstopp är inte kopplat till fordonets 
funktioner, utan stoppar endast sopaggregatets 
rörelser.

Tryckknapp för lyft av komprimator (figur 34.1:2)
Tryckknappen används för att öppna komprimatorerna när be-
hållaren fyllts och avfallet ska lossas. Komprimatorn öppnas ge-
nom att hålla tryckknappen intryckt tills komprimatorn öppnat 
helt. 

Lyft inte komprimatorn innan du försäkrat dig om 
att 
• området bakom komprimatorn är fritt 
• att lyftet kan göras utan risk
• att tömningen av aggregatet sker på avsedd 
plats

Gå inte under komprimatorn för rengöring om du inte först an-
bringat säkerhetsstöttan.

Tryckknapp för tömning av behållare (figur 34.1:3)
Trycknappen används för att tömma behållaren. Behållaren 
töms genom att hålla trycknappen intryckt tills pressväggen är 
i sitt bakersta läge.

Tryckknapp för körning av pressvägg framåt (figur 34.1:4)
Pressväggen körs framåt genom att hålla tryckknappen intryckt.  
Lasten faller ut bakom fordonet.

Kör alltid pressväggen till sitt bakre läge för att öka livs-
längden på teleskopcylinderns tätningar.

Med tömningspanelen på höger sida manövreras den högra 
pressväggen och komprimatorn. Med vänstra tömningspanelen 
manövreras vänstra sidan. 

Tryckknapp för renkörning av komprimator (figur 34.1:5, 
färg: grön)
Då komprimatorn befinner sig i upplyft läge går det att köra en 
s.k. renkörning. En arbetscykel körs för att skräp som fastnat 
inne i komprimatorn skall falla ut. Denna funktion kan inte köras 
när komprimatorn är nedsänkt.
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Figur 36.1
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.4.1.3. Komprimatorpanel KL02L respektive KL02R

Nödstopp (figur 36.1:1, färg: röd)
Stoppar alla körbara funktioner på sopaggregatet. Knappen är 
inte återfjädrande utan kvarblir i intryckt läge. Knappen åter-
ställs genom att dra ut den. 

Nödstopp används för att omedelbart stoppa alla rörelser då 
fara hotar eller för att förhindra att någon rörelse skall kunna 
komma igång.

Startknapp (figur 36.1:2, färg: grön)
Funktion: Startar komprimatorn. Aggregatet kör automatiskt 
arbetscykelns alla delmoment i en följd.

Operatören ska hålla uppsikt över komprimatorn 
under arbetscykeln. Det är absolut förbjudet att 
köra komprimatorn ifall någon, avsiktligt eller oav-
siktlig med någon kroppsdel närmar sig komprima-
torns inkast.

Reverseringsknapp (figur 36.1:3, färg: gul)
Funktion: Avbryter arbetscykeln och kör den i stället i motsatt 
riktning. Knappen ska hållas intryckt för att reverseringen skall 
fortgå.

Reverseringsfunktionen har högre prioritet än 
nödstopp. Om någon eller någonting klämts fast 
i komprimatorn, kan man ändå backa press- och 
transportplattan med reverseringsknappen, även 
om nödstoppknappar är intryckta.

Knappen används också för återställning av övervakningskret-
sarna vid nödstopp.

Summer (figur 36.1:4, färg: svart)
Funktion: Signalgivning. Summern i hytten ljuder med konstant 
ton så länge knappen är intryckt. Summern är ett kommunika-
tionshjälpmedel för besättningen. Signalens innebörd är inte 
förhandsbestämd utan överenskommes av operatörerna.

Hävautomatik (figur 36.1:5)
Funktion: Hävautomatik av/på. Kärllyften kan utrustas med hä-
vautomatik, som är en funktion för att automatiskt lyfta upp 
kärlet ca 400 mm genast när det ställs vid lyften. Vridknappen 
för hävautomatik måste vara i läge 1. När kärlet har kontakt 
med kärllyften påverkas en givare och det lyfts då automatiskt 
upp från marken. Resten av tömningscykeln måste köras manu-
ellt med handspaken.
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Figur 38.1
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2.4.1.4. Sänkningspanel KL04L respektive KL04R
Manöverorganet används för att sänka komprimatorerna. Vid 
sänkning av komprimator trycks tvåhandsdonets knappar sam-
tidigt in och hålls intryckta tills komprimatorn är helt nere. 

För att komprimatorerna skall kunna sänkas måste 
bägge knapparna tryckas in samtidigt. 
Denna funktion ingår i aggregatets säkerhetssystem.

Knapparna för sänkfunktionen är placerade så att operatören 
skall ha full uppsikt över farozonen när komprimatorn sänks.

Stoppa omedelbart rörelsen om någon obehörig kommer för 
nära aggregatet.
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Figur 40.1

Figur 40.2

Figur 40.3

Figur 40.4
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2.4.2. LASTNINGSHJÄLPMEDEL OCH LASTNING
Utöver metoden att handgripligen kasta in säckar i inlastnings-
fickan kan man använda med olika lastningshjälpmedel. Den 
vanligaste är kärllyften. På en NTM 2B-modell finns en breda-
re och en smalare kärllyft som individuellt betjänar respektive 
kammare.

Kärllyften 
Alla NTM-aggregat är utrustade med minst en hydraulisk kärl-
lyft (Figur 40.1). Kärllyften kan lyfta och tömma små stan-
dardkärl (Figur 40.2). Kärllyften kan också utrustas med en 
nedvikbar plattform för lyft av  tunga säckar (Figur 40.3) och 
med fästanordning för säckkärra (Figur 40.4). Kärllyften gri-
per tag under kärlets kant med en tandad kam och lyfter. 

En pressplatta klämmer fast kärlet mot kammen och därefter 
svängs kärlet upp över inlastningsfickan och tippas. Kärlet träf-
far en avfjädrad kärlfångare (Figur 40.2a) för att det inte i 
slutskedet av tömningen ska falla in i inlastningsfickan. Kärllyf-
ten är i sitt parkeringsläge när den är sänkt till sitt nedersta läge.

Kärllyften har rörliga delar på komprimatorns 
yttre sidor. Bekanta dig med kärllyftens funktion 
så att risken för kroppskador minimeras.

Ge akt på kärllyftens läge innan du kör iväg med 
lastbilen. När kärllyften är nedsänkt i sitt parke-
ringsläge, kan den på vissa fordonsmodeller ligga 
mycket nära marken. Vid körning över ojämnhe-
ter såsom trottoarkanter, kan kärllyften då ska-
das.

Hävautomatik
Kärllyften kan som tillval utrustas med hävautomatik, som är en 
funktion för att automatiskt lyfta upp kärlet ca 400 mm genast 
när det ställs vid lyften. Resten av tömningscykeln måste köras 
manuellt med handspaken. Läs vidare om hävautomatiken på 
sidan 39.
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Figur 42.1
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Kärllyften 
Kärllyften manövreras uppåt eller nedan med spaken (figur 
42.1:3). Notera att spakfunktionen är proportionell, dvs. att 
man reglerar lyftens acceleration och hastighet med spakutsla-
get.

Se till att kärlet fixeras ordentligt i gripanordningen 
- ett trasigt eller slarvigt fixerat kärl kan lösgöras 
under tömningscykeln och tillfoga operatörer eller 
personer i området kroppsskada.

På alla modeller med dubbla bakfickor finns det en manöver-
spak för respektive komprimator. Kärllyftarna kan under vissa 
förutsättningar kopplas samman och manövreras med samma 
manöverspak. Läs om samkörning av kärllyftar på sidan 47.

2Bs-specifikt delningsspjäll
På modellen KG-2Bs finns ett ställbart spjäll som medger att bre-
da 660 literskärl kan tömmas också i den smala komprimatorn. 
Spjället viks åt vänster för att göra öppningen bredare. Spjället 
hjälper också till att leda soporna ner i den smala bakfickan.

Spjället manövreras med ett särskilt vred i KL02R, enligt figur 
42.1:4.

Handmanöverspakar
Manöverspakarna är tryckstyrande ventiler som direkt påverkar 
det hydrauliska styrsystemet. Med spakarna som har hålldons-
utförande, kan man separat köra pressplatta och transportplat-
ta. Spakarna kan också användas som reservmanöverorgan.

• Funktion och symboler för styrspakar:
• Transportplatta upp och ner (figur 42.1:1)
• Pressplatta stänger och öppnar (figur 42.1:2)
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2.4.3. TÖMNING AV BEHÅLLARE
Tömningen av lasten görs genom att man lyfter upp respekti-
ve komprimator i sitt högsta läge och därefter trycker ut lasten 
med pressväggen. I samband med att man kör upp komprima-
torn körs även pressplattan ut ca 230 mm. Detta sker för att 
minska slitaget på komprimatorns låstappar.

