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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 marke-
rade 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.

Alla produkter från NTM är konstruerade och tillverkade för 
att uppfylla mycket höga förväntningar på kvalitet, prestanda 
och livslängd. Om något problem ändå skulle uppstå: kontakta  
NTM: s serviceorganisation eller din försäljare. Det går också 
bra att ta kontakt med oss direkt till fabriken. 

Vi på NTM tackar för förtroendet och önskar lycka till med det 
nya Quatro-aggregatet!

Hjälp oss gärna att bli bättre genom att lämna dina synpunkter 
på denna instruktionsbok. Använd uppgifterna på bokens bak-
sida för att komma i kontakt med oss.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion 
och utrustning utan föregående meddelande.
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ALLMÄN INFORMATION 1
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:

• Koppla från aggregatets strömförsörjning med huvud-
strömbrytaren i hytten

• Koppla från pumpfunktionen

Bogsering
Vid bogsering av fordonet, iaktta fordonstillverkarens direktiv 
och anvisningar. Sopaggregatet har inte några godkända fäst-
punkter för bogsering av annat fordon på landsväg!

1.3. Ibruktagning
NTM-sopaggregatet är monterat, provkört och injusterat för 
direkt 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 köksavfall, grovavfall, returpapper, returpapp, re-
turmetall och returglas.

Aggregatets komprimeringskraft får inte höjas genom ingrepp 
i hydrauliksystemet.

Det är förbjudet att lasta frätande ämnen, ex-
plosiva ämnen, miljöfarligt avfall och andra ke-
mikalier som kräver speciell hantering! I oklara 
fall, konsultera ortens ansvariga person för av-
fallshanteringsfrågor 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 kärllyf-
ten. Trasiga handskar kan fastna i kärl eller t.o.m. i manövers-
paken som används.
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ALLMÄN INFORMATION 1
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!

1.7. URBRUKTAGNING
Vid urbruktagning och nedskrotning är det bästa sättet att 
överlåta 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 be-
stämmelser. Konsultera miljövårdsmyndigheter för att få aktu-
ell information.

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

1.8.1 Driftstopp, allmänt
Lämna aldrig fordonet utan att bryta huvudströmmen till ag-
gregatet. 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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1 ALLMÄN INFORMATION
MothållscylinderMothåll för insatskärl

Övre komprimator

Övre kompr. dörrcylinder

Insats-
kärllyft

Huvudkärllyft

Lyftram

Lyftramcylinder

Insatskärllyftcylinder

Nedre komprimator

Kärllyftens reaktionsstag

Behållare
Inspektionsluckor

1.9. HUVUDKOMPONENTER
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ALLMÄN INFORMATION 1

Övre pressväggcylinder
Övre pressvägg

Övre pendel
Övre pendelcylinder

Nedre pendel

Nedre pendelcylinder

Övre kompr. låskolv + låscylinder

Nedre kompr. låskolv + låscylinder
Hydrauloljetank

Nedre pressväggcylinder

Nedre pressvägg

Mothåll för huvudkärl
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1 ALLMÄN INFORMATION
1.10 Huvudritning

3290 mm

2550 mm 

Höjd över
chassiram:
2655 mm (MB)
2560 mm (övr)
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.1. ALLMÄNT
NTM QUATRO är ett komprimerande avfallsaggregat som i ett  
enda arbetsmoment lastar, sorterar och komprimerar fyra full-
ständigt separerade avfallsfraktioner.

Avfallet komprimeras med en av NTM utvecklad pendelkompri-
mator. En komprimator av pendeltyp är lätt och utrymmessnål, 
vilket medger att varje fraktion kan komprimeras av en egen 
komprimator. Samtidigt är den ändå stark och kan komprimera 
avfallet så att långa insamlingsrundor medges.

För insamling med Quatro-systemet används speciella avfall-
skärl, i vilka konsumenter sorterar de uppgjorda fraktionerna. 
Huvudkärllyftens lyftkapacitet är 500 kg och insatskärllyften  
kan lyfta 100 kg. 

Dessutom kan standardkärl om 120 - 660 l enligt EN 840-1 och 
EN 840-2 tömmas med en Quatro-bil.
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
2.2. FUNKTIONSPRINCIPER
Kraftkällan
Fordonets motor är den källa som via ett kraftuttag normalt al-
strar drivkraften för sopaggregatets hydraulpump. Aggregatets 
samtliga arbetsfunktioner är hydrauliska. 

Hydraulpumpen på NTM Quatro arbetar för optimal driftseko-
nomi på olika varvtal beroende på driftsituation. Det för var-
je arbetsmoment lämpliga varvtalet regleras helt automatiskt 
från aggregatets styrsystem.

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 undvi-
ka onödiga haverier.

Kör aldrig med kraftuttaget kopplat mer än nödvän-
digt.



18
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Figur 18.1 Figur 18.2
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
Komprimatorns arbetsprincip
Varje komprimatorenhet består av en ledad pendel, som med 
hjälp av hydraulcylindrar, genom en pendelrörelse förflyttar av-
fallet från inlastningsfickan till lastbehållaren och komprimerar 
det.

