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1 Om dette dokument
1.1 Ophavsret

Denne driftsvejledning er ophavsretligt beskyttet. Ved spørgsmål om anvendelse og mangfoldiggø‐
relse af dokumentationen bedes De henvende Dem til KAESER. Venligst kontakt os, hvis De har
brug for yderligere informationer.

1.2 Symboler og mærkninger
➤ Tag højde for de symboler og mærkninger, der er anvendt i dette dokument.

1.2.1 Advarselshenvisninger

Advarslerne advarer mod farer, der kan føre til personskader, hvis de nævnte forholdsregler ikke
overholdes.

Advarslerne er inddelt i 3 faretrin, som kan genkendes på signalordet:

Signalord Betydning Følger ved ignorering

FARE Advarer mod umiddelbart truende fare Død eller alvorlige kvæstelser er meget
sandsynlige

ADVARSEL Advarer mod mulig truende fare Fare for død eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG Advarer mod en mulig farlig situation Risiko for mindre kvæstelser

Tab. 1 Faretrin og deres betydning (personskader)

Nogle advarselshenvisninger er omtalt i et tidligere kapitel. De gælder for dette kapitel og alle un‐
derkapitler.
Eksempel:

FARE
Her står hvilken fare, det drejer sig om, samt årsagen til den truende fare!
Her står de mulige konsekvenser, hvis advarslerne ignoreres.
Signalordet “FARE” betyder, at død eller svær fysisk tilskadekomst er yderst sandsynlige
konsekvenser, hvis advarslen ikke følges.
➤ Her står de forholdsregler, som kan beskytte dig mod faren.

Advarselshenvisninger, som vedrører et underkapitel eller de følgende procestrin, er integreret i
processen og nummereret som en handling.
Eksempel:

1. ADVARSEL! 
Her står hvilken fare, det drejer sig om, samt årsagen til den truende fare!
Her står de mulige konsekvenser, hvis advarslerne ignoreres.
Signalordet “ADVARSEL” betyder, at død eller svær fysisk tilskadekomst kan forekomme, hvis
advarslen ikke følges.
➤ Her står de forholdsregler, som kan beskytte dig mod faren.

2. Advarselshenvisningerne skal altid læses og følges omhyggeligt.
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1.2.2 Advarsler om materielle skader

I modsætning til advarselshenvisninger forventer man ved advarsler om materielle skader ingen
personskader.

Advarsler om materielle skader findes kun i et faretrin, som man kan kende på signalordet:

Signalord Betydning Følger ved ignorering

HENVISNING Advarer mod en mulig farlig situation Risiko for materielle skader

Tab. 2 Faretrin og deres betydning (materielle skader)

Eksempel:

HENVISNING
Her står hvilken fare, det drejer sig om, samt årsagen til den truende fare!
Her står de mulige følgeskader, hvis advarslen ignoreres.
➤ Her står de forholdsregler, som kan beskytte dig mod materielle skader.

➤ Advarsler om materielle skader skal altid læses følges omhyggeligt.

1.2.3 Andre henvisninger og symboler

Dette tegn henviser til særligt vigtige informationer.

Materiale Her finder du oplysninger om specialværktøj, driftsmateriel eller reservedele.

Forudsætning Her finder du de betingelser, der kræves for udførelse af en handling.
Her nævnes også sikkerhedsrelevante betingelser, der hjælper dig med at undgå farlige situatio‐
ner.

➤ Dette tegn står ved handlingsvejledninger, der kun består af et handlingsskridt.
1. Ved aktiviteter med flere trin ...
2. ... er rækkefølgen af de forskellige aktivitetstrin nummereret.

Resultat Viser den forventede afslutning af den foregående handling.

➤ Informationer, der kun vedrører én bestemt option, er forsynet med et mærke (eksempel: “Opti‐
on rm” betyder, at dette afsnit omhandler chassis med højdejustering). Optionsmærkningerne,
der kan forekomme i denne servicevejledning, er forklaret i kapitel 2.1.2.

Informationer om potentielle problemer er markeret med et spørgsmålstegn.
Årsagen nævnes i hjælpeteksten ...
➤ ... og der angives en løsning.

Dette tegn henviser til vigtige informationer eller forholdsregler til beskyttelse af miljøet.

Yderligere informationer Her bliver du gjort opmærksom på videreførende temaer.
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2 Tekniske data
2.1 Chassis

2.1.1 Kontroller gyldighedsområde

Denne betjeningsvejledning til chassis er gyldig for et begrænset udvalg af maskintyper. I tabel‐
len 3 er de gyldige maskintyper oplistet. En af disse oplistede maskintyper skal stemme overens
med typen af din maskine.

Type Afmærkning foretaget af bruger

M81; M82; M100

M114; M122; M123

M115

M118; M125

M135; M170; M171

M200

M250

Tab. 3 Gyldighedsområde for betjeningsvejledning til chassis

1. Kontroller, om din maskintype er oplistet i tabellen.
2. Afmærk rækken med din maskintype.

Typen på din maskine er ikke opført i tabellen.
➤ Henvend dig til KAESER SERVICE for at få den korrekte betjeningsvejledning til chassis.

2.1.2 Oversigt ekstraudstyr for chassis - skilt med ekstraudstyr

En oversigt over det påbyggede chassis-ekstraudstyr hjælper med nemmere at kunne henføre in‐
formationerne i denne betjeningsvejledning til maskinen.
Det eksisterende ekstraudstyr fremgår af skilt med ekstraudstyr (bogstavsforkortelser).

Dette skilt findes:
■ udvendigt på maskinen
■ I kørselsretning fremad
■ I indholdet af maskinens betjeningsvejledning

Tabellen nedenfor viser en detaljeret liste over muligt ekstraudstyr.
Kun bogstavsforkortelserne for det påbyggede chassis er trykt på skiltet!
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* r1 - r5 = Pladsholder for ekstraudstyr til chas‐
sis:
■ r1 = rb; rc; rd
■ r2 = rk; rl
■ r3 = rm; ro
■ r4 = rr; rs; rt
■ r5 = rw; rx

Tab. 4 Udsnit fra skilt med ekstraudstyr

➤ Find det monterede ekstraudstyr på skilt med ekstraudstyr, og indfør det i den efterfølgende
chassis-oversigt som reference.

2.1.3 Chassis

Chassiser er defineret på følgende måde ved hjælp af kombinationen af flere optionsforkor‐
telser:
Udgave/akselbelastning/højdejustering/driftsbremse
Eksempel: rb/rk/rm/rs betyder
chassis i EU-udgave, med lav akselbelastning, med højdejustering og påløbsbremse

Chassis:

Chassis Mærkning Forefindes?

Udgave (rb, rc, rd):

EU-chassis rb

GB-chassis rc

USA-chassis rd

Akselbelastning (rk, rl):

Lav akselbelastning rk

Højere akselbelastning rl

Højdejustering (rm, ro,):

med højdejustering rm

uden højdejustering ro

Driftsbremse (rr, rs, rt):

uden bremser rr

med påløbsbremse rs

med ABS-trykluftbremser rt

EU ≙ Europa, GB ≙ Storbritannien, US ≙ USA

Tab. 5 Optioner chassis
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2.1.4 Vægt på maskine til kørsel på vej

➤ Følg anvisningen.

2.1.4.1 Chassis med højdejustering

De angivne værdier er maksimalværdier. Maskinens faktiske vægt afhænger af det individuelle ud‐
styr (se maskinens typeskilt).
➤ Indføj den faktiske totalvægt på typeskiltet som reference.

M81 - M200:

Ekstraudstyr rb/rk/rm/rs rb/rl/rm/rs rb/rm/rs

Chassismodel EU
Chassis

Parkeringsbremse x x x

Påløbsbremse x x x

Akselbelastning l h -

Den faktiske total‐
vægt [kg]

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M81; M82; M100

1600 1800 -

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M114; M122; M123

1900 2200 -

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M115

- - 1900

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M118; M125

1900 2200 -

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M135; M170; M171

2700 3000 -

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M200

- - 3500

EU ≙ Europa
x ≙ findes; − ≙ findes ikke
l ≙ lav akselbelastning; h ≙ høj akselbelastning

Tab. 6 Kendetegn, masse og akseltryk på maskinen
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➤ Indføj den faktiske totalvægt på typeskiltet som reference.

M250:

Ekstraudstyr rb//rm/rs rb/rm/rt rb/rm/rr

Chassismodel EU
Chassis

Parkeringsbremse x x x

Påløbsbremse x - -

ABS-trykluftbremse - x -

Den faktiske total‐
vægt [kg]

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M250

3500 4000 4000

EU ≙ Europa; ABS ≙ Antiblokeringssystem
x ≙ findes; − ≙ findes ikke

Tab. 7 Kendetegn, masse og akseltryk på maskinen

2.1.4.2 Chassis uden højdejustering

De angivne værdier er maksimalværdier. Maskinens faktiske vægt afhænger af det individuelle ud‐
styr (se maskinens typeskilt).
➤ Indføj den faktiske totalvægt på typeskiltet som reference.

M81 - M200:

Ekstraudstyr rc/ro/rs rc/ro/rr rd/ro/rs

Chassismodel GB
Chassis

USA
Chassis

Parkeringsbremse x x −

Påløbsbremse x - x

Den faktiske total‐
vægt [kg]

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M81; M82; M100

1600 1600 1600

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M114; M122; M123

1900 1800 1900

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M115

1900 - 1900

GB ≙ Storbritannien; US ≙ USA
x ≙ findes; − ≙ findes ikke
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Ekstraudstyr rc/ro/rs rc/ro/rr rd/ro/rs

Chassismodel GB
Chassis

USA
Chassis

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M118; M125

1900 - 1900

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M135; M170; M171

3000 - 3000

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M200

3500 - 3500

GB ≙ Storbritannien; US ≙ USA
x ≙ findes; − ≙ findes ikke

Tab. 8 Kendetegn, masse og akseltryk på maskinen

➤ Indføj den faktiske totalvægt på typeskiltet som reference.