Att lyfta komprimatorn, respektive att trycka ut lasten, kan gö-
ras antingen från KL03-panelerna eller från KL05 i lastbilshytten.

När komprimatorn är i upplyft läge går det att köra en s.k. ren-
körning. En arbetscykel körs för att skräp som fastnat inne i 
komprimatorn ska falla ut. Denna funktion kan inte köras när 
komprimatorn är i nedsänkt läge. Tryckknappar för renkörning 
finns framme på behållarens vänstra sida samt inne i hytten.

Lyft inte komprimatorn innan du försäkrat dig om att:
• området bakom komprimatorn är fritt 
• lyftet kan göras utan risk
• tömningen av aggregatet sker på avsedd plats
• Gå inte under komprimatorn för rengöring om du inte 

först ansatt säkerhetsstöttan

En summer ljuder när komprimatorn lyfts och sänks

När behållaren är tömd måste pressväggen återställas med 
knappen i respektive KL03-panel.

Sänkning av komprimatorn
Komprimatorn kan sänkas endast från manöverplatsen KL04 
som finns bak på behållarens respektive sida, figur 38.5.

Knappen har hålldon med tvåhandsgrepp, vilket innebär att 
båda händerna måste användas. När man sänker komprima-
torn körs även uttryckarplattan in 500 mm.

Knapparna för sänkfunktionen är placerade så att 
operatören ska ha full uppsikt över farozonen när 
komprimatorn sänks

Stoppa omedelbart rörelsen om någon obehörig 
kommer för nära aggregatet



46

2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Figur 46.1 Figur 46.2

Figur 46.3
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2.5. TILLBEHÖR OCH EXTRAUTRUSTNING

2.5.1 SAMKÖRNING AV KÄRLLYFTAR
Samkörning innebär att den breda och den smala kärllyften kan 
manövreras samtidigt från samma spak. I samkörningsläget 
startar också komprimeringscykeln för båda komprimatorerna 
samtidigt med en av startknapparna. Samkörningsfunktionen 
finns i olika varianter.

Samkörning via hävautomatik 
Normalt körs varje komprimator individuellt. Hävautomatiken 
fungerar också individuellt för respektive kärllyft. Om samkör-
ningsläge väljs in med vridbrytaren enligt figur 46.1 kommer 
hävautomatiken fortfarande fungera individuellt, men båda 
kärllyftarna höjs och sänks från antingen höger eller vänster 
kärllyftsspak.

Särskilda funktioner på KG-2Bs
KG-2Bs kan också utrustas med skjutbar kam på smala kompri-
matorn. Kammen kan via en teleskopisk mekanism förlängas så 
att breda kärl kan tömmas i den smala komprimatorn. Kammen 
manövreras med en pneumatisk vippknapp, vars dekal visas i fi-
gur 46.3. När kammen är utskjuten är samkörning blockerad.

Samkörning via mekanisk sammankoppling
När väljaren (pneumatisk brytare enligt figur 46.2) slås över 
i läget samkörning låses kärllyftarna samman av en pneumatisk 
kolv.

Kolven som sammankopplar kärllyftarna styrs 
endast manuellt och kan således köras ut när 
som hels. Detta kan följaktligen orsak en kollision 
mellan kärllyftarna om kolven körs ut i fel läge.  
Man bör vara ytterst noggrann med att endast 
köra ut kolven när kärllyftarna är i sitt nedersta 
läge och ska sammankopplas.
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Figur 48.1

Figur 48.2 Figur 48.3
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2.5.2.  ÅTERVINNINGSMODUL (FK-MODUL)
NTM levererar flerkammarutrustade aggregat. FK-tillägget 
innebär att en återvinningsmodul utan komprimering finns di-
rekt bakom hytten och är hopbyggd med ett baktill komprime-
rande aggregat (Figur 48.1). 

Kärllyften på återvinningsmodulen kan lyfta och tömma alla 
typer av små standardkärl (Figur 48.2). Kärllyften griper tag 
under kärlets kant med en tandad kam och lyfter. En pressplatta 
klämmer fast kärlet mot kammen och därefter lyfts kärlet upp 
och svänger in i återvinningsmodulen varvid kärlet träffar en av-
fjädrad anslagsbom i övre läget och töms (Figur 48.3). Kärllyf-
ten är i sitt parkeringsläge när den är sänkt till sitt nedersta läge.

Återvinningsmodulens kärllyft
Kärllyften är halvautomatisk dvs. då kärlet sätts på kammen sti-
ger kärllyften upp automatiskt till en viss höjd där den stannar. 
Därefter körs kärllyften upp och ned med två tryckknappar. 
Tryckknapparna för körning av kärllyften finns på kärllyftens 
vänstra sida. 

Kärllyften har rörliga delar på återvinningsmo-
dulens yttre sidor. Var uppmärksam så att obe-
höriga personer inte kommer för nära kärllyf-
tens arbetsområde. 

Gå aldrig under upplyft kärllyft. 

Byt aldrig ut lyftbandet till icke godkända mär-
ken. Kontakta NTM: s serviceorganisation. 

Bekanta Dig med kärllyftens funktion så att ing-
en risk för kroppsskador kan uppstå.

Granska lyftbandet regelbundet och byt genast 
band om en skada uppstått, t.ex. om inre eller 
yttre del av bandet brister (dubbelt lyftband). 
Ge akt på kärllyftens höjdläge innan Du kör iväg 
med fordonet. 

När kärllyften är nedsänkt i sitt parkeringsläge, 
kan den på vissa fordonsmodeller ligga mycket 
nära marken.  Vid körning på ojämnt underlag, 
över trottoarkanter eller liknande kan den träffa 
marken och skadas.
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Att tömma FK-modulen
För att möjliggöra tömning av återvinningsmodulen måste först 
kärllyften låsas fast i sitt nedersta läge med det mekaniska låset 
som finns på vänster sida om kärllyften (figur 50.1) . Töm-
ningen görs därefter genom att modulen tippas åt sidan så att 
innehållet faller ur av sin egen tyngd. 

Knappen för tippning av modulen finns i lastbilshytten. Symbol 
för tippning av återvinningsmodulen (UPP-NER), figur 50.2.

Påbörja inte tippningen innan du försäkrat dig 
om att området runt modulen är fritt och att 
tömningen av modulen sker på avsedd plats.

Återvinningsmodulen är inte avsedd för person-
transport.

Observera att tryckknapparna återgår till nolläge och rörelsen 
avbryts i det ögonblick som operatören släpper knappen.
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Figur 52.1
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2.5.3. NEDVIKBAR FÖRHÖJNING 
Bakfickans ilastningsöppning kan förses med en nedvikbar plåt-
förhöjning. Förhöjningens syfte är att förhindra att man oavsikt-
ligt ska komma i kontakt med komprimatorns rörliga delar, och 
ett sådant skydd är ett villkor för arbetscykelautomatik.

Förhöjningen har två lägen, uppvikt och nedfälld. Vid nedfällt 
läge måste aggregatet köras med den gröna startknappen in-
tryckt tills transport- och pressplatta täcker hela inlastningsöpp-
ningen. Om man släpper startknappen när avfallet förs från 
ilastningsfickan till behållaren stannar komprimatorn omedel-
bart. Själva komprimeringen utförs däremot alltid av automati-
ken. Man behöver då inte längre trycka på knappen.

I uppvikt läge kör aggregatet automatiskt arbetscykelns alla del-
moment i en följd, efter att operatören givit startknappen en 
tryckimpuls.

Kärllyften måste vara i sitt översta läge om den nedvikbara 
förhöjningen ska öppnas för manuell presscykel! Om kärllyf-
ten är nedsänkt finns klämrisk mellan lyft och förhöjning.

I figur 52.1 visas en detaljbild över förhöjningens låsmeka-
nism och dess gångjärn. En mikrobrytare känner av huruvida 
förhöjningen är upp- eller nedfälld. 
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2.5.4. ÅKPLATTFORMAR
Som tillval erbjuds åkplattformar (figur 54.1:1). Plattformen 
fälls ner manuellt när de skall användas (figur 54.1:2) och 
fälls upp till utgångsläget då de ej behövs. 

Åkplattformarna är enligt gällande direktiv monterade så att 
körbegränsningar inträder när de fälls ned. Dessa åkplattformar 
är de enda yttre platser som är avsedda för persontransport 
mellan tätt liggande hämtställen, och får då enbart för aggre-
gatets användare.

En funktionskontroll av fotsteg måste göras före varje 
komprimering. Efter varje motorstart fordras att båda 
fotstegen beträds och konstateras vara i skick (figur 
54.1:3).