De röda pilarna i figur 18.1 och figur 18.2 illustrerar kom-
primatorns rörelser vid en arbetscykel. I figur 18.1 visas en 
övre komprimator i det läge när avfallet har förflyttats till be-
hållaren och returrörelsen just har på börjats. I figur 18.2 
visas en nedre komprimator som just har påbörjat komprime-
ringsrörelsen. 

De nedre komprimatorernas arbetstryck är 21,0 MPa (210 bar) 
och komprimerings-intensiteten är 0,35 MPa (3,5 kp/cm²) resp. 
0,70 MPa (7,0 kp/cm²). De övre komprimatorernas arbetstryck 
är 18,5 MPa (185 bar) och komprimerings-intensiteten är 0,35 
MPa (3,5 kp/cm²).

Inlastningsbehållarnas volym är 0,7 + 0,4 + 0,09 + 0,06 m³ och 
rasvinkeln är ca 45°. Pendelns normalläge är nedåt, så att den  
under transport skapar ett lock för ilastningsöppningen.

När ilastning ska ske och kärllyften påbörjar uppåtrörelsen 
svänger pendeln uppåt och stannar i det övre läget tills kärllyf-
ten börjar nedåtrörelsen. I normalläget påbörjas genast däref-
ter två komprimeringscykler.

• Ilastning sker ovanifrån med hjälp av kärllyften och avfallet 
rasar ned i komprimeringsfickan framför pendeln

• Pendeln gör automatiskt två komprimeringscykler (inställ-
bart mellan 0-9 cykler) då kärllyften påbörjar sänkrörelsen

• Komprimeringen kan även aktiveras manuellt
• En komprimeringscykel innebär att pendeln backar till sitt 

övre läge och därefter kör fram till sitt utgångsläge (nedre 
läget)

• Induktiva lägesgivare mäter pendelns position  
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2

2.3.2. Manöverorgan

PANEL FUNKTION PLACERING

Stängningspanel 
KL04L & KL04R

Tvåhandsgrepp för stängning av komprimatorer Längst bak på behållarens båda sidor

Tömningspanel 
KL03L & KL03R

Nödstopp, öppning av komprimator, körning av pressvägg bakåt, körning av 
pressvägg framåt, vridknapp för val av övre eller nedre kammare

Längst fram på behållarens båda sidor

KL06R Nödstopp, öppning av mothåll, knapp för extra komprimeringscykel, vrid-
knapp för hävautomatik, vridknapp för fjärrkontroll, spak för kärllyft

På nedre högra komprimatorns sida

KL07L Nödstopp, öppning av mothåll, körning av extra komprimeringscykel På nedre vänstra komprimatorns sida

Kärllyftens spakar Höjer, sänker eller skakar avfallskärlet Under respektive bakljus

Tömningsbrytare Aktiverar tömningsfunktionerna Fordonshytten

Servicenyckel Bryter all spänning till aggregatet och dess funktioner Fordonshytten

2.3. MANÖVERORGANEN

2.3.1. Inledning
Nedan beskrivs aggregatets manöverpaneler och knappar, 
samt hur aggregatet är menat att användas.

Inledningsvis visas översiktligt manöverpanelernas placering 
och beteckning. Därefter beskrivs funktionen för varje knapp 

och spak, samt det arbetsmoment som sköts från respektive 
manöverorgan. Därefter beskrivs arbetsgången för lastning 
och lossning av avfall. Slutligen beskrivs systemdisplayen och 
de delar av mjukvaran som är av intresse för operatören.
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Figur 22.1 (KL04L, vänster sida)

Figur 22.2 (KL04R, höger sida)



23

FUNKTIONSBESKRIVNING 2
Stängningspanel KL04
Manöverorganen KL04L (figur 22.1) respektive KL04R (figur 
22.2) används för att stänga och låsa komprimatorerna. 
Manöverdonet har i enighet med formella krav ett dödmans-
grepp, vilket innebär att båda händerna måste användas 
för att stänga komprimatorn. Tvåhandsvillkoret är en del av 
aggregatets säkerhetssystem.

När hela behållaren är tömd och komprimatorerna ska åter-
ställas, måste den övre komprimatorn alltid stängas först.

Välj inledningsvis läge UPPER med vridknappen på töm-
ningspanelen KL03, längst fram på behållaren. Därefter tryck-
er man samtidigt på tvåhandsdonets knappar och håller dem 
intryckta tills komprimatorn har stängt. Därefter hålls knap-
parna inne ytterligare ungefär  fem sekunder, så att låskolvar-
na hinner låsa komprimatorluckorna. Att låskolvarna har gått 
i rätt läge måste också kontrolleras visuellt genom springan 
mellan komprimatorluckorna.

När den övre komprimatorn är stängd och låst läggs vrid-
knappen i KL03 i läge LOWER. Sedan trycks tvåhandsdonets 
knappar samtidigt in och hålls intryckta tills komprimatorn är 
stängd och kontrollampan mellan knapparna slocknar.

Knappens placering är vald så att operatören 
ska ha fullständig uppsikt över luckorna. Om 
någon eller något riskerar att klämmas fast 
måste operatören genast släppa knapparna!
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
Tömningspanel
Panelerna KL03L och KL03R används för att öppna respektive 
komprimator och köra vald pressvägg så att avfallet lossas. 
Panelen har fyra manöverknappar samt ett nödstopp. 