M250:

Ekstraudstyr rc/ro/rs rd/ro/rs rc/ro/rt rc/ro/rr

Chassismodel GB
Chassis

USA
Chassis

GB
Chassis

GB
Chassis

Parkeringsbremse x − x x

Påløbsbremse x x − −

ABS-trykluftbremse − − x −

Den faktiske total‐
vægt [kg]

Tilladt akselbelastning
[kg]
Type M250

3500 3500 4000 4000

GB ≙ Storbritannien; US ≙ USA
x ≙ findes; − ≙ findes ikke
ABS ≙ Antiblokeringssystem

Tab. 9 Kendetegn, masse og akseltryk på maskinen

2.1.5 Hjulbremse

De følgende tabeller viser en oversigt over chassiser.
Afhængigt af konstruktionen (akseltryk) er der monteret forskellige typer hjulbremser. Maskintypen
er tildelt hjulbremsens tilsvarende produktnavn.

Kontrol- og serviceintervaller er tilpasset efter de forskellige typer af hjulbremser, se service‐
planer i kapitel 8.1 og kapitel 8.2.
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Chassiser med højdejustering:

Ekstraudstyr rb/rk/rm/rs rb/rl/rm/rs rb/rm/rs

Type maskine Type hjulbremse

Type M81; M82; M100 RB 2361 RB 2361 -

Type M114; M122; M123 RB 3081A RB 2361 -

Type M115 - - RB 2361

Type M118; M125 RB 3081A RB 2361 -

Type M135; M170; M171 RB 3062 RB 3062 -

Type M200 - - RB 3081B

Type M250 - - RB 3081B

Tab. 10 Produktnavne på hjulbremser

Chassiser uden højdejustering:

Ekstraudstyr rc/ro/rs rc/ro/rr rd/ro/rs

Type maskine Type hjulbremse

Type M81; M82; M100 RB 2361 RB 2361 RB 2361

Type M114; M122; M123 RB 2361 RB 2361 RB 2361

Type M115 RB 2361 - RB 2361

Type M118; M125 RB 2361 - RB 2361

Type M135; M170; M171 RB 3062 - RB 3062

Type M200 RB 3081B - RB 3081B

Type M250 RB 3081B - RB 3081B

Tab. 11 Produktnavne på hjulbremser

2.1.6 Tilspændingsmoment for chassis

Etabler de korrekte tilspændingsmomenter i henhold til de tilladte akselbelastninger eller det indivi‐
duelle udstyr på dit chassis (ekstratudstyrsforkortelse).

2.1.6.1 Tilspændingsmomenter for chassis og trækanordning

Komponent Gevind Styrkeklasse Tilspændingsmo‐
ment [Nm]

Kuglekobling M16 8.8 210

Trækøje M16 8.8 210

Trækanordning M16 8.8 210

M20 10.9 540–560

M24 8.8 670–690

Tab. 12 Tilspændingsmoment for trækanordning
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2.1.7 Trækkuglekobling

Betegnelse Navn/værdi

Producent AL-KO

Type AK 161 AK 270 AK 351

maksimal akselbelastning [kg] 1600 2700 3500

maksimal støttebelastning [kg] 120 120 350

egnet diameter trækstang (1) [mm] 50 50 50

egnet koblingskugle trækkøretøj (2) [mm] 50 50 50
(1) ≙ ved mindre trækstangsdiameter monteres den relevante afstandsbøjle.
(2) ≙ anvend koblingskuglen i overensstemmelse med ECE R55-01.

Tab. 13 Data trækkuglekobling

2.1.8 Trækøje

M81 − M171:

Betegnelse Navn/værdi

Producent AL-KO

Type D40/F N76/E I45/F F68/E E40/A

Specifikation DIN NATO Italien Fran‐
krig

Eng‐
land

maksimal akselbelastning [kg] 3500

egnet diameter trækstang (1) [mm] 50
(1) ≙ ved mindre trækstangsdiameter monteres relevante afstandsbøsninger

Tab. 14 Data trækøje

M200:

Betegnelse Navn/værdi

Producent AL-KO

Type D40/D I45/D N76/F F68/F E40/B

Specifikation DIN Italien NATO Fran‐
krig

Eng‐
land

maksimal akselbelastning [kg] 3500

egnet diameter trækstang (1) [mm] 60

Tab. 15 Data trækøje

M250 (3500 kg):

Betegnelse Navn/værdi

Producent AL-KO

Type D40/G N76/F I45/G F68/F E40/B
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Betegnelse Navn/værdi

Specifikation DIN NATO Italien Fran‐
krig

Eng‐
land

maksimal akselbelastning [kg] 3500

egnet diameter trækstang (1) [mm] 60

Tab. 16 Data trækøje

M250 (4000 kg):

Betegnelse Navn/værdi

Producent AL-KO

Type D40 N76

Specifikation DIN NATO

Tab. 17 Data trækøje

2.1.9 Dæk

Billeder og tabeller indeholder data om dæk, fælge og fastgørelseselementer. Målangivelser for
dæk samt værdier for konstruktion, bæreevne og hastighed ses på siden af dækket, se billede 1.

Fig. 1 Eksempel målangivelser/værdier på siden af dækket
1 Udsnit af siden af dækket
2 Dækbredde [mm]
3 Forhold tværsnitshøjde/tværsnitsbredde

[%]
4 Radialkonstruktion

5 Fælgdiameter [tommer, inches]
6 Let lastbilsdæk (commercial)
7 Tværsnitshøjde
8 Tværsnitsbredde

Oversigt:
■ Dækstørrelse
■ Dæktryk
■ Bæreevneindeks
■ Rullemodstande
■ Fælgstørrelse og indpresningsdybde
■ Fastgørelseselementer
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2.1.9.1 Dækstørrelse

Option med chassis rb/rk/rm/rs; rb/rm/rs;
rc/ro/rs; rc/ro/rr

rb/rl/rm/rs rd/ro/rs

Marked Europa USA

Dækstørrelse [mm/
tommer]

Værdi Værdi Værdi

Type M81; M82; M100 185 R 14C 195 R 14C 185 R 14C*
195 R 14C**

Type M114; M115 195 R 14C - 195 R 14C

Type M122; M123; M125 195 R 14C 215 R 14C 195 R 14C*
215 R 14C**

Type M135; M170; M171 215 / 75 R 17.5 215 / 75 R 17.5 215 / 75 R 17.5

Type M200 215 / 75 R 17.5 - 215 / 75 R 17.5

Type M250 215 / 75 R 17.5 - 215 / 75 R 17.5

* ved ekstraudstyr rb/rk/rm/rs; ** ved ekstraudstyr rb/rl/rm/rs

Tab. 18 Dækstørrelse

2.1.9.2 Dæktryk

Option med chassis rb/rk/rm/rs; rb/rm/rs;
rc/ro/rs; rc/ro/rr

rb/rl/rm/rs rd/ro/rs

Marked Europa USA

Minimalt og anbefalet
dæktryk

Værdi Værdi Værdi

Trykenhed bar bar psi

Type M81; M82; M100 4,5 4,5 65

Type M114; M115 4,5 - 65

Type M122; M123; M125 4,5 5,0 65*
72**

Type M135; M170; M171 5,75 5,75 83

Type M200 7,0 - 102

Type M250 8,0 - 116

* ved hjul 195 R 14C; ** ved hjul 215 R 14C

Tab. 19 Dæktryk

Omregning: 1 bar ≙ 100 kPA ≙ 14.5 psi

2.1.9.3 Bæreevneindeks

Bæreevneindekset eller belastningsindekset er en kode, der angiver den maksimale tilladte aksel‐
belastning af dækket.
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Ekstraudstyr chassis rb/rk/rm/rs; rb/rm/rs; rc/ro/rs;
rc/ro/rr

rb/rl/rm/rs

Bæreevneindeks Værdi Værdi

Type M81; M82; M100 102 106

Type M114; M115 106 -

Type M122; M123; M125 106 112

Type M135; M170; M171 135 121

Type M200 135 -

Type M250 135 -

Tab. 20 Bæreevneindeks

Opdeling bæreevneindeks:

Bæreevneindeks maksimal belastning pr. dæk [kg]

102 900

106 950

112 1250

121 1250

135 2725

Tab. 21 Opdeling bæreevneindeks

2.1.9.4 Hastighedsindeks

Hastighedsindekset eller hastighedsklassen er et kodebogstav, der angiver den maksimale tilladte
hastighed på dækket.

Ekstraudstyr chassis rb/rk/rm/rs; rb/rm/rs; rc/ro/rs;
rc/ro/rr

rb/rl/rm/rs

Hastighedsindeks Værdi Værdi

Type M81; M82; M100 S N

Type M114; M115 N -

Type M122; M123; M125 N Q

Type M135; M170; M171 J R

Type M200 J -

Type M250 J -

Tab. 22 Hastighedsindeks

Opdeling hastighedsindeks:

Hastighedsindeks tilladt til [km/h]

S 180

R 170

Q 160

N 140
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Hastighedsindeks tilladt til [km/h]

J 100

Tab. 23 Opdeling hastighedsindeks

2.1.9.5 Fælgstørrelse og indpresningsdybde

Fælgstørrelse:

Option med chassis rb/rk/rm/rs; rb/rm/rs; rc/ro/rs;
rc/ro/rr

rb/rl/rm/rs

Fælgstørrelse [tommer] Værdi Værdi

Type M81; M82; M100 5,5 J x 14 H2 5,5 J x 14

Type M114; M115 5,5 J x 14 -

Type M122; M123; M125 5,5 J x 14 6 J x 14H2

Type M135; M170; M171 6,75 x 17,5 6,75 x 17,5

Type M200 6,75 x 17,5 -

Type M250 6,75 x 17,5 -

Tab. 24 Fælgstørrelse

Indpresningsdybde på fælge:

Option med chassis rb/rk/rm/rs; rb/rm/rs; rc/ro/rs;
rc/ro/rr

rb/rl/rm/rs

Indpresningsdybde [mm] Værdi Værdi

Type M81; M82; M100 30 30

Type M114; M115 30 30

Type M122; M123; M125 30 –5

Type M135; M170; M171 0,6 0,6

Type M200 0,6 -

Type M250 0,6 -

Tab. 25 Indpresningsdybde

2.1.9.6 Tilspændingsmomenter for hjulfastgørelse

Det europæiske marked:

Type Hjulskrue/hjul‐
møtrik

Gevind Nøglevidde
[mm]

Tilspændings‐
moment [Nm]

Type M81; M82; M100 Hjulskrue M 12 x 1,5 19 90

Type M114; M115 Hjulskrue M 12 x 1,5 19 90

Type M122; M123; M125 Hjulskrue M 12 x 1,5 19 90

Hjulmøtrik M 18 x 1,5 24 325

Type M135; M170; M171 Hjulmøtrik M 18 x 1,5 24 325

Type M200 Hjulskrue M 18 x 1,5 24 325
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Type Hjulskrue/hjul‐
møtrik

Gevind Nøglevidde
[mm]

Tilspændings‐
moment [Nm]

Type M250 Hjulskrue M 18 x 1,5 24 325

Tab. 26 Tilspændingsmoment for hjulfastgørelse (Europa)

Amerikansk marked:

Type Hjulskrue/hjul‐
møtrik

Gevind Nøglevidde
[mm]

Tilspændings‐
moment [lbf in]

Type M81; M82; M100 Hjulskrue M 12 x 1,5 19 797

Type M114; M115 Hjulskrue M 12 x 1,5 19 797

Type M122; M123; M125 Hjulskrue M 12 x 1,5 19 797

Hjulmøtrik M 18 x 1,5 24 2876

Type M135; M170; M171 Hjulmøtrik M 18 x 1,5 24 2876

Type M200 Hjulskrue M 18 x 1,5 24 2876

Type M250 Hjulskrue M 18 x 1,5 24 2876

Tab. 27 Tilspændingsmoment for hjulfastgørelse (USA)

2 Tekniske data
2.1 Chassis
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3 Sikkerhed og ansvar
3.1 Risici

Grundlæggende anvisninger

Her finder De informationer om forskellige former for ricisi, som kan opstå i forbindelse med driften
med maskinen.
Grundlæggende sikkerhedshenvisninger findes i denne betjeningsvejledning i begyndelsen af
hvert kapitel under overskriften "Sikkerhed".
Advarsler er angivet umiddelbart foran en handling, der kan være forbundet med fare.

3.2 Sikker anvendelse af maskinen
Her finder du informationer om forholdsregler, som skal hjælpe dig til en sikrere anvendelse af ma‐
skinen, medens enkelte produktlivsfaser understøttes.

Personligt beskyttelsesudstyr

Ved arbejde på chassiset kan du blive udsat for farer, som kan føre til uheld med svære, sund‐
hedsmæssige følger.
➤ Ved behov skal der bæres egnet beskyttelsesbeklædning.

Egnet beskyttelsesbeklædning (eksempler):
■ Sikkert arbejdstøj
■ Beskyttelseshandsker
■ Sikkerhedssko
■ Sikkerhedsbriller

3.2.1 Transport

Maskinens vægt og størrelse kræver, at der tages sikkerhedsmæssige forholdsregler i forbindelse
med transporten for at undgå ulykker.
➤ Transport må kun udføres af personer, der har den nødvendige uddannelse i sikkerhedsmæs‐

sig korrekt anvendelse af transportgods.
➤ Under transporten må der ikke opholde sig personer på eller ved maskinen.

Transport som anhænger

Hvis grundreglerne for en sikker anhængerdrift ikke overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker
ved transport af maskinen.
➤ Trækkøretøjets maksimalt tilladte anhængerlast samt den maksimalt tilladte sættevognslast på

koblingen skal overholdes.
➤ Undgå ekstreme tyngdepunktforskydninger og forkert læsning.
➤ Undgå at overanstrenge maskinen, specielt chassiset ved ufornuftig køremåde.
➤ Sørg for at tilpasse kørehastigheden til kørebanens beskaffenhed. Dette gælder særligt på ikke

asfalterede veje og ved gennemkørsel af kurver.
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➤ Maskinen må ikke hænges på eller transporteres i en skrå vinkel, da det ellers kan medføre
problemer med køredynamik (usikker kørsel) samt forårsage skader på anlægget.

➤ Inden maskinen flyttes, skal man være opmærksom på, at startspærrer (som antityverikæder)
demonteres eller sættes ud af funktion.

Transport som anhænger på offentlige veje

➤ Maskinen må ikke transporteres som anhænger på offentlig vej uden driftsbremse.
➤ Maskinen må ikke anvendes som anhænger og transporteres på offentlig vej uden lys.
➤ Det skal sikres, at anhængeren er i orden (f.eks. understel, dæk, bremser, signal- og lysanord‐

ning).
➤ Det pågældende lands regler og forskrifter for sikker vejtransport skal overholdes.

3.2.2 Opstilling

Brugeren skal garantere, at kun autoriseret personale har adgang til maskinen. Uautorisere‐
de personer må ikke opholde sig i maskinens opstillingsområde. Opstillingsstedet skal sikres
korrekt.

Når maskinen opstilles et egnet sted, undgås uheld og fejl.
➤ Flyt generelt kun maskinen ved hjælp af et tilkoblet trækkøretøj.
➤ Vælg en jævn, fast flade, der kan holde til maskinens vægt, som parkeringsposition.
➤ Sørg for, at der er den nødvendige plads uden om maskinen, så alle arbejder på maskinen kan

ske uhindret og uden risiko.
➤ Sørg for at sikre kompressoranlægget, så det ikke kører væk.
➤ Maskinen må ikke påvirkes af yderligere belastning (f.eks. vægten fra en skovl på en gravema‐

skine som tyveribeskyttelse).

3.2.3 Ibrugtagning, drift og vedligeholdelse

Under ibrugtagning, drift og vedligeholdelse kan du blive udsat for fare. Uforsigtig handlemåde kan
medføre uheld med alvorlige sundhedsfarlige skader.
➤ Arbejde på chassiset må kun udføres af autoriseret personale.
➤ Bær egnet beskyttelsesbeklædning.
➤ Forsøg ikke at åbne eller adskille gasfjedre eller fjedermagasin.
➤ Der må kun anvendes reservedele, som KAESER har godkendt til anvendelse i denne maski‐

ne.
➤ Udfør regelmæssig kontrol af chassiset:

■ Kontroller for synlige skader
■ Sikkerhedsanordninger skal være i perfekt stand

➤ Afmonterede, selvsikrende møtrikker må ikke bruges igen ved montagearbejde, men skal er‐
stattes af nye, da sikringen mod, at møtrikken løsner sig, ikke længere garanteres efter afmon‐
tering af møtrikken.

3 Sikkerhed og ansvar
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3.3 Sikkerhedssymboler
Grafikken viser, hvor sikkerhedssymbolerne er placeret på chassiset. De anvendte sikkerhedssym‐
boler og deres betydning fremgår af tabellen.
Sikkerhedssymbolernes placering er vist i to eksempler. Den individuelle opstilling af sikkerheds‐
symbolerne på chassiset på din maskine kan derfor afvige.

Fig. 2 Sikkerhedstegnenes position (eksempel option rb/rm/rs)

Fig. 3 Sikkerhedssymbolernes position (eksempel option rc/ro/rs)

Position Symbol Betydning

120 Advarsel!
Risiko for personskade ved sammenfoldeligt hjulophæng!
Alvorlige skader på ben og fødder er mulige.
➤ Drej kun automatikstøttehjulet ind, når anhængeren er koblet på et

trækkøretøj.
➤ Følg anvisningerne vedrørende automatikstøttehjulet i servicevejled‐

ningen.
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Position Symbol Betydning

500 Advarsel!
Fare for ulykker ved ustabil kørselsadfærd!
Risiko for ulykker og maskinskader.
➤ Monter og transporter kun anhængeren vandret på trækkøretøjet.
➤ Følg anvisningerne vedrørende transport af maskinen som anhæn‐

ger i servicevejledningen.

510 Advarsel!
Funktionsfejl ved manglende service.
➤ Efterse chassiset regelmæssigt.
➤ Følg anvisningerne vedrørende vedligeholdelse af chassiset i ser‐

vicevejledningen.

550 Advarsel!
Nødbremsning mislykkedes!
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine, hvor bremsen ikke
er trukket.
➤ Sikringen mod løsning skal føres, ophænges og fastgøres i henhold

til forskrifterne, før kørslen påbegyndes.
➤ Følg anvisningerne vedrørende transport af maskinen som anhæn‐

ger i servicevejledningen.

Tab. 28 Sikkerhedssymboler på chassis

3.4 Registrering af følger på grund af ikke-tilladte ændringer
Chassiset og de forskellige komponentgrupper er konstrueret i henhold til de gældende forskrifter
og har (ved behov) gennemgået godkendelsesprocedurer fra ansvarlige myndigheder.
Ændringer kan medføre, at de enkelte komponenter ikke længere fungerer sammen efter forskrif‐
terne. De forudsætninger, som var nødvendige for myndighedernes godkendelser, kan bortfalde.
Ved maskiner, hvor der er en national godkendelse til vejtrafik, kan ændringer eller ombygninger
for så vidt påvirke godkendelsen for vejtrafik, så denne tilladelse trækkes tilbage.