Stå i färdriktningen med fötterna något isär och håll med båda 
händerna stadigt i handtagen (figur 54.2). Var försiktig i sam-
band med svängar och vid på- och avstigning. Sök alltid sam-
band med föraren.

När åkplattformen belastas stoppas komprimeringen och kärl-
lyften d.v.s. oljetillförseln bryts, samtidigt begränsas hastighe-
ten till max. 30 km/h och fordonets backväxel blockeras. Om 
fordonet av någon anledning uppnår en hastighet av 40 km/h 
när fotsteget är aktiverat så tänds en varningslampa och en 
varningssummer i hytten. Är fotsteget inaktivt så kopplas dess 
funktion bort när fordonet uppnår hastigheten 40 km/h.

Kliv inte av under färd och aldrig i sidled ut i tra-
fiken.

Det är absolut förbjudet att manipulera åkplatt-
formarnas funktion. 



56

2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Figur 56.1 Figur 56.2

Figur 56.3

Figur 56.4
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Frigöringsbrytare för åkplattform
När denna brytare (Figur 56.1) trycks in deaktiveras körbe-
gränsningarna dvs., det går att backa fordonet och hastighets-
begränsningen på 30 km/h upphör, fast någon åkplattform är 
nedtryckt.

När funktionen aktiveras från hytten, stoppar alla körbara funk-
tioner på sopaggregatet och startar på alarmsummern i fordo-
nets hytt.

Frigöringsbrytaren återställs automatiskt efter fem 
minuter och under tiden kan sopaggregatet inte an-
vändas. Det går ej att ändra på återställningstiden. 

Frigöringsbrytaren får endast användas för att avvärja 
en plötslig fara i trafiken.

Kontroll av åkplattform
Ovanför frigöringsbrytaren finns tre LED som indikerar åkplatt-
formarnas status (Figur 56.3). Efter motorns start lyser två 
gröna dioder (vänster och höger LED). När kontroll av åkplatt-
formarna är gjord tänds den gula LED: en (check ok).

Skadat fotsteg
Om åkplattformen skadats kan brytaren enligt figur 56.2 an-
vändas för att deaktivera körbegränsningarna på fordonet, så 
att fordonet kan köras till en verkstad. När brytaren aktiverats 
kan sopaggregatets funktioner inte köras. Att brytaren tryckts 
in indikeras av att den gula lysdioden (check ok) blinkar (figur 
56.2). 

Om sopaggregatet behöver användas efter att brytaren tryckts 
in, kan man trycka på frigöringsbrytaren och efter en väntetid 
på fem minuter kan sopaggregatet användas.
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Figur 58.2
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2.5.5. SÄCKLUCKA
Ett 2Bs-aggregat kan (som tillval) vara utrustat med ett pneu-
matiskt öppningsbart säckinkast på den breda komprimatorn. 
Funktionen styrs av en spak enligt figur 58.1.

Det är absolut förbjudet för personer att passera 
in eller ut genom säckinkastet.

Var uppmärksam på klämrisken vid stängning av 
säckinkastet.
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Figur 60.1

Figur 60.2 Figur 60.3

Figur 60.4
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2.5.6. ÖVRIGA TILLVAL

Centralsmörjning
I hytten finns centralsmörjningsenhetens kontrollpanel som 
har tre gula LED-indikatorer: Linjeindikatorerna A och B, liksom 
pumpindikatorn P, visar hur smörjningsprocessen pågår (figur 
60.1). 

Kontrollpanelen har också en knapp och genom att trycka ner 
den utför systemet en extra smörjning omedelbart, oberoende 
av förinställda smörjningsintervall.

Mer detaljerad information finns i centralsmörjningssystemets 
handbok.

Automatisk körning av arbetscykeln efter 1-2 kärltömningar
På bakfickans vänstra utsida finns en brytare (figur 60.4), där 
man kan välja om aggregatets arbetscykel ska starta efter det 
att en eller två kärltömningar har gjorts. 

Denna funktion är tillgänglig för aggregat med hög inlastnings-
höjd och automatisk arbetscykel. På låglastade aggregat krävs 
istället tillvalet nedvikbar förhöjning för denna funktion.

Övriga tillvalsberoende symboler i hytten
• Figur 60.2 Roterande varningslampa och eller blixtvar-

ningsljus.
• Figur 60.3 Arbetsljus enligt beställd konfiguration.   
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Figur 62.1

Figur 62.2
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2.6. HYBRIDSYSTEM
Som tillval erbjuder NTM elhybridsystem som medger 
att sopskåpets arbetsfunktioner kan drivas från ett 
återuppladdningsbart batteripaket. Aggregat med hybrid-
teknik kännetecknas av ett e i slutet av modellnamnet, 
exempelvis KGBH-2Ke eller KG-HL-FKge. Hybrid-enheten, 
med batteri och hjälpelektronik, sitter monterat bakom 
fordonshytten.

Hybridsystemet levereras i två huvudmodeller, där den ena, 
förutom att kunna laddas via ett fast eluttag, också kan laddas 
genom bromskraftsåtervinning under körning. Modellen med 
bromskraftsåtervinning kan därför, med bibehållen prestanda, 
utrustas med ett mindre och lättare batteri.

Respektive modell kan i sin tur utrustas med batteripaket i stor-
lekarna 21 eller 41 kWh. Modellen utan bromskraftsåtervinning 
kan dessutom utrustas med en 61 kWh batteri.

Användning av batterier av litium-typ är förenat 
med risker. Se vidare på sidan 93.

2.6.1. HYBRIDSYSTEM UTAN BROMSKRAFTSÅTERVINNING
Batterisystemet startas med brytaren eldrift (figur 62.1) som 
finns i fordonets hytt. Batteridriften kopplas från genom att väl-
ja läge off på brytaren. Även vid laddning ska läge off väljas.

I styrhytten finns en display (figur 62.2) från vilken man kan 
avläsa batteriernas status, spänning, last, temperatur och kapa-
citet samt eventuella felkoder.

För att övergå till eldrift ska följande åtgärder vidtas:

• Välj eldriftläget med hjälp av knappen Eldrift (figur 62.1).
• Därefter startas eldriften genom att man vrider på elmo-

torstartbrytaren i fordonets hytt. Den gröna startknappen 
eller den gula reverse-knappen bak på komprimatorn kan 
också användas för att starta. Elmotorn startar och körs på 
750 RPM.

Nu kan sopaggregatets alla funktioner köras normalt. 

Vid kärllyfts- och tömningskörning arbetar elmotorn på 1200 
rpm. Vid arbetscykel och renkörning arbetar elmotorn vid 2000 
rpm.
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Figur 64.1

Figur 64.2
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När man startat hybridsystemet eldrift-brytaren ska man vänta 
med att starta elmotorn tills batterisystemet kommit helt igång. 
Batterisystemet är igång när displayen (figur 62.2) visar hu-
vudmenyn (batterikapacitet och effekt syns i displayen). 

Om man försöker starta elmotorn för snabbt resul-
terar det i en felkod från invertern på displayen och 
systemet måste startas om genom att vrida huvudbry-
taren av/på.

Laddning av batterier
Batteriet är avsett att återuppladdas efter varje arbetspass. Inn-
an laddkabeln anbringas ska eldriftbrytaren ställas i läge off. 
Därefter kopplar man laddarna till ett 16A, 400 V AC 3-fas ut-
tag. (Figur 64.1). Vid behov laddas samtidigt även bilens 24 
V startbatterier.

Hantering av litiumbatterier medför risker. Läs vidare på sidan 
93.
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Allmän info Batteri Hybridinfo Hybridläge

Version

Batterikapacitet

Huvudmeny

Serienummer

XXXXX

Figur 66.1



67

FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.6.2. HYBRIDSYSTEM MED BROMSKRAFTSÅTERVINNING
Aggregat som levereras med ett bromskraftsåtervinnande hy-
bridsystem startas med brytaren ’Hybrid Off/On’ (figur 64.2) 
som finns i lastbilshytten. Batterierna kopplas från systemet ge-
nom att välja läge off på brytaren. Också under laddning ska 
brytaren vara i läge off.

I hytten finns en tryckkänslig display (figur 67.1) från vilken 
man startar, manövrerar och övervakar hybridsystemet. 

Figur 67.1
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Figur 68.1 Figur 68.2
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Systemstart och inkoppling av batteridrift
Aktivering av eldrift för aggregatet sker genom att man först 
aktiverar brytaren ’Hybrid Off/On’ (figur 64.2) i manöverpa-
nelen som är placerad i fordonets hytt. Gör man inte detta så 
meddelas det i displayen att eldriftsläget inte är aktiverat (figur 
68.1).