För att kunna tömma lasten måste läge ’Tömning’ väljas på 
tömningsbrytaren i fordonshytten.

Nedan beskrivs manöverknapparna från vänster i figur 
24.1, KL03L. Knappen för nödstopp beskrivs på sidan 46.

Knapp för öppning av komprimator (S1L/S1R)
Knappen hålls intryckt tills komprimatorn har öppnat helt. 
Vredet avgör vilken komprimator som öppnas.

Man ska alltid börja med att öppna och tömma 
den nedre behållaren. Om båda komprimato-
rerna öppnas och man börjar med den övre kan 
avfallsfraktionerna blandas!

En mekanisk förregling gör dessutom att den 
övre komprimatorn inte kan öppnas innan den 
nedre på samma sida är öppen.

Knapp för tömning av behållare (S2L/S2R)
Knappen hålls intryckt för att köra pressväggen i riktning mot 
komprimatorn. Vredet på panelen avgör om den övre eller 
den nedre pressväggen ska påverkas av knappen.

Avfallet ramlar ut bakom bilen. Knappens placering är vald så 
att stänk och sprätt från det utvällande avfallet inte ska träffa 
operatören.

Knapp för pressväggens återgång (S3L/S3R)
Knappen återställer pressväggens läge när lasten har tömts. 
Vredet avgör vilken pressvägg som ska påverkas av knappen.

Kör alltid pressväggen till sitt främsta läge, 
eftersom det ökas livslängden på teleskopcylin-
derns tätningar!

Vred för val av övre eller nedre kammare
Vredet avgör om knapparna ska påverka den övre eller den 
undre komprimatorn.

Vredet kan med fördel lämnas i läge LOWER sedan den nedre 
komprimatorn har stängts.
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
Manöverpanel för komprimator (höger sida)
På panel KL06R kan man manövrera de högra komprimatorer-
na och det övre mothållet. Dessutom finns vred för hävauto-
matik och eventuell fjärrkontroll.

Nedan beskrivs knapparna i panel KL06R från vänster till hö-
ger. Nödstoppsknappen beskrivs på sidan 46.

Vridknapp för fjärrkontroll (S13)
Knappens läge (off eller on) avgör om fjärrkontrollen ska 
kunna användas.

Vridknapp för kärllyftens hävautomatik (S9)
Kärllyften är utrustad med ett delvis automatiskt läge, som 
innebär att kärlet automatiskt lyfts upp från marken genast 
när det ställs mot kärlhållaren. 

Om vredet läggs i läge 1 är hävautomatiken inkopplad. Läge 0 
kopplar ur hävautomatiken.

Knapp för extra komprimeringscykel (S11)
Knappen startar en extra komprimeringscykel på alla fyra 
komprimatorer. Upprepade tryck ger upprepade cyklar (max 
tre).

Knapp för öppning av mothåll (S10)
Om det övre högra (smala) mothållet behöver öppnas manu-
ellt kan man göra det med hjälp av knappen. Under en nor-
mal arbetscykel öppnas mothållet automatiskt när kärllyften 
höjs med kärllyftsspaken.

Mothållet stänger automatiskt när tömningsbry-
taren i hytten sätts i mittenläge, om parkerings-
bromsen ansätts eller om motorn stängs av.
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
Manöverpanel för komprimator (vänster sida)
På panel KL06R kan man manövrera de vänstra komprimato-
rerna och det övre mothållet. 

Nedan beskrivs knapparna i panel KL06R från vänster till höger. 
Nödstoppsknappen beskrivs på sidan 46.

Knapp för öppning av mothåll (S15)
Om det övre vänstra (breda) mothållet behöver öppnas manu-
ellt kan man göra det med hjälp av knappen. Under en normal 
arbetscykel öppnas mothållet automatiskt när kärllyften höjs 
med kärllyftsspaken.

Mothållet stänger automatiskt när tömningsbry-
taren i hytten sätts i mittenläge, om parkerings-
bromsen ansätts eller om motorn stängs av.

Knapp för extra komprimeringscykel (S16)
Knappen startar en extra komprimeringscykel på alla fyra kom-
primatorer. Upprepade tryck ger upprepade cykler (max tre).
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Figur 30.1
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Kärllyftens manöverspak (JS2 och JS3)
Kärlet som ska tömmas höjs och sänks med spaken för kärllyf-
ten. Spakens utslag är proportionellt mot lyftens hastighet.

Då spaken hålls kvar mot det översta läget och 
pendelknappen i KL06R eller KL07L samtidigt hålls 
in, skakas kärlet så att kladdigt skräp lättare faller 
ut.

Det finns en spak under varje bakljus.
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Figur 32.1

Figur 32.2 
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FUNKTIONSBESKRIVNING 2
Tömningsbrytare (figur 32.1)
Brytaren har tre lägen, varav det mittersta är det neutrala 
off-läget. Läget ”luckor” är återfjädrande och gör så att mot-
hållen öppnar. Mothållen stängs sedan genom att handbrom-
sen lossas eller motorn stängs av. Notera att man inför ett 
ilastningsstopp alltid måste öppna mothållen manuellt.