Ændringer indskrænker serviceydelserne (eksempler):
■ Garanti (hvis de hænger sammen med ændringen)
■ Begrænset reservedelsforsyning (omfang, leveringstid)

3 Sikkerhed og ansvar
3.4 Registrering af følger på grund af ikke-tilladte ændringer

18
Driftsvejledningen    Chassis ALKO
1600 – 4000 [kg] Nr.: 901898_02 DA



4 Opbygning og virkemåde
4.1 Optioner chassis

I dette kapitel får du målrettet information om et ansvarsbevidst eftersyn af chassiset samt rets‐
grundlaget for brug på offentlig vej.
Den grundlæggende viden om belastningsfordeling på anhængere med en aksel og den korrekte
påfyldning af maskinen hjælper til at forstå detaljerne ved chassisets opbygning og funktion.
■ Ansvarsbevidst eftersyn af chassiset

─ Sikkerhedskrav til personalet
─ Dokumenter kilometertallet på anhængeren

■ Retsgrundlag
─ Generel inspektion
─ Belysning
─ Stopklods

■ Belastningsfordeling på anhængere med en aksel
─ Maskinens stabilitet og kørestabilitet
─ Påfyldning af maskinen

■ Maskinen løsner sig af sig selv fra trækkøretøjet
─ Nødstilfælde ved transport af maskine som anhænger

■ Hjulophæng på automatikstøttehjulet
─ Drej automatikstøttehjul ind/ud
─ Automatikstøttehjul uden belastning
─ Automatikstøttehjul med belastning

Opbygning og funktion af chassiset:
■ Billede af chassis med indstillelig sammenkoblingshøjde og påløbsbremse

─ Trækanordning trækkuglekobling
─ Trækkuglekoblingens kontrolvisning
─ Trækkuglekoblingens tilladte svingområde
─ Korrekt tilkobling af anhænger til trækkøretøj
─ Påløbsanordning, udvekslingsanordning og hjulbremser
─ Justering af sammenkoblingshøjde
─ Parkeringsbremse
─ Aksel

■ Sikkerhedsanordninger til nødstilfælde
─ Sikkerhedskæder
─ Sikringen mod løsning gennemtvinger en nødopbremsning
─ Sikringen mod løsning skal føres gennem kabelføringen til sikring mod løsning
─ Kontroller støttebøjle

■ Hjulleje
─ Kompaktleje
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■ Hjul
─ Fastgørelseselementer
─ Fælge
─ Dæk

■ Korrosionsbeskyttelse varmegalvaniserede stålkomponenter

For at gøre udtrykkeligt opmærksom på den øgede potentielle risiko i forbindelse med transport af
maskinen som anhænger på offentlige veje gives der specifikke oplysninger og instruktioner i de
andre afsnit i denne betjeningsvejledning:

Information og vejledning Se kapitel

Montering af medfølgende chassis 5.1

Indstil anhængerens sammenkoblingshøjde 5.5

Montering/demontering af trækanordningens trækku‐
glekobling/trækøje

5.6

Tag anhængeren i drift 6.1

Evaluering af fejl på chassis 7.1

Efterse chassis 8.4

Transport af maskinen som anhænger på vej 10.1

Parkering af maskinen 10.2

De transportable maskiners måltegninger 11.1

Montagebilleder for chassis 11.3

Tab. 29 Information og vejledning til chassis

4.1.1 Efterse chassiset ansvarsbevidst

4.1.1.1 Sikkerhedskrav ved arbejde på chassiset

Ifølge producenten skal krævende servicearbejde på chassiset udføres af relevant og tilstrækkeligt
uddannet personale. Fagfolk er ansatte i virksomheder, f.eks. serviceteknikere i serviceorganisatio‐
nen for afdelinger af KAESER, eller medarbejdere i fagværksteder.

Ved krævende servicearbejde på chassiset henvises derfor i denne vejledning, især hvad an‐
går serviceplaner for chassiset, til følgende virksomheder:
■ KAESER SERVICE
■ Fagværksted

4.1.1.2 Dokumenter kilometertallet på anhængeren

Anhængerens antal faktisk kørte kilometer er afgørende for det nødvendige servicearbejde på
chassiset.
Det anbefales, at driftslederen fører en kørebog over anhængeren for at kunne bestemme anhæn‐
gerens antal faktisk kørte kilometer. Dermed kan anhængerens faktisk kørte kilometer også doku‐
menteres ved anvendelse af forskellige trækkøretøjer, og det nødvendige servicearbejde kan udfø‐
res rettidigt.
Nødvendigt servicearbejde skal udføres mindst én gang om året, hvis anhængerens kilometertal
ikke opnås.
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Serviceintervaller Kapitel

Serviceplan efter første
idriftsættelse

se kapitel 8.1

Vedligeholdelsesplan se kapitel 8.2

Tab. 30 Henvisning til serviceplan for chassis

4.1.2 Retsgrundlag

Maskinens driftsleder er ansvarlig for overholdelsen af de landespecifikke forskrifter i installa‐
tionslandet!

4.1.2.1 Generel inspektion

Eksempel for drift i Tyskland: § 29 i den tyske færdselslov:
Ved bestemte intervaller skal anhængeren underkastes en generel inspektion af et officielt aner‐
kendt kontrolsted (bemærk landespecifikke nationale forskrifter).

Intervallerne for en generel inspektion vurderes ud fra anhængerens tilladte totalvægt, se tabel 31.

Anhængerens tilladte to‐
talvægt [t]

GI* iht. år for første indregistrering Gentagelsesinterval for GI*

< 0,75 Efter 36 måneder Efter 24 måneder

> 0,75 < 3,5 Efter 24 måneder Efter 24 måneder

fra 3,5 ≤ 10 Efter 12 måneder Efter 12 måneder

* ≙ Generel inspektion

Tab. 31 Intervaller for anhængerens generelle inspektion

4.1.2.2 De transportable maskiners belysning

For at kunne transportere maskinen sikkert som anhænger i offentlig trafik er maskinen udstyret
med belysning.

Trækkøretøjet og maskinen har hver en stikdåse til belysning. Trækkøretøjets strømkilde er
maskinens strømkilde.
Stikdåsen på maskinen er placeret foran.

For at klargøre maskinen til transport skal begge stikdåser forbindes med det tilhørende kabel til
belysningen. Derefter kontrolleres det, om belysningsanordningen fungerer efter hensigten.

ADVARSEL
Transport af en ikke-belyst maskine som anhænger i offentlig trafik.
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen er uden belysning.
➤ Før hver kørselsbegyndelse skal belysningskablet monteres.
➤ Før hver kørselsbegyndelse skal belysningskablets funktion kontrolleres.
➤ Maskiner med defekt belysning må ikke transporteres som anhænger i offentlig trafik.
➤ Maskiner uden belysning, der anvendes som anhænger, må ikke transporteres i offentlig

trafik.

Yderligere informationer Den nøjagtige placering af stikdåsen for belysningen på din maskine kan du finde i kapitel 11.1.
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4.1.2.3 Stopklods

Stopklodser er stabile kiler af metal, plastik og andet velegnet materiale, som skal sikre motorkøre‐
tøj og anhænger fra at rulle væk ved at blokere mindst ét hjul.

Eksempel for drift i Tyskland: § 41 i den tyske færdselslov:
En anhænger med fast trækstang (herunder anhænger med centralaksel) skal, afhængigt af
den tilladte totalvægt, være udstyret med to stopklodser (bemærk landespecifikke nationale
forskrifter).

Stopklodserne er "udstyrsgenstande, der skal medbringes" til de anhængere med fast trækstang,
der er nævnt i tabel 32.

Tilladt totalvægt for en
anhænger med fast
trækstang [kg]

Udrustningspligt

< 750 -

> 750 X

− ≙ ingen udrustningspligt, X ≙ udrustningspligt

Tab. 32 Udrustningspligt med stopklodser

Stopklodser skal være anbragt i eller ved anhængeren (eller ved maskinen) med holdere og skal
være let tilgængelige.
Holderne skal udelukke tab eller frigørelse af stopklodserne.
Kroge og kæder må ikke anvendes som holdere.
Stopklodser skal være sikre at håndtere og være tilstrækkeligt funktionelle.

4.1.3 Belastningsfordeling på anhængere med en aksel

Farbare maskiner, som anvendes som chassis til anhænger med en aksel, skal opfylde følgende
konstruktionsmæssige betingelser:
■ Maskinens tyngdepunkt skal være mellem akslen og støttefoden/støttehjulet.
■ Maskinens tyngdepunkt skal være positioneret således, at størstedelen af massen af maskinen

fungerer som en akselbelastning.
■ Maskinens tyngdepunkt skal være positioneret således, at der er en positiv støttebelastning på

støttehjulet/støttefoden.
■ Tyngdepunktet på maskinen skal være så lavt positioneret som muligt.

4.1.3.1 Maskinens stabilitet

Tyngdepunktet for en farbar maskine med anhænger med en aksel er konstruktionsmæssigt fast‐
lagt, så kørestabiliteten på en maskine, som er frakoblet og parkeret, altid er sikret.
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Fig. 4 Støttebelastningen på en maskine, som er frakoblet og parkeret
1 Aksel
2 Maskinens tyngdepunkt
3 Afstand fra maskinens tyngdepunkt til ak‐

slen

4 positiv støttelast
5 Støttehjul, som er drejet ud (belastet)

Den positive støttebelastning understøtter stabiliteten på en maskine, som er frakoblet og
parkeret Dermed påvirker støttebelastningen støttefoden/støttehjulet.

4.1.3.2 Maskinens kørestabilitet

Tyngdepunktet for en farbar maskine med anhænger med en aksel er konstruktionsmæssigt fast‐
lagt, så kørestabiliteten på en maskine, som transporteres som anhænger, altid er sikret.

Fig. 5 Støttebelastning på maskine, der er tilkoblet et trækkøretøj
1 Aksel
2 Maskinens tyngdepunkt
3 Afstand fra maskinens tyngdepunkt til ak‐

slen

4 positiv støttelast
5 Støttehjul, som er drejet ind i transportposi‐

tion (aflastet)
6 Trækkøretøjets anhængeranordning

Den positive støttebelastning understøtter kørestabiliteten under transport af maskinen som
anhænger. Dermed påvirker støttebelastningen trækkøretøjets anhængeranordning.
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4.1.3.3 Påfyldning af maskinen

Korrekt påfyldning af maskinen:
■ Maskinen må kun påfyldes i det tilsigtede værktøjsrum (hvis haves).
■ Den maksimale tilladte maskinmasse må ikke overskrides ved påfyldning af værktøjet.
■ Belastningen skal forankres.

Ved korrekt påfyldt maskine medfører en positiv støttebelastning:
■ Kørselsstabilitet ved transport af maskine som anhænger er givet
■ Stabilitet af en frakoblet, parkeret maskine er givet

Ved forkert påfyldt maskine og det resulterende skift af tyngdepunktet medfører en negativ støtte‐
belastning:
■ Tab af kørestabilitet ved transport af maskinen som anhænger

─ Mulig nødsituation under transport: "Utilsigtet frakobling af maskinen fra trækkøretøjet (fra‐
koblet maskine)"

■ Tab af stabilitet af en frakoblet, parkeret maskine er givet
─ Mulig nødsituation: "Frakoblet maskine vælter med bagenden"

ADVARSEL
Forkert påfyldning af maskinen
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen er forkert påfyldt.
➤ Maskine skal påfyldes korrekt i det dertil indrettede værktøjsrum i overensstemmelse

med den tilladte samlede maskinmasse.