Sedan brytaren ’Hybrid Off/On’ lagts i läge on börjar texten ’Lo-
ading data’ blinka i displayen (figur 68.2) och programmet 
börjar laddas in. Det tar ungefär sju sekunder att ladda in all 
data och därefter blir systemets huvudsida synlig (figur 66.1).

Från displayens huvudsida kan man härefter aktivera eldrift ge-
nom att trycka på ’Activate Electrical Mode’. När detta aktiveras 
tänds den gröna lampan som finns till höger om aktiveringsk-
nappen. 

För att kunna aktivera eldrift får bilens hastighet inte överskrida 
sex km/h. Vid högre hastighet visas funktionen med en svagare 
grå färg, vilket indikerar att aktivering inte är möjlig. Däremot 
kan man deaktivera eldriften även vid högre hastigheter.

Funktionen för bromskraftsåtervinning sker med en skild ma-
növer. I displayens huvudsida trycker man på knappen ’Energy 
save brake/retarder’.

Vid aktivering av detta återladdningsläge tänds den ena av de 
två lamporna till höger om aktiveringsknappen. Den andra av 
de två lamporna tänds vid de tillfällen man återladdar energi till 
batterierna genom inbromsning.

Figur 69.1



70

2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Figur 70.1 Figur 70.2
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Från huvudsidan (figur 69.1) kan man även ställa hur stor 
bromskraftsåtervinningen ska vara när man släpper upp gaspe-
dalen. Normalt ska man kunna ha detta inställt på 100 % och på 
så sätt återladda så mycket energi som möjligt till batterierna. 
Känns inbromsningen för kraftig och körningen blir störd kan 
man enkelt minska återvinningsgraden till önskad nivå.

Vid första inbromsningen efter att man aktiverat ’Energy save 
brake/retarder’ ska texten ’Brake Charging Active’ bli synlig i 
displayen om återladdningen fungerar. Detsamma gäller även 
för återladdning genom regenerering, texten ’Engine Retarder 
Charging Active’ bör bli synlig vid första inbromsningen efter ak-
tivering av återladdning.

Menysystemets uppbyggnad
Genom att trycka på knappen ’Info page’ på displayens huvud-
sida kommer man till en sida med information om hur många 
kärl som hittills tömts under rundan, samt hur många kom-
pressionscykler som körts (figur 70.1). Varje räkneverk kan 
nollställas individuellt med knappen ’reset’ men värdena i den 
kolumn som heter ’Total’ nollställs inte.

Med den pilformade knappen i displayens övre högra del tar 
man sig vidare till nästa informationssida (figur 70.2), på 
vilken ett antal olika timräknare finns. Även dessa räknare kan 
nollställas med hjälp av reset-knappen nere på sidan.
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Figur 72.1 Figur 72.2
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Om man igen använder den pilformade knappen kommer man 
till modemsidan (figur 72.1). Härifrån kan man aktivera mo-
demet ifall bilen är utrustad med ett sådant. Detta görs genom 
att man trycker på ’Activate modem’, den gröna lampan till hö-
ger om knappen indikerar att modemet aktiverats. Med hjälp av 
modemet kan systemets status, felkoder och övrig systeminfor-
mation avläsas av NTM: s tekniker. Dessutom kan mjukvaruupp-
dateringar laddas in via modemet.

Funktionen för batteriövervakning (figur 72.2) nås från för-
stasidans knapp ’Battery page’. Följande batteriparametrar kan 
övervakas via sidan:

• Laddningsnivå
• Ström till eller från batteripaketet
• Batterispänning
• Högsta respektive lägsta cellspänning
• Högsta respektive lägsta celltemperatur
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Figur 74.1 Figur 74.2
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Genom att trycka på knappen ’Hybrid info’ i huvudmenyn kom-
mer man till en sida som visar systemets viktigaste driftparame-
trar (figur 74.1). Följande värden visas:

• Invertertemperatur
• Elmotortemperatur
• Inverterns matningsspänning
• Elmotorns varvtal
• Ström till respektive från batteriet
• Hydrauloljetryck (efter pump)
• Återkopplat tryck i arbetskretsen (load sensing)
• Pumpflöde
• Återladdningsflöde

Knappen ’Hybrid mode’ på displayens huvudsida leder till en 
sida där principen för laddning kan bestämmas (figur 74.2). 
Här kan man aktivera återladdning antingen med generator, 
’Activate Generator’, eller genom retardation, ’Energy save bra-
ke/retarder’. Det är endast möjligt att ha ett av lägena aktiverat 
åt gången.

För att kunna aktivera återladdning med generator får hastig-
heten inte överstiga sex km/h. Däremot kan man deaktivera 
funktionen även vid högre hastigheter. Vid aktivering tänds den 
gröna lampan som finns till höger om aktiveringsknappen. Med 
denna funktion återladdas energi till batterierna så länge mo-
torvarvtalet ligger över det förinställda varvtalet. 

Denna funktion är inte ämnad för dagligt bruk utan används en-
dast i de fall när man verkligen behöver ladda batterierna med 
hjälp av fordonsmotorn t.ex. när man inte har tillgång till en 
laddstation.

Aktivering av återladdning av energi genom bromskraftsregene-
rering sker då att man trycker på knappen ’Energy save brake/
retarder’.  Vid aktivering av detta återladdningsläge tänds den 
ena av de två lamporna till höger om aktiveringsknappen. Den 
andra av de två lamporna tänds vid de tillfällen man återladdar 
energi till batterierna genom inbromsning.

Även här kan man ställa hur stor återvinningen ska vara när man 
släpper gaspedalen. Normalt kan man ha detta inställt på 100 % 
för att på så sätt återladda så mycket bromsenergi som möjligt 
till batterierna. Känns inbromsningen kraftig och körningen blir 
störd kan man ställa ner nivån.
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3 SÄKERHET
3.1. AGGREGATETS SÄKERHETSYSTEM
Aggregatet har säkerhetssystem som överensstämmer med
maskindirektivets bestämmelser. Det är absolut förbjudet att 
åsidosätta säkerhetsfunktioner! Eftersom aggregatet är typ-
godkänt får heller inga andra förändringar göras utan skriftligt 
tillstånd av tillverkaren.

Alla produkter från Närpes trä och metall AB är konstruerade 
utifrån ett användarsäkerhetsperspektiv. Det betyder att kom-
primatorernas säkerhetssystem utgörs av ingående mekaniska 
komponenters konstruktion, mekanisk säkerhetsutrustning, hy-
draulikens och elsystemets komponenter samt vissa manöver-
don. Hela aggregatets funktion (karaktär) är överlag ett resultat 
av säkerhetssystemet.

3.1.1. Manöverdon som ingår i säkerhetssystemet
NÖDSTOPP
När ett nödstopp trycks in så slår säkerhetsreläer på styrkortet 
från och alla körbara funktioner på sopaggregatet  utom rever-
seringsknappen stoppas och blockeras. Samtidigt ljuder alarm-
summern i fordonets hytt. Nödstoppknapparna är inte återfjäd-
rande, utan blir kvar i intryckt läge. 

Funktionen för nödstopp är uppbyggd av två redundanta kret-
sar som övervakar varandra. Det innebär att nödstopp alltid kan 
erhållas och om en krets blir felbehäftad utlöses nödstopp au-

tomatiskt från den andra kretsen.

REVERSERINGSKNAPPEN
Knappen avbryter arbetscykeln och kör den i stället i motsatt 
riktning, även om ett eller flera nödstopp är aktiverade. Den-
na knapp är ett hålldon och används också för återställning av 
övervakningskretsarna vid ett nödstopp. När knappen hålls 
inne ljuder alarmsummern i hytten. Se även funktionsbeskriv-
ning, sida 37.

HUVUDSTRÖMBRYTAREN
Aggregatets huvudströmbrytare finns i fordonets hytt. Brytaren 
är märkt med I och O för på/frånslagen.

STARTKNAPPEN
Öppna, låglastande aggregat måste köras med knappen intryckt 
tills transport och pressplatta täcker hela inlastningsöppningen. 
Komprimeringen fortgår därefter även sedan att man har släppt 
knappen. Startknappens funktion övervakas av styrkortet och 
vid fel genereras felläge.
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SÄNKFUNKTIONEN
Komprimatorn kan sänkas endast med tvåhandsgrepp från ma-
növerplatsen bak på aggregatet.

ALARMSUMMERN (I HYTT)
Summern ljuder med korta signaler i snabb frekvens och upp-
märksammar chauffören på en förestående fara.

KOMMUNIKATIONSSUMMERN
Summern i hytten ljuder med ihållande ton så länge knappen 
hålls intryckt och kan användas som kommunikationshjälpme-
del för besättningen. Se funktionsbeskrivning, sida 43.