Brytarens läge ’tömning’ aktiverar funktionerna som krävs för 
att behållaren ska kunna tömmas på avlastningsplatsen: mot-
hållen går upp och tömningspanelerna KL03L/KL03R aktiveras. 
Mothållen stängs genom att brytaren ställs till läget ’off’.

 
Tömningsbrytaren ska vara i ’off’-läge när man 
kör fordonet. En summer ljuder i hytten när 
tömningsbrytaren är aktiverad.

Servicenyckel (figur 32.2)
Nyckeln bryter all spänning till aggregatet och fungerar som 
huvudbrytare. Brytaren bör vara i läge från när fordonet trans-
porteras längre sträckor utan att aggregatet används.

Servicenyckeln kan med fördel helt tas ur låset 
när servicearbeten utförs. Detta som en försäk-
ran om att ingen kan köra aggregatet.
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Uppfällbart mothåll för insatskärl

Insatskärllyft

Insatskärl

Huvudkärl

Huvudkärllyftens lyftarm

Fast mothåll för huvudkärl
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2.3.3 KÄRLLYFTEN
Kärllyften består av följande huvudkomponenter:
1. Lyftram för rörelse upp och ned.
2. Kärlhållare med pneumatisk kärllåsning för tömning av 
huvudkärl
3. Insatskärllyft för tömning av insatskärl.

Kärllyften fungerar inte förrän mothållen är helt uppe!

Med hjälp av kärllyftens manöverspak körs kärllyften upp eller 
ned. Rörelsens hastighet är proportionell mot spakutslaget.

Kärllyftens arbetsprincip är antingen helt manuell eller 
halvautomatisk. Vid halvautomatikläget lyfts kärlet automa-
tiskt fritt från marken.

Kärllåsningarna aktiveras automatiskt under lyftrörelsen, så 
att kärlet är fastlåst när det ska tömmas.

Då huvudkärlet når sitt översta läge fångas det upp av 
kärlmothållen. Mothållen förhindrar kärlet från att falla in i 
komprimatorn.

Kärlen kan vid behov skakas i tömningspositionen genom att 
spaken hålls kvar i uppe-läget, samtidigt som knappen för 
pendelcykel i KL06R eller KL07L hålls in.
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2.4 MANÖVER OCH ANVÄNDNING
2.4.1 Manövrering av kärllyft och komprimator
Kärllyften kan endast köras med manöverspakarna som 
finns placerad bak på båda komprimatorerna. Kärllyften kan 
antingen manövreras manuellt eller halvautomatiskt läge med 
inkopplad hävautomatik.

Kärllyften fungerar inte förrän mothållen är helt uppe.

Arbetsgång vid tömning av kärl
1. När man kommit fram till platsen där ett kärl ska tömmas 

ska man välja växellådans neutralläge och ansätta parke-
ringsbromsen. Kraftuttaget är kopplat till parkeringsbrom-
sens läge.

2. Öppna mothållen (återfjädrande brytaren i hytten eller 
med knapp i KL06R/KL07L).

3. Välj manuell eller halvautomatisk körning på kärllyftens 
manöverpanel, KL06R.

4. För kärlet mot lyften och öppna kärlets lock.
5. I hävautomatikläget lyfts kärlet nu automatiskt upp från 

marken. I manuellt läge lyfts kärlet från marken manuellt 
med manöverspaken.

6. Med manöverspaken körs lyft- och tömningsrörelsen 
d.v.s. först lyfts insatsen upp ur huvudkärlet och därefter 
lyfts kärlet och insatsen upp till rätt höjd och tippas, allt i 
en synkroniserad rörelse.

7. Kärlen kan vid behov skakas i tömningspositionen genom 
att manöverspaken hålls kvar i uppläge.

8. Kärlen sänks med manöverspaken ända ner till marknivå, 
så att det släpper från kärllyften.

9. Stäng kärlets lock och återställ det.
10. Mothållen stänger automatiskt när parkeringsbromsen 

släpper.

Operatören måste alltid vara säker på att det 
finns tillräcklig fri höjd och att inga personer 
befinner sig inom arbetsområdet då kärlen 
lyfts, töms eller sänks ned till marken.

Komprimering
Komprimering sker automatiskt då kärllyften påbörjar sänkrö-
relsen. 

Vid behov kan extra komprimeringscykler startas manuellt 
från manöverpanelerna KL06R och KL07L. En knapptryckning 
startar alla fyra komprimatorer.
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Figur 38.1

Då nedre högra behållaren skall tömmas 
kan kärllyften skadas om inte vänstra kom-
primatorn är öppnad.

För att undvika blandning av fraktioner 
ska övre komprimatorn inte öppnas före 
motsvarande nedre behållare har tömts.

Minst 45°

Avfall
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2.4.2 Tömning av behållare
Tömning av behållarna sker genom att komprimatorn öppnas 
varpå lasten trycks ut med pressväggen. 

Tömningen måste alltid inledas med nedre 
vänstra behållaren. Därefter töms nedre högra 
behållaren. De övre behållarna kan därefter 
tömmas i valfri ordning.