Fig. 6 Flytning af tyngdepunkt ved forkert belastning
1 Maskine med positiv støttebelastning
2 Maskine med negativ støttebelastning
3 Maskinens tyngdepunkt
4 Aksel
5 Akselbelastning

6 Støttehjul
7 positiv støttelast
8 Flytning af tyngdepunkt ved forkert belast‐

ning
9 Negativ støttebelastning

4.1.4 Maskinen løsner sig af sig selv fra trækkøretøjet

4.1.4.1 Nødstilfælde ved transport af maskine som anhænger

For at kunne transportere en anhænger med et trækkøretøj skal anhængerens trækanordning væ‐
re mekanisk forbundet med trækkøretøjets anhængeranordning.
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Den mekaniske forbindelse skal opfylde følgende egenskaber:
■ Modstå alle belastninger.
■ Forhindrer, at maskinen løsner sig af sig selv.

Hvis den mekaniske forbindelse til trækkøretøjet løsnes, vil det føre til en nødsituation i (of‐
fentlige) trafik. I denne servicevejledning betegnes denne nødsituation som "frakoblet maski‐
ne".

Sikkerhedsanordninger på chassiset minimerer følgerne af en sådan nødsituation. Hvilke sikker‐
hedsanordninger der er til stede, afhænger af chassisets udstyr.

Oversigt over sikkerhedsanordninger på chassiset:

Sikkerhedsanordning Sikkerhedskæder Sikring mod løsning

Anvendelse Ikke bremsede maskiner Maskiner med parkeringsbrem‐
se

Funktion i nødsituation Maskinen forbliver forbundet med træk‐
køretøjet via sikkerhedskæder.

Sikringen mod løsning foranledi‐
ger en nødopbremsning og rives
af.

Tab. 33 Sikkerhedsanordninger på chassis

Yderligere informationer Sikkerhedsanordninger skal lægges/fastgøres efter forskrifterne, se kapitel 10.1.3.

4.1.5 Hjulophæng på automatikstøttehjulet

Automatikstøttehjulet er udstyret med en mekanisme, det gør det muligt for hjulophænget at svinge
op for dermed at nå en gunstig transportposition. Ved at dreje det indvendige rør ind på det aflaste‐
de automatikstøttehjul frigives hjulophænget og svinger i transportposition, når det fortsat drejes.

Et aflastet automatikstøttehjul betyder, at maskinen er koblet til et trækkøretøj, og at maski‐
nens støttebelastning har indflydelse på trækkøretøjets anhængeranordning.
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Fig. 7 Frigivelsesmekanisme
1 Mekanisme låst
2 Mekanisme frigivet
3 Udvendigt rør
4 Vulst
5 Indvendigt rør
6 Firkant
7 Hjulophæng

8 Spindel
9 Kam
10 Holdebolt
11 Hjul
12 Pilens retning
13 Pilens retning

Hjulophængets frigivelsesmekanisme aktiveres, så snart kammen rører vulsten på det udvendige
rør:
■ Som et resultat heraf bevæger holdebolten sig i retning af pilen 12

■ Holdebolten frigiver firkanten 6  i hjulophænget (pasformforbindelse)
■ Når det forsat drejes ind, svinger hjulophænget (i pilens retning 13 ) i transportposition

Yderligere informationer For frakobling og parkering af en maskine med belastet automatikstøttehjul gælder særlige sikker‐
hedsrelevante instruktioner, se kapitel 4.1.5.3.

4.1.5.1 Drej automatikstøttehjul ind/ud

For til- og frakobling af maskinen fra trækkøretøjet er det påkrævet med en trækanordning (eksem‐
pel med trækkuglekobling), som skal sænke eller hæve anhængeren. Trækanordningens højde
kan ændres ved hjælp af et håndsving på automatikstøttehjulet. Når håndsvinget er aktiveret, kører
det indvendige rør 2  på automatikstøttehjulet ind eller ud afhængigt af drejeretningen, se tabel 34
og billede 8.

FORSIGTIG
Løft tunge byrder manuelt
Kvæstelser forårsaget af usund kropsholdning og overanstrengelse.
➤ Ændr trækanordnings højde ved hjælp af håndsvinget på støttehjulet.

Tilkoblingsproces med støttehjul som hjælp til at hæve:

Tilkoblingsproces Omdrejningsretning Automatikstøttehjul Trækanordning

Tilkobling af maskinen Imod urets retning Det indvendige rør
drejes ind

Trækkuglekoblingen
sænkes ned på kugle‐

hovedet
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Tilkoblingsproces Omdrejningsretning Automatikstøttehjul Trækanordning

Kobl maskinen fra Med urets retning Det indvendige rør
drejes ud

Trækkuglekoblingen
hæver sig fra kugleho‐

vedet*

* ≙ når håndtaget på trækkuglekoblingen samtidigt trækkes opad

Tab. 34 Tilkoblingsproces med automatikstøttehjul som hjælp til at hæve:

Fig. 8 Automatikstøttehjulet drejet ind eller ud
1 Automatikstøttehjul med indvendigt rør,

der er drejet ud
2 Automatikstøttehjul med indvendigt rør,

der er drejet ind
3 Det indvendige rørs bevægelsesretning
4 Udvendigt rør

5 Indvendigt rør
6 Hjulophæng
7 Hjul
8 Det indvendige rørs bevægelsesretning

4.1.5.2 Automatikstøttehjul uden belastning

Som forberedelse til transport af maskinen skal det indvendige rør på automatikstøttehjulet drejes
ind, indtil hjulophænget svinger i den korrekte transportposition. Dermed er der tilstrækkeligt frirum
i det farlige område mellem trækkøretøjet og anhængeren.

Forudsætninger:
■ Anhængeren med en aksel skal være koblet på trækkøretøjets anhængeranordning.
■ Støttebelastningen på maskinen har indvirkning på trækkøretøjets anhængeranordning.
■ Automatikstøttehjulet er aflastet.
■ Hjulophænget er placeret i henhold til påbuddet 1  i retning af anhængeren.
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Fig. 9 Hjulophæng på automatikstøttehjulet i transportposition
1 Påbud om hjulophæng i transportposition
2 Hjulophæng er svinget op
3 Hjulophæng i korrekt transportposition
4 Udvendigt rør
5 Vulst

6 Indvendigt rør
7 Holdebolt
8 Hjulophæng
9 Kam
10 Pilens retning

Som forberedelse til transport skal det indvendige rør på automatikstøttehjulet drejes indtil anslag,
så hjulophænget svinger i den korrekte transportposition:
■ Kammen rører ved vulsten i det udvendige rør.
■ Kammen bevæger holdebolten i pilens retning.
■ Holdebolten frigiver hjulophænget.
■ Hjulophænget svinger opad.
■ Ved drejning indtil anslag:

─ Svinger hjulophænget svingere længere op.
─ Trykker hjulophænget hjulet mod kammen og klemmer det fast.

4.1.5.3 Automatikstøttehjul med belastning

Automatikstøttehjul med belastning betyder:
■ Anhængeren med en aksel er koblet fra trækkøretøjet
■ Maskinens støttelast fungerer på automatikstøttehjulet

ADVARSEL
Når støttehjulet drejes op, får det opklappende hjulophæng trækanordningen til brat at styrte
til jorden.
Alvorlige skader på ben og/eller fødder er mulige.
➤ Drej kun automatikstøttehjulet ind, når anhængeren er koblet på et trækkøretøj.
➤ Automatikstøttehjulet på en frakoblet anhænger må kun drejes så langt ind, at vulsten

ikke berører kammen.
➤ Anbring ikke fødderne under vognstangsrøret.
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Fig. 10 Advarsel: "Fare for at komme til skade på grund af vognstangsrør, der styrter mod jorden"
1 Vulst
2 Kam

3 Holdebolt
4 Hjulophæng

Automatikstøttehjulet på en frakoblet anhænger må ikke være drejet helt ind. Den samme meka‐
nisme, som svinger hjulophænget i transportposition ved aflastet automatikstøttehjul, medfører, at
hjulophænget pludselig klapper i, når automatikstøttehjulet er belastet. Derfor falder vognstangsrø‐
ret brat til jorden og kan forårsage alvorlige skader på ben og/eller fødder.

4.1.6 Option rb/rm/rt; rb/rm/rr; rc/ro/rt
Hjulophæng på det halvautomatiske støttehjul

Som forberedelse til transport af maskinen skal det indvendige rør på det aflastede halvautomati‐
ske støttehjul drejes ind, indtil hjulophænget kan svinges i den korrekte transportposition. Dermed
er der tilstrækkeligt frirum i det farlige område mellem trækkøretøjet og anhængeren.

Et aflastet halvautomatisk støttehjul betyder, at maskinen er koblet til et trækkøretøj, og at
maskinens støttebelastning har indflydelse på trækkøretøjets anhængeranordning.

Fig. 11 Hjulophæng på det halvautomatiske støttehjul
a Støtteposition
1 Transportkroge
2 Fastgørelseshåndtag

b Transportposition
3 Fastgørelseshåndtag sat i
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For at opnå en god transportposition skal støttehjulet:
■ Drejes ind indtil kort før anslagspunktet
■ Drejes op manuelt
■ Sættes i transportposition

4.2 Option rb/rm/rs
Chassisets opbygning og virkemåde

Som eksempel beskrives nu chassiset med justerbar koblingshøjde og påløbsbremse (se op‐
tionsgenvej). Den individuelle opbygning af chassiset på din maskine kan afvige fra dette ek‐
sempel, se tabellen med kendetegn for optioner 2.1.3.