3.1.2 Övriga viktiga säkerhetskomponenter i elsystemet
STYRSYSTEMETS SJÄLVÖVERVAKNING
Aggregatets styrkort har en självövervakningsfunktion som vid 
behov blockerar vissa körbara funktioner. Om självövervak-
ningsfunktionen upptäcker en avvikelse så utlöses ett felläge, 
vilket innebär att inga funktioner är körbara. 

Samtidigt kommer en summersignal från styrkortet. En verk-
stad kan utifrån lysdioder på styrkortet avgöra vad som orsakat 
felläget.

ÖVERVAKNING AV AUTOMATISK RENKÖRNING
Renkörningen fungerar endast när bakfickan är upplyft över 2,5 
m. Renkörningsgivaren G5 och renkörningsknappen övervakas 
av styrkortet. Vid fel genereras felläge.

FRIGÖRNINGSBRYTARE FÖR ÅKPLATTFORM (endast på aggre-
gat med åkplattform)
När frigörningsbrytaren trycks in deaktiveras körbegränsningar-
na dvs. det går att backa fordonet och hastighetsbegränsningen 
på 30 km/h upphör fast någon åkplattform är nedtryckt. Bryta-
ren finns i hytten och stoppar alla körbara funktioner på sopag-
gregatet samt startar alarmsummern i fordonets hytt. 

Frigörningsbrytaren återställs automatiskt efter fem minuter 
och under tiden kan sopaggregatet inte användas. Se funktions-
beskrivning, sida 57.
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3.1.3 Säkerhetskomponenter i hydraulsystemet
HYDRAULLÅS OCH SLANGBROTTSVENTILER
Komprimatorernas lyftcylindrar är försedda med hydraullås. 
Hydraullåsen fungerar också som slangbrottsventiler och för-
hindrar att komprimatorerna sjunker okontrollerat i händelse 
av slangbrott.

TRYCKBEGRÄNSNINGSVENTILERNA
Följande tryckbegränsningsventiler ingår i aggregatets säker-
hetssystem och får inte justeras av aggregatets användare.

• aggregatets systemtryckbegränsare
• aggregatets huvudtryckbegränsare
• aggregatets stand-by tryckbegränsare
• delfunktioners tryckbegränsare

Dessa ventiler har som funktion att begränsa hydraultrycken så 
att aggregatets mekaniska lyft- och tömningsmekanismer inte 
överbelastas.

3.1.4 Mekaniska säkerhetskomponenter
Säkerhetsstöttan ska ovillkorligen användas vid alla servicear-
beten under lyft komprimator. Se sida 100.

3.2. KOMPRIMERING OCH ILASTNING
Aggregatets komprimeringskraft är förinställd och anpassad 
för normalt avfall. NTM-aggregaten kan komprimera både hus-
hållsavfall, papper, kartong och industriavfall. Aggregatets kom-
primeringskraft får inte höjas genom ingrepp i hydraulsystemet. 
Användaren ska vara uppmärksam på eventuella föremål som 
kan förekomma i större kärl och som rimligtvis inte är avsedda 
att köras i sopaggregat.

Överfyll inte inlastningsfickan utan att emellanåt 
köra komprimatorn! Om ilastningsfickan fylls över 
bakre kanten kan pressplattan sprätta ut avfall 
mot operatören under returslaget!

Det är förbjudet att lasta frätande ämnen, explosi-
va ämnen, miljöfarligt avfall och andra kemikalier 
som kräver speciell hantering! I oklara fall, konsul-
tera ortens ansvariga person för avfallshanterings-
frågor och eller tillverkaren!
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3.3. PERSONLIG UTRUSTNING
Användaren rekommenderas att använda skyddskläder och 
handskar. Använd inte söndriga och slarviga skyddskläder ef-
tersom sådana direkt är en säkerhetsrisk.
Trasiga skyddskläder kan fastna i rörliga delar som kärllyften. 
Trasiga handskar kan fastna i kärl eller t.o.m. i någon manöver-
spak.

3.4. PERSONTRANSPORT

Det är absolut förbjudet att transportera personer 
med aggregatet. Det är också förbjudet för använ-
dare av sopaggregatet att under körning färdas stå-
ende på aggregatet eller någon annanstans utanpå 
fordonet!

UNDANTAG: Om fordonet har åkplattform för persontransport 
finns en notering i aggregatets datakort. Åkplattformarna är 
då monterade enligt gällande direktiv med körbegränsningar. 
Dessa åkplattformar är i så fall de enda platserna som är tillåtna 
för persontransport och då enbart för aggregatets användare.

3.5. VIBRATIONER
Det finns inga hand-arm eller helkroppsvibrationer på aggrega-
tet som överstiger de tillåtna värden.

3.6. KONTROLL AV SÄKERHETSSYSTEMET
Om en komponent som ingår i aggregatets säkerhetssystem går 
sönder, händer ingenting som innebär omedelbar fara för an-
vändaren. Säkerhetskritiska komponenter övervakas dessutom 
av fellägeskretsen, vilken förhindrar användning av aggregatet, 
om en sådan söndras.

Kontrollera och underhåll säkerhetssystemet enligt tabell på 
sidorna 85. 

Om någon av aggregatets säkerhetsfunktioner inte fungerar el-
ler visar tecken på funktionsstörningar, ska felet omgående kor-
rigeras hos en av NTM eller NTM: s importör anvisad verkstad.
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Figur 84.1

Figur 84.2

Figur 84.3

Figur 84.4

Figur 84.5

Figur 84.6

Figur 84.7

Figur 84.8
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3.6.1 KONTROLL AV SÄKERHETSSYSTEMET
FÖRE KÖRNING (utför även dagliga underhållspunkter på sidan 105)

Figur 84.1 Kontrollera att alarmsummern ljuder när ett nödstopp trycks in.

Figur 84.2 Kontrollera att kommunikationssummern fungerar.

Figur 84.3 Kontrollera att reserveringsfunktionen fungerar både med intryckta och utdragna nödstopp knappar.

Figur 84.4
Figur 84.5 

På fordon försedda med åkplattform kontrolleras att det inte går att backa fordonet och att hastigheten framåt är begränsad 
till max 30 km/h då någon står på åkplattformen.

Figur 84.6 Kontrollera att ingen funktion på aggregatet kan köras då inspektionsluckan är öppen.

Gå runt fordonet och kontrollera att kläm- och underkörningsskydden är oskadade.

Kontrollera att kärllyftarna står i lämpligt transportläge. 

I SAMBAND MED SERVICE OCH SMÖRJNING

Figur 84.7 Kontrollera att komprimatorernas låsning till behållaren samt upphängningsfästen och ledtappar är oskadda och att sprickor 
inte förekommer.

Figur 84.8 Kontrollera att säkerhetsstöttornas upphängningsfästen är oskadda och lagringarna är inoljade.

Kontrollera att inga rör- och slanganslutningar läcker.

Kontrollera att skyddsslangarna är hela på alla synliga hydraulslangar.

Kontrollera att alla varningsdekaler är intakta, se sida 86 för dekalplacering.

Utför kontroller på fordonet enligt chassi-tillverkarens föreskrifter.

Kontrollera att komprimatorns stängningstid inte understiger 20 s.
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VARNINGSDEKALERNAS PLACERING
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3.7. VARNINGSDEKALER
Klämrisker kan aldrig helt och hållet elimineras på ett kompri-
merande sopaggregat. Men genom olika konstruktionslösning-
ar och säkerhetssystem har vi strävat till att minimera olika ska-
derisker.

För att påminna om riskerna finns olika varningsdekaler på så-
dana platser där rörliga maskindelar kan förorsaka kroppsska-
dor. Monteringskartan visar var dekalerna ska finnas. Det är 
användarens ansvar att ersätta eventuellt förstörda eller på 
annat sätt avlägsnade dekaler!

Förutom varningsdekalerna ska maskinskylten alltid finnas på 
aggregatet. Kartan visar också maskinskyltens placering, fram-
me på behållarens högra sida.

 Läs aggregatets bruksanvisning!
 (Placerad i hytten)

 Universell varningsdekal, klämrisk

 Persontransport förbjuden!

 Klämrisk!

 Anbringa säkerhetsstöttan vid underhållsarbete!

 Förbjudet att vistas under upplyft komprimator!
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3.7.2 MASKINSKYLTENS PLACERING

Alternativ 
placering
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3.8 SÄKERHETSAVSTÅND
3.8.1 Säkerhetsavstånd för KG-2B-HL



90

3 SÄKERHET
3.8.3 Säkerhetsavstånd för KG-2Bs
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3.8.4 Säkerhetsavstånd för FK-modul
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3.9 BATTERISÄKERHET, HYBRIDFORDON
Att felaktigt använda de ackumulatorer som finns i NTM: s 
el-hybridfordon är förenat med risker. Beakta nedanstående 
varningar innan arbeten påbörjas i batterisystemet. 