Öppna ingen komprimator innan du försäkrat dig om att om-
rådet runt fordonet är fritt och att tömningen sker på avsedd 
plats.

Arbetsgång för tömning av behållare
1. Välj läge ”tömning” på brytaren i hytten.
2. Kör upp kärllyften ca 500 mm från marken. Detta krävs för 

att det skall vara möjligt att öppna komprimatorerna.
3. Börja med vänster tömningspanel (KL03L). Kontrollera att 

vredet ligger i läge LOWER. OBS! Nedre vänstra behålla-
ren ska alltid tömmas först!

4. Öppna komprimatorn genom att hålla öppningsknappen 
intryckt tills komprimatorn har öppnat helt.

5. Töm behållaren med pressväggens tryckknapp. Avfallet 
väller nu ut bakom bilen.

6. När bilen är rangerad för tömning av nästa fraktion måste 
den vänstra komprimatorn kontrolleras öppen minst 45°, 
så att kärllyften inte skadas när avfallet trycks ut (figur 
38.1).

7. Gå till höger tömningspanel (KL06R). Kontrollera att vre-
det ligger i läge LOWER.

8. Öppna komprimatorn genom att hålla knappen intryckt 
tills komprimatorn öppnat helt.

9. Töm behållaren med pressväggens tryckknapp.
10. Välj nu vilken övre behållare som ska tömmas genom att  

välja läge UPPER på KL06L eller KL06R.
11. Töm den övre behållaren med pressväggens knapp och 

återställ därefter pressväggen till utgångsläget. 
12. Upprepa punkt 10 och 11 på den återstående behållaren.

Pressväggarna återställs till utgångsläget i samband med att 
komprimatorerna stängs och låses. Se nästa avsnitt.
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Figur 40.1 Figur 40.2
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2.4.3 Stängning och låsning av komprimator
När alla behållare är tömda ska komprimatorerna stängas och 
låsas. Detta görs från stängningspanelerna KL04R och KL04L, 
som är placerade framför komprimatorerna på fordonets 
båda sidor.

Samtidigt som stängamanövern inleds börjar pressväggen för 
motsvarande komprimator att återställas.

Vid stängning ska den övre högra komprimatorn 
stängas först. Därefter den nedre högra. Däref-
ter den övre vänstra. Slutligen stängs den nedre 
vänstra komprimatorn.

För att minska risken för klämskador krävs dubbelhands-
grepp för att stänga komprimatorluckorna. Panelerna är 
placerade så att operatören ska ha fullständig uppsikt över 
stängningsrörelsen.

Arbetsgång vid stängning och låsning:
1. Gå till höger tömningspanel, KL06R, och välj läge UPPER 

med vridknappen.

2. Stäng den övre högra komprimatorn genom att trycka in 
båda stängningsknapparna på KL04R. Håll dem intryckta 
ca fem sekunder efter att komprimatorn stängt, så att 
låskolvarna hinner låsa komprimatorn. Kontrollera visuellt 
att låskolvarna har gått i rätt läge enligt figur 40.2. När 
stängaknapparna trycks in börjar motsvarande press-
vägg att återgå till utgångsläget. Emellertid hinner den 
bara ungefär halvvägs innan komprimatorn har låst. 
Därför måste pressväggen köras helt tillbaka genom att 
stängaknapparna igen trycks in och släpps. Alternativt 
kan framåtknappen i KL04 användas.

3. Välj läge LOWER på med vridknappen på KL06R.
4. Stäng nedre högra komprimatorn genom att trycka in 

båda stängningsknapparna på KL04R. Håll dem intryckta 
fem sekunder efter att komprimatorn stängt, så att låskol-
varna (figur 40.1) hinner låsa komprimatorn. Kontrol-
lampan på stängningspanelen slocknar när komprimatorn 
är låst.

5. Upprepa från punkt 1 för vänster sida och börja med den 
övre vänstra komprimatorn. 

6. Stäng slutligen den nedre vänstra komprimatorn.

Säkerställ slutligen att alla pressväggar är åter-
ställda till utgångsläget!
Se till att ingen befinner sig i närheten vid 
stängning av komprimator 
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Figur 42.1 Figur 42.2
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2.5 MANÖVERDISPLAY
NTM QUATRO har ett PLC-baserat styrsystem. Alla inställning-
ar är vid leveransen programmerade enligt beställningsspe-
cifikationen. Ändringar i mjukvaran får endast göras på en av 
NTM auktoriserad verkstad.

På PLC-systemets display kan emellertid också operatören av-
läsa vissa värden och ändra antalet automatiska arbetscykler. 
Displayen finns i ett vädersäkrat skåp, placerat ovanför KL06R 
på aggregatets bakre högra hörn.

Systemets huvudbild visas i figur 42.1. På bilden kan man 
avläsa information om huvudkärllyftens position (den vänstra 
stapeln) och huvudkärllyftens tiltcylinder (den högra stapeln). 

Dessutom finns räkneverk som visar antalet sekunder som 
respektive cylinder har varit i rörelse. Tidsräkneverken kan 
nollställas genom att kärllyftsspaken hålls kvar i nedåtläge 
under fyra sekunder efter att lyften nått lägsta nivån.