Chassiset med indstillelig koblingshøjde og påløbsbremse opbygget på følgende måde:

Fig. 12 Chassis
1 Trækkuglekobling
2 Trækøje
3 Trækstang
4 Påløbsanordningens hus
5 Højdeindstillingsstykke (mellemstykke)
6 Styrestang
7 Håndtag på parkeringsbremse
8 Sikring mod løsning
9 Automatikstøttehjul

10 Støttelastens funktionsretning
11 Buk
12 Vognstangsrør, trækstang (langsgående)
13 Akselrør (tværgående) med gummifjedere‐

lementer
14 Akseltrykkets funktionsretning
15 Svinghåndtag med akseltap
16 Hjulbremse
17 Hjulnav

Komponenternes funktion:

Komponenter Funktion

Trækkuglekobling/trækøje Trækanordning, som forbinder anhængeren mekanisk med trækkøre‐
tøjets anhængeranordning

Trækstang Indskydelig stang på påløbsanordningen, som aktiverer udvekslings‐
anordningen

Styrestang Påløbsanordningen forbliver konstant i vandret stilling ved parallelju‐
stering (styrestang)

Automatikstøttehjul Støttehjul med indvendigt rør, som kan drejes ind/ud, og svingbart hju‐
lophæng
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Komponenter Funktion

Støttelast Støttelastens funktionsretning

Buk Understøtnings- og fastgørelsespunkt for maskinens karosserikar

Vognstangsrør Vognstangsrøret er det langsgående rør, som forbinder akselrøret
med højdeindstillingsstykkerne

Akselrør med gummifje‐
derelement

Akselrøret (tværgående) overfører den primære andel af maskinens
massevægt, som affjedres af gummifjederelementerne på hjulene

Akselbelastning Akseltrykkets funktionsretning

Gummifjederelement Fjederelement, som er presset ind i akselrøret for at absorbere sving‐
håndtaget

Svinghåndtag med aksel‐
tap

Håndtag, som er presset ind i gummifjederelement og akselrør for at
absorbere hjulnavet

Hjulbremse Tromlebremse, som aktiveres ved hjælp af påløbsanordning og ud‐
vekslingsanordning

Hjulnav Hjulenes hjulleje og holder

Tab. 35 Kendetegn ved funktion

4.2.1 Trækanordning trækkuglekobling

Trækanordningen på anhængeren skal være kompatibel med trækkøretøjets anhængeranordning.
Trækanordningen forbinder anhængeren mekanisk med trækkøretøjets anhængeranordning. Til
denne opgave skal alle komponenter være i teknisk perfekt stand.

Afhængig af trækkøretøjets anhængeranordning kan trækanordninger være monteret som alterna‐
tiver:

Anhængeranordning på trækkøretøj Kompatibel trækanordning til anhængeren

Kuglehovedkobling Trækkuglekobling

Gaffelkobling Trækøje

Tab. 36 Anhængeranordninger og kompatible trækanordninger

Ved trækanordningens trækkuglekobling (se figur 13) er kontrolvisning integreret grundlæg‐
gende i trækkuglekoblingen. Derfor vises der i det videre forløb af denne betjeningsvejled‐
ning et eksempel på korrekt tilkobling af anhængeren til trækkøretøjet ved hjælp af trækku‐
glekobling.
Når trækanordningens trækøje anvendes, er låsemekanismen i gaffelkoblingen integreret i
trækkøretøjet. I dette tilfælde er den korrekte tilkobling af anhænger til trækkøretøjet en be‐
standdel i trækkøretøjets betjeningsvejledning.

Trækkuglekoblingens kontrolvisning består af:
■ Aflåsningsindikator
■ Slitageindikator

Den tilladte støttebelastning er præget i trækkuglekoblingens håndtag.
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4.2.1.1 Trækkuglekobling AK161 / AK270

Fig. 13 Trækkuglekobling AK161 / AK270
1 Trækkuglekobling
2 Trækkuglekobling med specialtilbehør
3 Anhængeranordning på trækkøretøj
4 Trækkuglekoblingens hus
5 Aflåsningsindikator (sikkerhedsvisning)
6 Spærrepal

7 Trækkuglekoblingens håndtag
8 Ekstra sikring
9 Slitageindikator
10 Gummiklodser
11 Stiklås
12 Kode

4.2.1.2 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs
Trækkuglekobling AK351

til 3500 kg (M200; M250)

Fig. 14 Trækkuglekobling AK351
1 Anhængeranordning på trækkøretøj
2 Trækkuglekoblingens hus
3 Aflåsningsindikator (sikkerhedsvisning)

4 Spærrepal
5 Slitageindikator
6 Trækkuglekoblingens håndtag

4.2.1.3 Option rd/ro/rs
Trækkuglekobling AK26

M81 – M125 (USA-chassis)
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Fig. 15 Trækkuglekobling AK26
1 Anhængeranordning på trækkøretøj
2 Trækkuglekoblingens hus

3 Trækkuglekoblingens håndtag
4 Låsebolt

4.2.2 Kontrolindikatorer

Kontrolindikatoren på trækkuglekoblingen består af en aflåsningsindikator og en slitageindikator.

4.2.2.1 Trækkuglekobling AK161 / AK270

Aflåsningsindikator:

Efter tilkobling af maskinen til trækkøretøjets anhængeranordning skal det kontrolleres, om trækku‐
glekoblingen er låst korrekt. Kammen på aflåsningsindikatoren skal være trykket ud. Hvis kammen
ikke er trykket ud, må maskinen under ingen omstændigheder transporteres af trækkøretøjet.

ADVARSEL
Trækkuglekobling er ikke låst
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Kontroller aflåsningsindikator

Fig. 16 Aflåsningsindikatoren for trækkuglekobling AK161 /AK270
1 Anhængeranordning på trækkøretøj
2 Aflåsningsindikator
3 Håndtag

4 Trækkuglekoblingens hus
5 Kammen trykket ud
6 Kammen kørt ind
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Avancerede betydninger/fejlmuligheder på aflåsningsindikatoren:

Aflåsningsindikator Betydning/fejlmulighed

Kammen trykket ud Trækkuglekoblingen er lukket og låst

Kammen trykket ud Koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning har tilstrækkelige
slitagereserver

Kammen ikke trykket ud Trækkuglekoblingen er åbnet

Tab. 37 Område for aflåsningsindikator

Slitageindikator:

Efter anhængeren er koblet til trækkøretøjets anhængeranordning, skal det kontrolleres, om slita‐
gen mellem trækkuglekoblingen og koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning ligger
inden for det tilladte område. Kontrolindikatorens viser skal pege på "området +". Hvis kontrolindi‐
katorens viser peger på “området −”, må anhængeren under ingen omstændigheder transporteres
af trækkøretøjet.

ADVARSEL
Slitage mellem trækkuglekobling og koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning
er inden for det tilladte område
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Kontrollér trækkøretøjets koblingskugle
➤ Udskift trækkuglekobling

Fig. 17 Slitageindikator for trækkuglekobling AK161/AK270
1 Anhængeranordning på trækkøretøj
2 Trækkuglekoblingens hus
3 Håndtag
4 Slitageindikator

5 Kontrolindikatorens viser
6 Slitagetilstand ligger inden for det tilladte

område
7 Slitagetilstand ligger inden for det ikke-til‐

ladte område

Avancerede betydninger/fejlmuligheder på slitageindikatoren:

Slitageindikator Betydning/fejlmulighed

Området + Trækkuglekoblingen har tilstrækkelige slitagereserver

Området + Koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning har tilstrækkelige slitage‐
reserver

Området − Trækkuglekoblingen er slidt

Området − Koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning er slidt
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Slitageindikator Betydning/fejlmulighed

Området − Lukkemekanismen på trækkuglekoblingen udløses, men der er ingen koblings‐
kugle i trækkuglekoblingen.

Tab. 38 Område for slitageindikator

4.2.2.2 Trækkuglekobling AK351

Aflåsningsindikator:

Efter tilkobling af maskinen til trækkøretøjets anhængeranordning skal det kontrolleres, om trækku‐
glekoblingen er låst korrekt. Spærrepalen skal svinges ud, og aflåsningsindikatorens grønne cylin‐
der skal være synlig. Hvis den grønne cylinder ikke er trukket ud, må maskinen under ingen om‐
stændigheder transporteres af trækkøretøjet.

ADVARSEL
Trækkuglekobling er ikke låst
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Kontroller aflåsningsindikator

Fig. 18 Aflåsningsindikator for trækkuglekobling AK351
1 Anhængeranordning trækkøretøj
2 Cylinder indgrebsindikator (trykket ud)
3 Spærrepal (svinget ud)

4 Trækkuglekoblingens hus
5 Håndtag

Avancerede betydninger/fejlmuligheder på aflåsningsindikatoren:

Aflåsningsindikator Betydning/fejlmulighed

Spærrepal svinget ud
Cylinder er trukket ud

Trækkuglekoblingen er lukket og låst

Cylinder er trukket ud Koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning har tilstrækkelige
slitagereserver

Cylinder ikke trukket ud Trækkuglekoblingen er åbnet

Tab. 39 Område for aflåsningsindikator
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Slitageindikator:

Efter anhængeren er koblet til trækkøretøjets anhængeranordning, skal det kontrolleres, om slita‐
gen mellem trækkuglekoblingen og koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning ligger
inden for det tilladte område. Kontrolindikatorens markering skal pege på “det grønne område +”.
Hvis markeringen peger på “det røde område −”, må anhængeren under ingen omstændigheder
transporteres af trækkøretøjet.

ADVARSEL
Slitage mellem trækkuglekobling og koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning
er inden for det tilladte område
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Kontrollér trækkøretøjets koblingskugle
➤ Udskift trækkuglekobling

Fig. 19 Slitageindikator for trækkuglekobling AK351
1 Anhængeranordning trækkøretøj
2 Slitageindikator
3 Trækkuglekoblingens hus

4 Håndtag
5 Slitagetilstand ligger inden for det tilladte

område (grøn +)
6 Slitagetilstand ligger inden for det ikke-til‐

ladte område (rød−)

Avancerede betydninger/fejlmuligheder på slitageindikatoren:

Slitageindikator Betydning/fejlmulighed

Markering viser grønt om‐
råde

Trækkuglekobling i ny stand
Trækkuglekoblingen har tilstrækkelige slitagereserver
➤ ingen forholdsregler påkrævet.