Bekanta dig också med de övriga säkerhetsbestämmelserna, 
för att vara beredd om en olycka skulle inträffa. 

Hybridsystemet måste ovillkorligen stängas av 
och kopplas ur innan  arbeten i batteripaketet 
påbörjas!

Endast elektriskt isolerade verktyg ska använ-
das vid arbeten på batteripaketet! Risk för 
kortslutning!

Om batteriets hölje spricker, eller om batteriets 
säkerhetsventil öppnar, så riskeras utsläpp av 
batteriets elektrolyt. Höljet kan spricka exem-
pelvis som en följd av kortslutning, överhettning 
genom felaktig laddning, omgivande brand eller 
genom mekanisk påverkan.

Den elektrolyt som finns i batteriet är giftig och mycket reak-
tiv! Elektrolyten förångas redan vid låga omgivningstempe-
raturer och reagerar kemiskt med vattenångan i luften. Den 
synnerligen giftiga gasen vätefluorid kan då bildas. 

Om ett batterihölje spricker när bilen är 
uppställd inomhus, måste all personal genast 
lämna utrymmet för att inte riskera att expone-
ras för dödligt giftig vätefluorid-gas.

Vid bekämpning av brand i eller invid ett batteri ska vatten 
undvikas som släckmedel, eftersom det kan öka mängden 
giftig vätefluorid-gas!

Om ett batterihölje spricker och elektrolyt läcker ut utan att 
förångas bör spillet absorberas och neutraliseras genom att 
natriumvätekarbonat (bikarbonat) hälls på den utläckta väts-
kan. Golvet kan, sedan absorbatorn tagits om hand och förts 
till destruktion, tvättas med natriumvätekarbonat-lösning.
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4.1. REGELBUNDEN UNDERHÅLLSSERVICE
Sopaggregatet utsätts ständigt för mycket höga belastningar. 
Små fel som inte upptäcks och åtgärdas i tid kan orsaka stor 
skada. Regelbunden kontroll och service är den bästa garantin 
för ett fungerande aggregat och för god driftsekonomi.

I serviceprogrammet ingår åtgärder och kontroller. Åtgärder-
na skall alltid utföras och om man i samband med en kontroll 
upptäcker ett fel eller en antydan till ett fel bör detta åtgärdas 
direkt. Det lönar sig att byta skadade och slitna detaljer i tid. 

Ta för vana att utföra 1/2-års servicen under våren. 

På grund av klimatet drar man största fördelen av regelbunden 
service om man ser till att allt är kontrollerat och i gott skick till 
våren när fukt och damm rör sig i luften. 

Årsservicen bör utföras under hösten.

Man förbereder sig säkrast mot vinterperioden med varierande 
temperaturer och kondensproblem genom att se till att aggre-
gatet är i gott skick och att det är tvättat/urspolat samt att oljor 
och filter är bytta. 

Observera att man bör vara extra försiktig med elektriska 
komponenter och inte rikta vatten direkt mot dem när man 
tvättar och rengör aggregatet.
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Figur 98.1

Figur 98.2

Figur 98.3
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4.2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SERVICE
Bryt alltid aggregatets huvudströmbrytare; (som finns i fordo-
nets hytt), vid service- eller reparationsarbete. Vid provkörning 
är den person som utför arbetet ansvarig för att ingen befinner 
sig i de skuggade riskzonerna som markerats på sida 98. Figu-
rerna 98.1 och 98.2 visar service- och rengöringsmoment 
som kräver speciella säkerhetsåtgärder. Se vidare sidan 102 
och 103.

Gå aldrig in i behållaren via komprimatorn, när 
denna är i nedsänkt läge, figur 98.3. Gå aldrig 
under lyft komprimator utan att först anbringa 
säkerhetsstöttan, figur 100.1.

Stöttan ska ovillkorligen användas vid alla servicearbeten och 
vid tvättning och rengöring. Placera stöttan i läge och sänk kom-
primator så att all vikt vilar på stöttan.
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Figur 100.1

Figur 100.2
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Vid servicearbeten där komprimatorn måste lyftas så högt
att aggregatets integrerade säkerhetsstötta (figur. 100.2) inte 
kan användas, så måste komprimatorn ovillkorligen stöttas mot
marken med en tillfällig stötta som fäst mot komprimatorns
bottenplåt. Denna stötta ska vara dimensionerad för att klara 
en vikt på 3000 kg.

Figur 100.2 visar säkerhetsstöttans placering.

Innan arbete påbörjas ska strömmen brytas med hu-
vudströmbrytaren i fordonets hytt.

För att utföra arbeten där man måste vistas på aggregatets tak
så krävs att man använder en godkänd stege för att ta sig upp
på aggregatet samt att man använder säkerhetslina, vilken kan 
fästas i öglor som finns på aggregatets tak.
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Figur 102.1

Figur 102.2

Figur 102.3
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UNDERHÅLL 4
4.3. KONTINUERLIG TILLSYN OCH UNDERHÅLL
DAGLIGEN (utför även den dagliga kontrollen av säkerhetssystemet på sidan 85)

Kontrollera oljenivån i hydrauloljetanken. Olja ska synas i nivåglaset när pressväggen är i sitt främsta läge, figur 102.2b. 

Kontrollera att gränslägesbrytarna och brytmekanismen är fria från skräp och att de kan löpa fritt, figur 102.1a.

Kontrollera under fordonet och speciellt kring hydraulpumpen att inget oljeläckage har uppstått.

Smörj leden mellan pressplatta och transportplatta, figur 102.1b.

VAR 80:E DRIFTSTIMME

Tvätta ur aggregatet invändigt med högtryckstvätt. Fordonets bakända kan (om tillämpligt) sänkas med luftfjädringen under tvättningen men man bör vänta 
minst två minuter efter att pressväggen nått sitt bakre läge så att lakvatten hinner rinna bort innan tvättningen påbörjas.

Utför smörjning enligt schema på sidan 111.

Kontrollera att tryckfiltret inte läcker hydraulolja, figur 102.2a. 

Smörj gummitätningen mellan komprimator och behållare med däckfett, figur 102.3a.

Kontroll och påfyllning av eventuell centralsmörjning.

MED JÄMNA INTERVALL (minst höst och vår)

Tappa kondensvatten ur hydrauloljetanken med jämna mellanrum. Avtappningskranen finns i tankens botten, figur 102.2c. Beakta nedanstående punkter:

• För att vattnet ska kunna avskiljas måste temperaturen ligga över nollgränsen och fordonet ska ha stått orörligt i minst 24 timmar, gärna längre. Något 
fast intervall för vattenurtappning kan man inte slå fast.

• Vid fuktig väderlek och när temperaturen pendlar mellan plus- och minusgrader samlas speciellt mycket vatten i oljetanken.

• Ge akt på vattenmängden som uppstår och gör själv en bedömning av hur ofta avtappning bör ske.

• Öppna kranen mycket försiktigt så att hydraulolja inte rinner ut. Ventilen är nämligen också tankens oljeavtappningskran.

Tvätta aggregatet med hetvattentvätt för att lösa fettblandad smuts. 

Observera vid tvättning med högtryckstvätt att man måste vara försiktig med elektriska komponenter och inte rikta vattenstrålen direkt mot dessa.
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Figur 104.1

Figur 104.2

Figur 104.3
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UNDERHÅLL 4

Figur 104.3

4.3. KONTINUERLIG TILLSYN OCH UNDERHÅLL
UNDERHÅLLSSERVICE MED 1/2-ÅRS INTERVALL
Figur 104.1 Granska skruvförbanden i behållarens samtliga ramfästen och kontrollera hydraulcylindrarnas låsplåtar. 
Figur 104.2 Kontrollera transportplattans glidklossar och justera eventuellt glapp i sidled. Glapp justeras genom inspek-

tionsluckorna på komprimatorns vänstra sida. 
Figur 104.3 Granska pressväggens glidklossar.