Genom att i huvudbilden trycka på funktionsknappen F4 kom-
mer man till menyläget SET, figur 42.2. På denna sida kan 
operatören välja hur många automatiska pendelcykler som 
ska utföras när ett kärl töms.

Med funktionsknapp F1 bestäms hur många automatiska 
pendelcykler (0-9 st) som de övre pendlarna skall köra varje 
gång ett kärl töms. 

Med funktionsknapp F4 väljs hur många automatiska pendel-
cykler (0-9 st) som de nedre pendlarna skall köra varje gång 
ett kärl töms. 
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PANEL KNAPPNUMMER PLACERING

Tömningspanel 
KL03L & KL03R

S8L, S8R Längst fram på behållarens båda 
sidor

KL06R S14 På nedre högra komprimatorns sida

KL07L S17 På nedre vänstra komprimatorns sida

EM
ERGENCY

S TO P
Figur 46.1
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3.1. AGGREGATETS SÄKERHETSSYSTEM
Aggregatet har säkerhetssystem som överensstämmer med
maskindirektivets bestämmelser. Det är strängeligen förbjud-
et att åsidosätta säkerhetsfunktioner! Eftersom aggregatet 
är typgodkänt 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, 
hydraulikens och elsystemets komponenter samt vissa manö-
verdon. Hela aggregatets funktion (karaktär) är överlag ett re-
sultat av säkerhetssystemet.

3.1.1. Manöverdon som ingår i säkerhetssystemet
NÖDSTOPP
När ett nödstopp trycks in så avbryts alla pågående maskinrö-
relser. Knappen stannar kvar i intryckt läge och för att återställa 
funktionen dras knappen ut.

Nödstoppsknapparna känns igen genom sin röda och gula sig-
nalfärg, samt av texten ’EMERGENCY STOP”. Ett exempel visas 
i figur 46.1.

På aggregatet finns sammanlagt fyra nödstoppsknappar. De är 
placerade enligt tabellen på sidan 46. 

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

STÄNGAFUNKTIONEN
Komprimatorn kan stängas endast med tvåhandsgrepp från 
manöverplatsen bak på aggregatet.

3.1.2 Viktiga säkerhetskomponenter i elsystemet
STYRSYSTEMETS SJÄLVÖVERVAKNING
Ett säkerhetsrelä på styr-kretskortet slår från styrkretsen om 
strömmen tillfälligt bryts eller om ett nödstopp trycks in. 
Det innebär att alla funktioner måste startas på nytt efter att 
strömmen åter kopplas in.
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3.1.3 Säkerhetskomponenter i hydraulsystemet
TRYCKBEGRÄNSNINGSVENTILER
Följande tryckbegränsningsventil ingår i aggregatets säkerhets-
system och får inte justeras av aggregatets användare.

• aggregatets huvudtryckbegränsare

Dessutom har alla hydrauliska funktioner en egen tryckbegrän-
sare.

Tryckbegränsarna har till uppgift att begränsa hydraultrycken så 
att aggregatets mekanismer inte överbelastas.

3.2. KOMPRIMERING OCH ILASTNING
Aggregatets komprimeringskraft är förinställd och anpassad för 
normalt avfall. NTM-aggregaten kan komprimera köksavfall, 
grovavfall, returpapper, returpapp, returmetall och returglas. 

Aggregatets komprimeringskraft får inte höjas genom ingrepp i 
hydraulsystemet. Användaren ska vara uppmärksam på eventu-
ella 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 pendeln 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 manö-
verspak.

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!

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 
användaren. 

Användaren uppmanas att varje vecka verifiera att nödstoppsk-
napparna fungerar och att aggregatet stannar om ett nödstopp 
aktiveras.

Om någon av aggregatets säkerhetsfunktioner inte fungerar 
eller visar tecken på funktionsstörningar, ska felet omgående 
korrigeras hos en av NTM eller NTM: s importör anvisad verk-
stad.
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Figur 50.1
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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!

Dekalernas placering framgår av figur 50.1.

Förutom varningsdekalerna ska maskinskylten alltid finnas på 
aggregatet. Figuren på sidan 55 också maskinskyltens place-
ring, framme på behållarens högra sida.

 Läs aggregatets bruksanvisning!
 (Placerad i hytten)

 Universell varningsdekal, klämrisk

 
Persontransport förbjuden!

Förbjudet att gå under upplyft kärllyft!

 

75909590

75909580

1000359599
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3.8 SÄKERHETSAVSTÅND
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Alternativ 
placering

3.9 MASKINSKYLTENS PLACERING
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4.1. REGELBUNDEN SERVICE, ALLMÄNT
Sopaggregatet utsätts under användning för mycket höga be-
lastningar. Små fel som inte upptäcks och åtgärdas i tid kan leda 
stor skada.

Regelbunden kontroll och service är den bästa garantin för ett 
fungerande aggregat och för en god driftsekonomi.

I serviceprogrammet ingår åtgärder och kontroller som skall 
utföras i enlighet med rekommendationerna som ges av NTM.
Åtgärderna skall alltid utföras och om man upptäcker ett fel el-
ler en antydan till ett fel bör detta åtgärdas direkt.