Markering viser rødt områ‐
de

■ Koblingskugle på trækkøretøjets anhængeranordning ved den
nederste slitagegrænse, trækkuglekobling er uden slitage.

■ Koblingskugle i ny stand, trækkuglekobling udviser høj slitage.
■ Koblingskugle og trækkuglekobling udviser høj slitage.
■ Trækkuglekobling er beskadiget.

➤ Lad trækkuglekobling og koblingskugle kontrollere på et fagværk‐
sted.

➤ Sørg for at udskifte slidte dele.
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Slitageindikator Betydning/fejlmulighed

Markeringen er uden for
farveindikatoren

Trækkuglekoblingen er ikke tilkoblet.

Tab. 40 Område for slitageindikator

4.2.3 Trækkuglekoblingens tilladte svingområde

For at kompensere for bump på vejen eller i terrænet skal trækkuglekoblingen placeres om køretø‐
jets langsgående akse og i horisontal retning, på en måde så den kan dreje på koblingskuglen på
trækkøretøjets anhængeranordning.

Svingområdet har følgende egenskaber:
■ Er begrænset.
■ Må ikke overskrides.
■ Svarer til den positive og negative retning af rotationen omkring køretøjets langsgående

akse.
■ Svarer til den positive og negative retning af rotationen omkring køretøjets horisontale

akse.

ADVARSEL
Trækkuglekoblingen er deformeret
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine.
➤ Udskift deform trækkuglekobling.

Fig. 20 Eksempel på tilladt svingområde for trækkuglekobling
1 Frontvisning af trækkuglekoblingen
2 Tilladt svingområde for køretøjets langs‐

gående akse

3 Visning fra siden af trækkuglekoblingen
4 Tilladt svingområde horisontalt

Tilladt svingområde [gra‐
der]

Værdi

Køretøjets langsgående
akse

25

Horisontalt 20

Tab. 41 Tilladt svingområde
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4.2.4 Korrekt tilkobling af anhænger til trækkøretøj

Tilkoblingen af anhænger til trækkøretøj skal kunne foretages af én person uden brug af
værktøj, og uden personen udsættes for fare.

For at kunne koble anhængeren sikkert sammen med en aksel til trækkøretøjet skal det undgås at
hæve vognstangsrøret. Støttehjulet kan anvendes som hjælp til indstilling af anhængerens højde.
Således kan én person uden besvær og sikkert koble en anhænger til trækkøretøjet.

FORSIGTIG
Fjederbelastet låsemekanisme i den åbnede trækkuglekobling
Risiko for kvæstelser som følge af fastklemning af fingre
➤ Tag kun fat i håndtaget på trækkuglekoblingen
➤ Ræk ikke ind i den åbne trækkuglekobling
➤ Brug beskyttelseshandsker.

FORSIGTIG
Løft tunge byrder manuelt
Kvæstelser forårsaget af usund kropsholdning og overanstrengelse
➤ Ændr trækanordnings højde ved hjælp af håndsvinget på støttehjulet.

Støttehjul med svingdrev

Fig. 21 Støttehjul med svingdrev
a Automatisk støttehjul
b Halvautomatisk støttehjul

1 Håndsving
2 Svingbart hjulophæng
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Støttefod med svingdrev

Fig. 22 Støttefod med svingdrev
1 Håndsving
2 Klemmehåndtag

Støtteanordninger med svingdrev Vognstangsrør/trækanordning

Støttehjul
Støttefod

Udfør hævning og sænkning ved hjælp af håndsving på støtte‐
hjulet/støttefoden.

Tab. 42 Udfør tilkobling ved hjælp af håndsving på støttefod/støttehjul

Aktivitet Kontrol

Placer trækkøretøjet bag‐
læns i forhold til den par‐
kerede anhænger.

Sammenlign højden på trækkøretøjets anhængeranordning med høj‐
den på anhængerens trækkuglekobling.

Støttefod/støttehjul skal
drejes ud, indtil koblings‐
kuglen på anhængeran‐
ordningen kan passere
under trækkuglekoblin‐
gen på anhængeren.

Koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning passerer under
trækkuglekoblingens underkant.

Kør langsomt trækkøretø‐
jet tilbage i position.

Koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning er nu under
kugleskålen på trækkuglekoblingen.

Træk håndtaget på træk‐
kuglekoblingen opad, og
drej samtidig støttehjulet/
støttefoden ind, indtil
trækkuglekoblingen falder
i hak.

Via støttelasten kan man høre, at trækkuglekoblingen falder i hak.
Håndtaget på trækkuglekoblingen svinger tilbage i udgangsstillingen.

Aflæs trækkuglekoblin‐
gens kontrolvisning.

Aflåsningsindikatoren og slitageindikator kontrolleres.

Tab. 43 Udfør tilkobling ved hjælp af håndsving på støttefoden/støttehjulet

4.2.5 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs
Påløbsanordning, udvekslingsanordning og hjulbremser

Påløbsanordningen kan betegnes som styreenhed for påløbsbremsen. Påløbsanordningen reage‐
rer på forsinkelsen af trækkøretøjet. Det betyder, at påløbsbremsen reagerer, når trækkøretøjet
transporterer anhænger, og trækkøretøjet bremser. Hjulbremsen på anhængeren aktiveres af på‐
løbsanordningen og udvekslingsanordningen.
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Der kan også ske en reaktion hos påløbsanordningen ved kørsel i terræn.

Udvekslingsanordning på et chassis med indstillelig koblingshøjde består af følgende komponen‐
ter:
■ Mellemarm, trykstang og øverste vinkelhåndtag,
■ Ståltov med øverste og nederste svingslæde,
■ Nederste vinkelhåndtag,
■ Bremsestangssystemets trækstang og udligningsprofilen,
■ To tovtræk

Fig. 23 Princip for påløbsanordning (chassis med justerbar koblingshøjde)
1 Trækkøretøjets anhængeranordning
2 Trækkuglekobling
3 Trækstangkraft
4 Trækstang
5 Støddæmperens stempelstang
6 Bælg
7 Lejebøsning
8 Støddæmperens cylinder

9 Påløbsanordningens hus
10 Mellemarm
11 Drejepunkt for mellemarm
12 Trykstang
13 øverste vinkelhåndtag
14 Øverste svingslæde
15 Ståltov
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Fig. 24 Påløbsanordning, udvekslingsanordning og hjulbremse (chassis med justerbar koblingshøjde)
1 Påløbsanordningens hus
2 Øverste svingslæde
3 Ståltov
4 Nederste svingslæde
5 nederste vinkelhåndtag
6 Bremsestangssystemets svingslæde

7 Bremsestangssystemets trækstang
8 Udligningsprofil
9 Tovtræk
10 Hjulbremse
11 Ekspansion

Når trækkøretøjet bremser eller kører i terræn:
■ Skubber maskinens masse trækstangen mod dæmpningskraften på støddæmperen ind i

påløbsanordningens hus,
■ Justerer påløbsanordningen mellemarm, trykstang og øverste vinkelhåndtag,
■ Strammer det øverste vinkelhåndtag ståltovet ,
■ Strammer ståltovet det nederste vinkelhåndtag,
■ Trækker det nederste vinkelhåndtag bremsestangssystemets trækstang, herunder udlig‐

ningsprofilen,
■ Strammer udligningsprofilen begge tovtræk,
■ Aktiverer tovtrækkene begge ekspansionsled i hjulbremserne,
■ Trykker ekspansionsleddene bremsebakkerne mod bremsetromlen.

Anhængeren bremser tvangsmæssigt.

4.2.6 Hjulbremse

Anhængerens hjulbremser er tromlebremser.
Tromlebremsen består af det faststående bremseskjold med de derpå monterede bremseklodser
og yderligere mekaniske funktionselementer, samt den roterende bremsetromle. Bremseskjoldet
roterer ikke. Bremseskjold med funktionselementer, se billede 25.
Ved aktivering af ekspansionen bliver begge bremseklodser trykket mod den roterende bremse‐
tromle. Bremseffekten opnås gennem opståede friktion mellem bremseklodsernes belægninger og
den roterende bremsetromles radiale løbeflade.
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Fig. 25 Eksempel bremseskjold med funktionselementer (tromlebremse)
1 Bremseskjold (set indefra)
2 Håndtag til tilbagekørselsautomatik
3 Indstillingshus
4 Justeringsmøtrik
5 Trækfjeder
6 Rotationsretning
7 Primær bremseklods

8 Bremsebelægning
9 Holdefjeder til bremseklods
10 Returfjeder til bremseklods
11 Ekspansion
12 Ophængningsring
13 Sekundær bremseklods

Bremseskjoldet er udstyret med følgende kontrol- og serviceåbninger:
■ Åbning til kontrol af bremsebelægningens styrke
■ Serviceåbning til justeringsmøtrikken

Yderligere informationer Indstilling af anhængerens hjulbremser, se kapitel 8.12.5.

4.2.7 Option rb/rm/rr; rc/ro/rr
Trykluftbremse med antiblokeringssystem

Bremsesystemet indeholder en elektronisk styreenhed, sensorer samt pneumatiske komponenter.

Tolednings-trykluftbremseanlæg:

Mellem trækkøretøj og anhænger findes der en ledning til påfyldning af anhængerbeholderen og
en ledning til styring af bremsning (ved hjælp af trykopbygning). Fordelen er, at trykluftbeholderen
på anhængeren også forsynes med trykluft under bremsning.
På grund af den indbyggede sikring mod ombytning er det ikke muligt at bytte om på koblingshove‐
derne på trykluftledningerne.

Antiblokeringssystem (ABS):

Antiblokeringssystemet er et teknisk system, som gør bremsning sikker. Blokering af hjul ved for
hård opbremsning eller glat vejbane og dermed udskridning forhindres.