På fordon försedda med åkplattform kontrolleras att frigöringsbrytaren fungerar, d.v.s. alarmsummern kopplas 
på, fordonet kan backas och hastighetsbegränsningen  på 30 km/h upphör fastän någon står på åkplattformen.
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Figur 106.1

Figur 106.2

Figur 106.3
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4.3. KONTINUERLIG TILLSYN OCH UNDERHÅLL
UNDERHÅLLSSERVICE MED 1/2-ÅRS INTERVALL
Figur 106.1 Granska att komprimatorns låsning till behållaren samt upphängningsfästen och ledtappar är oskadda och att 

sprickor inte förekommer. 
Figur 106.2 Granska rör- och slanganslutningar. Åtgärda läckagen. Rörförskruvningar kan i första hand dras åt. 
Figur 106.3 Kör alla cylindrar en kort stund i bottenläge med handspakarna och kontrollera samtidigt att cylindrarna inte 

läcker runt kolvstängerna. 
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Figur 108.1 Figur 108.2
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d
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UNDERHÅLL 4
4.3. KONTINUERLIG TILLSYN OCH UNDERHÅLL
UNDERHÅLLSSERVICE MED 1/2-ÅRS INTERVALL
Byt tryck- och returfilterinsats. Kontrollera tätningarna, rengör dem vid behov och spraya med vattenfrånstötande skyddsme-
del. Figur 108.1a och figur 108.1b. Var uppmärksam på att tryckoljefiltrets o-ring och stödring är oskadda och att de läggs 
tillbaka i rätt läge och i rätt ordningsföljd.
Rengör returoljefiltrets magnetstav.
Kontrollera pumpens tryck- och sugslangar. Om yttre nötning har uppstått — byt slangar.
Granska luftfilterpatronen och byt om filterindikatorn har slagit ut. Figur 108.1c.

UNDERHÅLLSSERVICE MED 1-ÅRS INTERVALL
Utför åtgärder enligt schema för 1/2-års service.
Kontrollera hydrauloljan med oljeprov och byt vid behov. Vid oljebyte: anslut en slang till avtappningskranen. Figur 108.1d.
Fyll ny olja genom returfilterinsatsen. Figur 108.1b.
Byt tryck- och returfilterinsats. Figur 108.1a och Figur 108.1b.
Byt luftfilterpatronen. Figur 108.1c.
UNDERHÅLLSSERVICE MED 2-ÅRS INTERVALL
Byt LS-filter. Figur 108.2a.

 Då ett nytt aggregat tas i drift ska tryck- och returfiltersatserna bytas inom sex månader efter ibruktagningen.
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Figur 110.1

Figur 110.2

1

2

4 357 6

9

8

10

11 12 13

14

15



111

UNDERHÅLL 4
4.4. SMÖRJSCHEMA 80 drifttimmar
Nr Standardaggregat, 2B-modeller Antal smörjpunkter Nr Återvinningsmodulens kärllyft Antal smörjpunkter

1 Pressplattans cylindrar, infästningarna 4 + 2 11 Lagringstappen till kärllyftens klämplåt 1 + 1

2 Led mellan transport- och pressplatta 2 + 2 12 Kärllyftens tippcylindrar, infästningarna 2 + 2

3 Komprimatorernas låsning 2 + 2 13 Lyftrullarnas bussningar 1 + 1

14 Mothållets upphängningsled 2 + 2

Kärllyft och mothåll Övrigt

4 Kärllyftens cylindrar, infästningarna 2 + 2 15 Inspektionsluckans gångjärn och lås 3 + 3

5 Lagringstapparna till kärllyftens klämplåtar 2 Drivaxel för hydraulpump 2

6 Kärllyftens tvärgående vridaxel, ändarna** 1 + 1 Spjällens lagningar (2Bs-modeller) 2 + 2

7 Säcklyftens lås och lager (oljekanna) 3 Spjällens cylindrar 2 + 2

8 Kärllyftarnas reaktionsstag, infästningar 2 + 2 Säckinkastets infästningar 2

9 Lyftarmarnas upphängningsled 2 + 2

10 Mothållens upphängningsled 2 + 2 **) Kärllyftens tvärgående vridaxel är normalt 
utrustad med underhållsfria bussningar. Här 
rekommenderas smörjning fyra gånger per år.
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4 UNDERHÅLL
4.5. SMÖRJMEDELSREKOMMENDATIONER
Vid leverans är aggregatets hydraulsystem uppfyllt med den 
olja som kunden specificerat. Vanligen innebär det att någon av 
följande tre oljor valts:

• Neste Superhydrauli 28 Arctic
• Neste Biohydrauli 32 SE
• Statoil Hydraway Bio SE 32

När hydrauloljan ska ersättas måste oljan minst uppfylla följan-
de krav:

• DIN 51524/3 HVLP
• ISO 11158 HM/HV/HR
• SS 1554 34 AV

Vid temperaturer under -20 °C bör aggregatet varmköras före 
det belastas. Om oljevärmare finns, bör denna användas. 

Vegetabiliska oljor får ej användas

Smörjfett: 

• Neste MP Grease
        
Smörjfett för aggregat utrustad med centralsmörjning:

• Teboil Solid 0
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UNDERHÅLL 4
4.6. SÄKRINGSTABELL
Chassi: Scania Volvo

FL/FE
Volvo

FM
MAN MB

Econic
MB

Actros/Axor/Atego
Renault Mitsubishi 

Fuso

Funktion:

Blinkfyr F2 (10 A) F1 (10 A) P1 (10 A) F1 (10 A) F1 (10 A) F1 (10 A) F1 (10 A) F1 (20 A)

Arbetsljus F3 (15 A) F2 (15 A) P2 (15 A) F2 (15 A) F2 (15 A) F2 (15 A) F2 (15 A) F2 (20 A)

Backningsljus F4 (15 A) F3 (15 A) P3 (15 A) F3 (15 A) F3 (15 A) F3 (15 A) F3 (15 A) F3 (20 A)

KL01 NR-17 (20 
A)

F4 (5  A) P6 (5 A) F4 (5 A) F4 (5 A) F4 (5 A) F4 (5 A) F4 (5 A)

Monitor F5 (5 A) F5 (5 A) P5 (5 A) F5 (5 A) F5 (5 A) F5 (5 A) F5 (5 A) F5 (5 A)

Fotsteg +30 F8 (5 A) F7 (5 A) P4 (5 A) F7 (5 A) F8 (5 A) F6 (5 A) F7 (5 A)

Fotsteg +15 NR-3 (5 A) F4 (5 A) P6 (5 A) F4 (5 A) F4 (5 A) F4 (5 A) F4 (5 A)

Kompressor +30 F7 (20 A)

Kompressor +15 F6 (5 A)

Samlarmodus F7 (5 A)

Kraftuttagsstyrning F7 (5 A)

Alla säkringar är av typen flatsäkringar och byts vid behov. 

Säkringar får endast bytas ut mot säkringar av samma storlek (A). 
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FELSÖKNING 5
5.1 INDUKTIVA GIVARE 
5.1.1. Inställning och funktion
En induktiv givare påverkas av ett  metallföremål som kommer 
tillräckligt nära. När metallföremålet, som måste vara elektriskt 
ledande, kommer i givarens avkänningsområde sänder givaren 
en elektrisk signal vidare till styrelektroniken. 

Givarna G1 och G2 påverkas av de ställbara motstyckena B och 
C. 
Givarna G3 och G4 påverkas av det ställbara motstycket A på 
pressplattans ändlägesstag. 

Motstycken A, B och C samt givarna G1 och G3 är justerbara. 
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< 10 mm

Figur 120.1
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5.1.2 Justeringsfel
Den allra första åtgärden vid funktionsstörningar i arbetscykeln 
är en kontroll att givarna påverkas som de ska. 

Justera givarna så att styrautomatiken stoppar rörelserna innan 
cylindrarna bottnar. 

Justeringstabell:

Funktion   Brytläge (till cyl. ändläge)
Pressplatta öppnar 10 mm
Transportplatta ner 20 mm
Pressplatta stänger 10 mm
Transportplatta upp 20 mm

Justera givarna så att de verkligen påverkas av motstycken A, 
B och C. 

Om dessa i sina ändlägen ligger utanför givarnas avkännings-
område så slutar systemet att fungera. Avståndet mellan givare 
och motstycke får inte överskrida 10 mm, enligt figur 120.1.