Det lönar sig alltid att byta skadade eller slitna detaljer i tid.

En god vana är att utföra halvårsservicen under våren.

P.g.a. klimatet drar man nämligen största fördelen av regelbun-
den service genom att sörja för 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 tempera-
tur- och kondensproblem, genom att se till att aggregatet är i 
gott skick samt att oljor och filter är utbytta.

Bryt alltid spänningen till aggregatet med service-
nyckeln (i fordonets hytt) vid service eller repara-
tionsarbete.

Vid provkörning är den person som utför arbetet ansvarig för 
att ingen befinner sig inom riskzonerna.

4.2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SERVICE
Bryt alltid spänningen till aggregatet med servicenyckeln (som 
finns i fordonets hytt) innan service- eller reparationsarbete 
påbörjas. Vid provkörning är den person som utför arbetet 
ansvarig för att ingen befinner sig inom riskzonerna.

Gå aldrig in i behållaren eller någon komprimator, 
om inte aggregatets servicenyckel är urtagen ur 
låset.
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Figur 60.2 Figur 60.1

a

b
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4.3. KONTINUERLIG TILLSYN OCH UNDERHÅLL
VAR 40:E DRIFTTIMME

Smörj kärllyftens samtliga smörjpunkter enligt smörjschemat på sidan 67.

Smörj pendlarnas lagringar enligt smörjschemat på sidan 69.

OBS! insatskärllyftens klämplåts- och kaminfästningar ska alltid smörjas manuellt - även på aggregat med centralsmörjning OBS!

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

VAR 80:E DRIFTSTIMME

Genomför smörjning enligt punkterna ovan.

Kontrollera oljenivån i hydraultanken. Nivån ska ligga mitt i synglaset när alla cylindrar är i sina utgångslägen.

Kontrollera att tryckfiltret inte läcker hydraulolja, figur 60.1a.       

Kontrollera och smörj gummitätningar (figur 50.2) mellan komprimator och behållare med däckfett.

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 60.1b. 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 bottenventilen mycket försiktigt så att hydraulolja inte rinner ut. Ventilen är nämligen också tankens oljeavtappningskran.
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Figur 62.3Figur 62.1

Figur 62.2
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4.3. KONTINUERLIG TILLSYN OCH UNDERHÅLL
UNDERHÅLLSSERVICE MED 1/2-ÅRS INTERVALL

Figur 62.1 Kontrollera skruvförbanden i behållarens samtliga ramfästen och kontrollera hydraulcylindrarnas låsplåtar. Verifiera att skruvförspänningen 
till följande moment:
M14: 210 Nm
M16: 290 Nm
M24: 940 Nm

Figur 62.2 Granska pressväggens glidklossar och byt vid behov.

Figur 62.3 Kontrollera alla hydraulkopplingar och slangar. Läckande kopplingar efterdrags. Nötta slangar byts ut.

Kontrollera visuellt förekomst av sprickor och deformationer, särskilt på kärllyftens leder, infästningar och hydraulcylindrar.

Kontrollera att alla komprimatorer låser ordentligt mot behållaren.
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Figur 64.1

a cb d e
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4.3. KONTINUERLIG TILLSYN OCH UNDERHÅLL
UNDERHÅLLSSERVICE MED 1/2-ÅRS INTERVALL FORTS.
Byt tryck- och returfilterinsats. Kontrollera tätningarna, rengör dem vid behov och spraya med vattenfrånstötande skyddsme-
del, vid figur 64.1 a respektive figur 64.1 c. 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.
UNDERHÅLLSSERVICE MED 1-ÅRSINTERVALL
Byt hydraulolja enligt följande:
• Anslut en slang till avtappningsventilen (figur 64.1 d)
• Tappa ut all gammal olja.
• Fyll ny olja genom returfilterinsatsen (figur 64.1 c)
Byt luftfilterpatronen (figur 64.1 b)

UNDERHÅLLSSERVICE MED 2-ÅRSINTERVALL
Byt LS-filter (figur 64.1 e)

 Då ett nytt aggregat tas i drift ska tryck- och returfiltersatserna bytas inom sex månader efter ibruktagningen.
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Smörjes var 40:e drifttimme, kärllyft
Nr Benämning Antal smörjpunkter

1 Kärllyftens reaktionsstag, infästningar 1 + 1

2 Lyftramens infästningar 1 + 1

3 Insatskärllyftens tömningscylinder 1 + 1

4 Insatskärllyftens kam 1 + 1

5 Insatskärllyftens klämplåt 1 + 1

6 Lyftramens lyftcylinder 2 + 2

7 Led mellan ram och tippram 2 + 2

8 Kärlhållarens klämplåt 2 + 2

9 Led mellan lyftram och ram 1 + 1 + 1

10 Kärlhållarens tippcylinder, nedre infästning 1 + 1

11 Kärlhållarens tippcylinder, övre infästning 1 + 1

12 Kärlhållarens klämplåtscylinder, övre infästning 1 + 1

Ovanstående gäller aggregat utan centralsmörjning. 

Notera att punkt 4 och 5 alltid måste smörjas manuellt, på alla aggregat!
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4 UNDERHÅLL
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Figur 68.1
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UNDERHÅLL 4
Smörjes var 40:e drifttimme, komprimatorer
Nr Benämning Antal smörjpunkter

1 Övre pendlarnas lagringar 2 + 2

2 Nedre pendlarnas lagringar 2 + 2

Smörjes var 80:e drifttimme, komprimatorer
3 Övre pendelcylindrar, infästning 2 + 2

4 Övre komprimatorernas låscylindrar, infästningar 1 + 1

5 Övre komprimatorernas dörrcylindrar, infästningar 2 + 2

6 Övre komprimatorernas upphängning, övre 1 + 1

7 Övre komprimatorernas upphängning, nedre 1 + 1

8 Nedre komprimatorernas upphängning, övre 1 + 1

9 Nedre komprimatorernas upphängning, nedre 1 + 1

10 Nedre pendelcylinder, infästningar 2 + 2

11 Nedre komprimatorernas dörrcylinder, infästningar 1 + 1

12 Nedre komprimatorernas låskolvar 1 + 1

13 Mothållens upphängning 2 + 2
 
Ovanstående gäller aggregat utan centralsmörjning.
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UNDERHÅLL 4
4.4. 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 föl-
jande 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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FELSÖKNING 5
5.1. ALLMÄNT OM FELSÖKNING
QUATRO-sopaggregatets funktioner är robusta och driftsäkra, 
men felsituationer kan alltid uppstå. 

Eftersom aggregatet är avancerat hänvisas den huvudsakliga 
felsökningen till en NTM-verkstad. Föreliggande avsnitt har 
som främsta uppgift att ändå ge operatören en grundläggande 
kännedom om placeringen av sådana komponenter som en 
servicegivare kan ställa inledande frågor om.

5.2. ELKOMPONENTERS PLACERING
De huvudsakliga elkomponenterna, inklusive kopplingslådor, 
är placerade enligt figur 74.1.

KL01: Undercentral med PLC-systemets     
 expansionsenheter IQAN-XA2 och IQAN-XS2.
KL02: Kopplingslåda.
KL08: Huvud-PLC med konfigurationsdisplay IQAN-MD3.   
 Monterad på aggregatets högra sida.
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5 FELSÖKNING
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FELSÖKNING 5
5.3. GIVARNAS PLACERING
De givare som finns på aggregatet är placerade enligt figur 
76.1. Dess funktion och benämning listas nedan.

1. Induktiv givare för nedre breda komprimatorn (G10)

2. Induktiva givare för övre pendlar (G3 & G4)

3. Induktiva givare för nedre pendlar (G1 & G2)

4. Magnetgivare för takluckor (MG_R & MG_L). MG_R gäller  
högra takluckan och MG_L gäller vänstra takluckan

5. Induktiva givare för komprimatorlåsningarna (G8 & G9)

6. Potentiometer för kärllyft (Pot.01)

7. Linjärgivare för insatskärllyft (G5)

8. Potentiometer för tiltning av kärllyft (Pot.02) 

9. Induktiv givare för hävautomatik (G7)
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TEKNISKA DATA 6
6.1. TEKNISKA DATA OM NTM QUATRO  80  
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6 TEKNISKA DATA
6.1 TEKNISKA DATA OM NTM QUATRO

BEHÅLLAREN KÄRLLYFT

Invändig höjd 2140 mm Arbetsprincip Hydraulisk kamtyp

Totallängd inklusive komprimator (chassi-
beroende)

8000 - 9500 mm Kärllåsning Pneumatisk klämplåt

Vikt, komplett aggregat 8400 - 8700 kg Temperaturområde för 
aggregatet

 – 25 – + 40 °C

Materialtjocklek i behållarens golv, väggar 
och tak

4 mm Arbetsperiod 21 s (max)

KOMPRIMATORER Huvudkärllyftens kapa-
citet

5 kN (500 kg)

Arbetstryck, övre resp nedre 220 MPa resp 23,5 MPa Insatskärllyftens kapacitet 1 kN (100 kg)

Tid för komplett arbetscykel 14 s Kärlstorlek 80-770 l enligt EN840 1 och 
2, samt 240 och 660 l fyrfacks 
specialkärl

Komprimeringskraft, nedre resp övre 133 kN (13,3 ton) resp 20,4 
kN (2,04 ton)

Ilastningsfickornas volym 0,7 + 0,4 + 0,09 + 0,06 m3

Materialtjocklek, nedre komprimatorer Sidor 6 mm, botten 5 mm

Materialtjocklek, övre komprimatorer Sidor 4 mm, botten 4 mm
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TEKNISKA DATA 6

HYDRAULIK

Maximalt systemtryck 23,5 MPa

Ventiler El-hydrauliska

Oljetankens volym 240 l

Filter

Högtrycksfilter 5 μ

Luftfilter 5 μ

Returfilter 5 μ

LS-filter 5 μ

ELSYSTEM

Spänning 24 V

Styrsystem PLC-system med kontakt-
lösa givare och pressostat-
reglerad arbetscykel
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