Ge också akt på att pressplattans ändlägesstag inte är krökt, så 
att motstycket A har förskjutits ur sitt inställningsläge. 
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Y1

Y5 Y6 Y8Y7

Y1

Kontrollera alltid första att inget nödstopp är aktiverat. Vid 
felsökning: kontrollera funktionen enligt schemat nedan. 
Alla delmoment har ett villkor, uppmärkt med *nr*. Om 
villkoret inte är uppfyllt: se diagnostabell

5.2 STYRKORTETS UTFORMNING
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5 FELSÖKNING
Givare G18, bak�cka öppen. LED: D76
Givare G18, bak�cka stängd. LED: D75

Tryckvakt T2 aktiverad
Normalt i position ON

Knappen Renkörning intryckt. LED: A1
Knappen Renkörning ej intryckt. LED: A2

Bak�cka upplyft. Induktiv givare G5. LED: G5
Bak�cka nedsänkt. Induktiv givare G5. LED: G6

Transportplatta ner. Induktiv givare G2. LED: G2

Pressplatta in. Induktiv givare G4. LED: G4

Transportplatta upp. Induktiv givare. LED: G1

Pressplatta ut. Induktiv givare G3. LED: G3

Ingång A22 och A23. LED: X1 och X2

Uttryckaplatta in. Funktionen aktiv. LED: D83

Puls ’bak�cka ned’ under arbetscykel. LED: D82

Pressplatta ut. LED: V1
Transportplatta kryphastighet. LED: V5

Brytare för transportplatta i kryphastighet.
Normalt i position ON

Transportplatta ned. LED: V2

Automatisk arbetscykel aktiverad. LED: V8

T1 aktiverad. LED: V36
T2 aktiverad. LED: V37

Pressplatta in. LED: V3
Pressplatta ut. LED: V4

Säkerhetsrelä K12

Spänningsinmatning. LED: V35
Säkerhetsrelä OK. LED: V33
Felindikering. LED: V28

Fotstegsbrytare. LED: V34 & V35
Ska normalt vara tända

Switch för pulsarer. 33 Hz resp. 75 Hz

Nödstoppskrets 2. LED: V7
Startknapp ej intryckt. LED: V10

Startknapp intryckt. LED: V10

Nödstoppskrets 1. LED: V6

Justering av hävautomatikens
hastighet

Justering av kryphastighet
för transportplatta

Tryckvakt T1 aktiverad
Normalt i position ON

Nödstoppsreläer K 9 & K11

Överlastskydd Y14

Överlastskydd Y5

Överlastskydd Y1

Överlastskydd Y6

Överlastskydd Y7

Överlastskydd Y8
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FELSÖKNING 5
5.2.1 Diagnostabell för felsökning i styrautomatiken
OBS! Om gränslägena inte är korrekt inställda, är denna feldiag-
nostik meningslös. 

Fel i ingående kretsen indikeras av:

Lysdioderna  LED G1  samt givarna  G1
  LED G2   G2
  LED G3   G3
  LED G4   G4

Fel *01* Induktiv givare G1 sönder, alt. fel i startknappen eller  
 i startknappens strömkrets.
Fel *02* Induktiv givare G4 sönder, eller kabelfel från G4.
Fel *04* Induktiv givare G3 sönder, eller kabelfel från G3. 
Fel *06* Induktiv givare G2 sönder, eller kabelfel från G2.
Fel *09* Induktiv givare G1 sönder, eller kabelfel från G1.
Fel *12* Induktiv givare G4 sönder, eller kabelfel från G4. 

  

Fel i utgående kretsen indikeras av:

Lysdioderna  LED V1
  LED V2
  LED V3
  LED V4
  LED V5

Fel *03*
 *05*
 *07*
 *08* .. automatikens kretskort defekt
 *10*
 *11*
 *13*
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5.3 ELKOMPONENTERNAS PLACERING
5.3.1 KG-2B, KGLS-2B och KG-2Bs
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5.3.2 KG-2B-HL

G3
G2

G4

INDUCTIVE
G1 G1

INDUCTIVE

G4

G2
G3

G5

G5 G5

G18

G18 G18 G7
Hatch Sensor

G26RG26L
G9 G9
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5.3.3 Återvinningsmodul FKg

G15

G20

G22

G19

G23

G14

G17
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5.4. FELSÖKNINGSGUIDE
5.4.1 Fel i pulsarer
Samtliga dioder indikerar att automatiken och givarna är i funk-
tion, men arbetscykeln avbryts i något delmoment. 

TROLIGT FEL:  Pulsaren som styr den rörelse som avbryter   
  arbetscykeln är sönder. 

5.4.2. Aggregatet är helt ur funktion, men reverseringsknap-
pen (gul knapp) fungerar. 

TROLIGT FEL: Nödstopp påverkat. Antingen inslaget eller
  mekaniskt defekt nödstopp.

  LED V6 & V7 släckta.
  LED V33 & V35 släckta. 

5.4.3. Komprimeringen via knappar ur funktion, men hands-
pakarna fungerar. 
Säkerhetsreläet K12 slagit ur pga. att övervakningskretsarna 
har upptäckt ett fel. LED V28 lyser röd. 

När felet åtgärdats måste man trycka en gång på reverserings-
knappen (gul knapp) för att ge en reset-puls åt övervaknings-
kretsarna. 

LED: arna V9 & V10 indikerar startknappkretsens funktion. När 
ingen startknapp är intryckt lyser LED V9 och V10 är släckt. 

När en startknapp är intryckt lyser LED V10 och V9 är släckt. 
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6 TEKNISKA DATA
6.1 GENERELLA DATA 6.2 DATA OM HYBRIDSYSTEM

GENERELLA HYDRAULIKSYSTEM-DETALJER HYBRIDSYSTEM*

Ventiler: Batterityp LiFePO4

Pressvägg och komprimator El-hydraulisk Spänning 96 V

Transportplatta/Pressplatta El-hydraulisk Systemkapacitet 21 kWh, 41 kWh eller 61 
kWh

Laddningstid ca 9 h (0 % - 100 %)

Oljetankens volym 200 l Uppmätta prestanda, 21 kWh-modell

Filter: Antal kärltömningar 480 st

Högtrycksfilter 10 μ Antal arbetscykler 120 st

Luftfilter 10 μ Uppmätta prestanda, 41 kWh-modell

Returfilter 10 μ Antal kärltömningar 960 st

Antal arbetscykler 240 st

ELSYSTEM

Spänning 24 V

Styrkort

ÖVRIGT

Temperaturområde för aggregatet  – 25 – + 40 °C

*) Läs vidare om de modeller av hybrid-
system som NTM erbjuder på sidan 63.
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6.3 DATA OM FK-MODUL

FK 4,0 m3 FK 5,3 m3 FK 4,5 m3 FK 6,0 m3

FK-MODUL

Längd 1145 mm 1460 mm 1145 mm 1460 mm

Tömningshöjd 1600 mm 1600 mm 1500 mm 1500 mm

Maximal kärlstorlek 400 l 660 l 400 l 660 l

Vikt 1105 kg 1180 kg 1175 kg 1250 kg
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6 TEKNISKA DATA
6.4 MODELLSPECIFIKA DATA

KGLS-2B-HL KGH-2B-HL KG-2Bs KG-2B-HL

BEHÅLLARE

Volym 12 – 17 m3 14 – 24 m3 11 – 20 m3 11 – 20 m3

Längd enligt chassi enligt chassi enligt chassi enligt chassi

Höjd invändigt 1724 mm 1876 mm 1876 mm 1876 mm

Total längd inkl komprimator 5500 – 6900 mm 7500 – 10000 
mm

5500 – 7200 mm 5500 – 7200 mm

Höjd ovan chassiram 2048 mm 2200 mm 2225 mm 2100 mm

Vikt för komplett aggregat 6900 – 7600 kg 7450 – 10000 kg 5800 – 8000 kg 5800 – 8000 kg

Materialtjocklek för behållare:

Golv, sidor och tak 3 – 4 mm 3 – 4 mm 3 – 4 mm 3 – 4 mm

KOMPRIMATOR

Arbetscykel ca 18 – 20 s ca 18 – 20 s ca 18 – 20 s ca 18 – 20 s

Komprimeringskraft 220 kN (22 ton) 300 kN (30,5 ton) 272 kN (27,7 ton) 272 kN (27,7 ton)

Komprimeringsintensitet 26,5 MPa 26,5 MPa 26,5 MPa 26,5 MPa

Lastfickor (volym) 1,1 resp 0,5 m3 1,1 resp 0,5 m3 1,1 resp 0,5 m3 1,1 resp 0,5 m3

Materialtjocklek för komprimator:

Sidor 5 mm 6 mm 5 mm 5 mm

Bottenplåt 5 mm 6 mm 5 mm 5 mm
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KGLS-2B-HL KG-2B KG-2Bs KG-2B-HL

KÄRLLYFT

Lyftkapacitet 300 resp 160 kg 400 resp 400 kg 300 resp 160 kg 400 resp 400 kg

Kärlstorlek bred sida:

Enligt EN840-1 140 – 390 l 140 – 390 l 140 – 390 l 140 – 390 l

Enligt EN840-2 500 – 660 l 500 – 660 l 500 – 660 l 500 – 660 l

Kärlstorlek smal sida:

Enligt EN840-1 140 – 360 l 140 – 360 l 140 – 360 l 140 – 360 l

HYDRAULIK

Maximalt systemtryck 26,5 MPa (260 bar) 26,5 MPa (260 bar) 26,5 MPa (260 bar) 26,5 MPa (260 bar)

Flöde 120 l/min 120 l/min 120 l/min 120 l/min
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