Yderligere informationer Bremseskema til trykluftbremsen findes i kapitel 11.2.
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4.2.8 Justering af koblingshøjde

4.2.8.1 Option rb/rm/rs
Justering af koblingshøjde ved EU-chassis

Chassisets højdejustering består af et højdeindstillingsstykke og et tandkransled. Højdeindstillings‐
stykkets variable indstillingsområde gør det muligt at tilpasse koblingshøjden på anhængeren til
højden på trækkøretøjets anhængeranordning, se billede 26.
Klemmekraften, som sammentrykker tandkransled i sin pasform, oprettes med en skrueforbindel‐
se. En parkeringsbremse erstatter sikringsmøtrikken i dette anvendelsestilfælde. Parkeringsbrem‐
sen er sikret med et fjederstik.
Startende fra den vandrette indstilling af koblingshøjden kan højdeindstillingsstykket indstilles, som
vist i tabellen 44. Den maksimale indstilling er begrænset af et anslag.
For at sikre kørselsstabilitet og kørselssikkerhed skal tandkransleddene på højdejusteringen gribe
ind i hinanden uden spil.
Påløbsindretningen forbliver via parallelindstillingen (styrestang) vandret. Skub koblingsdelen op
eller ned på håndtaget på påløbsanordningen. En gasfjeder understøtter justeringen.

ADVARSEL
Tandkransleddene griber ikke ind i hinanden uden frigang
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Før hver kørselsbegyndelse skal det kontrolleres, om parkeringsbremsen er strammet

til.

Fig. 26 Indstillingsområde koblingshøjde EU-chassis
1 Indstillingsvinkel opad
2 Indstillingsvinkel nedad
3 Højdeindstillingsstykke

4 Styrestang
5 Håndgreb
6 Tandkransled

Retning maksimal vinkel [grader]

50

10

Tab. 44 Maksimalt indstillingsområde koblingshøjde EU-chassis

Yderligere informationer Målangivelserne til den minimale/maksimale koblingshøjde for din maskine findes i kapitel 11.1.
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4.2.8.2 Option rb/rm/rt; rb/rm/rr
Justering af koblingshøjde - chassis 4000 kg

M250-chassis akselbelastning 4000 kg:
Chassisets højdejustering består af to højdeindstillingsstykker og to tandkransled. Højdeindstil‐
lingsstykkernes variable indstillingsområde gør det muligt at tilpasse koblingshøjden på anhænge‐
ren til højden på trækkøretøjets anhængeranordning, se billede 27.
Klemmekraften, som sammentrykker tandkransled i sin pasform, oprettes med en skrueforbindel‐
se. En parkeringsbremse erstatter sikringsmøtrikken i dette anvendelsestilfælde. Hver parkerings‐
bremse er sikret med et fjederstik.
Startende fra den vandrette indstilling af koblingshøjden kan højdeindstillingsstykkerne indstilles,
som vist i tabellen 45. Den maksimale indstilling er begrænset af et anslag. Juster koblingsdelen
op eller ned på håndtaget på højdeindstillingsstykket.

For at garantere stabilitet og kørestabilitet:
■ Skal tandkransleddene på højdejustering gribe ind i hinanden uden spil.
■ Skal trækanordningen altid være indstillet vandret.

ADVARSEL
Trækanordningen/påløbsanordningen er ikke justeret vandret
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor kørslen er ustabil.
➤ Anhængeren må kun tilkobles, når trækanordningen/påløbsanordningen ligger vandret.

ADVARSEL
Tandkransleddene griber ikke ind i hinanden uden frigang
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Før hver kørselsbegyndelse skal det kontrolleres, om parkeringsbremsen er strammet

til.

Fig. 27 Indstillingsområde koblingshøjde chassis 4000 kg
1 Indstillingsvinkel opad
2 Indstillingsvinkel nedad
3 Tandkransled

4 Højdeindstillingsstykke
5 Håndgreb

Retning maksimal vinkel [grader]

50
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Retning maksimal vinkel [grader]

10

Tab. 45 Maksimalt indstillingsområde koblingshøjde chassis 4000 kg

For at kunne garantere arbejdssikkerheden ved oprettelse af koblingshøjden skal højdeindstillings‐
stykket være støttet, før parkeringsbremsen løsnes.

ADVARSEL
Løsnede tandkransled kan få højdeindstillingsstykket til pludseligt at falde til jorden
Betydelige skader på ben og/eller fødder er en mulig følge
➤ Afstøt højdeindstillingsstykket med en buk.

Yderligere informationer Placering af buk, se kapitel 5.5.

Yderligere informationer Målangivelserne til den minimale/maksimale koblingshøjde for din maskine findes i kapitel 11.1.

4.2.9 Parkeringsbremse

Maskinens parkeringsbremse er ikke en driftsbremse. Parkeringsbremsen sikrer en frakoblet ma‐
skine mod at rulle væk.

4.2.9.1 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs
Parkeringsbremse (håndbremse med gasfjeder)

Træk håndbremsen Aktivitet

Stramme til Træk kraftigt i håndtaget på parkeringsbremsen over "dødpunktsområ‐
det" og ud af nulstillingen

Løsne ■ Tryk på låseknappen på parkeringsbremsens håndtag
■ Flyt håndtaget på parkeringsbremsen over "dødpunktsområdet" og

ud tilbage til nulstillingen

Tab. 46 Træk håndbremsen

Når maskinen er parkeret på skråninger, kan det forekomme, at maskinen ruller tilbage, selv om
parkeringsbremsen er trukket, se tabel 47.

Værdi Enhed

25 cm

Tab. 47 Tilbagerulning ved parkering på skråninger

Omgåelse af tilbagekørselsautomatikken muliggør denne ufrivillige bevægelse bagud. Gasfjederen
på den trukne parkeringsbremse justerer selv hjulbremsen og sikrer, at maskinen står stille igen.
Dermed drejer håndtaget på parkeringsbremsen brat opad.

FORSIGTIG
Gasfjederen drejer håndtaget på parkeringsbremsen brat opad
Kvæstelser af hånden er en mulig følge
➤ Grib ikke ind i svingområdet
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4.2.9.2 Option rc/ro/rs
Parkeringsbremse (håndbremse med tandsegment og fjedermagasin)

Træk håndbremsen Aktivitet

Stramme til Træk håndtaget kraftigt opad indtil den sidste tand. Håndtaget står lod‐
ret, fjedermagasin på bremsestangssystemet er spændt.

Løsne ■ Træk håndtaget lidt længere op, og aktiver låseknappen.
■ Tryk håndtaget helt ned, mens låseknappen holdes trykket ned.

Tab. 48 Træk håndbremsen

4.2.9.3 Option rb/rm/rt, rc/ro/rt, rb/rm/rr, rc/ro/rr
Parkeringsbremse (med håndtag)

Træk håndbremsen Aktivitet

Stramme til Drej håndsvinget til anslag.

Løsne Drej håndsvinget løs.

Tab. 49 Træk håndbremsen

4.2.10 Aksel

Akselrøret er tværgående på chassiset.

Akselrøret:
■ Overfører den primære andel af maskinens massevægt, som affjedres af gummifjederelemen‐

terne på hjulene
■ Skal være egnet til det registrerede akseltryk på maskinen
■ Er vedligeholdelsesfrit

Akselrøret må aldrig svejses!

ADVARSEL
Svejs det beskadigede akselrør
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine.
➤ Der må under ingen omstændigheder udføres svejsearbejde på akslens rør.
➤ I tilfælde af skader skal akselrøret udskiftes af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

4.3 Sikkerhedsanordninger til nødstilfælde
Afhængigt af den individuelle udrustning kan der landespecifikt være følgende sikkerhedsanordnin‐
ger på dit chassis:
■ Sikkerhedskæder
■ Sikring mod løsning
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Sikkerhedsanordninger på chassiset minimerer følgerne af en nødsituation (frakoblet maskine):

Sikkerhedsanordninger Sikkerhedskæder Sikring mod løsning

Funktion i nødsituation Maskinen forbliver forbundet med
trækkøretøjet via sikkerhedskæ‐

derne.

Sikringen mod løsning foranlediger
en nødopbremsning og rives af.

Tab. 50 Sikkerhedsanordningerne på chassiset skal placeres, fastgøres og kontrolleres

ADVARSEL
Transportberedskab er ikke oprettet korrekt!
Livsfarlige kvæstelser som følge af maskine, som har løsnet sig fra trækkøretøjet.
➤ Overhold anvisninger til placering, fastgøring og kontrol af sikkerhedsanordningerne.

4.3.1 Sikkerhedskæder

For at undgå, at anhængeren løsner sig fra trækkøretøjet af sig selv under transport, er anhænge‐
ren udstyret med sikkerhedskæder. I tilfælde af en nødsituation forbliver den frakoblede maskine
forbundet med trækkøretøjet via sikkerhedskæderne.

ADVARSEL
Sikkerhedskæderne er ikke fastgjort til trækkøretøjet
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine uden sikkerhedskæder.
➤ Fastgør de løse ender af sikkerhedskæderne på trækkøretøjet for at oprette transport‐

beredskab.

Fig. 28 Eksempel på chassis med sikkerhedskæder
1 Højdeindstillingsstykke
2 Øje
3 Sikkerhedskæde
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Fig. 29 Eksempel på chassis med sikkerhedskæder (US-udførelse)
1 Anhængeranordning på trækkøretøj
2 Vognstangsrør

3 Sikkerhedskæde
4 Fastgørelse til trækkøretøjet

Hvis dit chassis er udstyret med sikkerhedskæder, skal følgende foranstaltninger træffes for at op‐
rette transportberedskab:
■ Læg sikkerhedskæder diagonalt.
■ Sikkerhedskæderne fastgøres i trækkøretøjets kroge, der er beregnet til det.
■ Sikkerhedskæderne snos rundt om trækkøretøjets anhængeranordning og sikres, hvis passen‐

de kroge mangler.

4.3.2 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rc/ro/rr; rd/ro/rs
Sikringen mod løsning gennemtvinger en nødopbremsning

For at gennemtvinge en nødopbremsning, hvis anhængeren løsner sig af sig selv under
transport, aktiverer en sikring mod løsning, som er fastgjort på trækkøretøjet, mellemarmen
på anhængerens parkeringsbremse.

■ Mellemarmen aktiverer de enkelte komponenter i udvekslingsanordningen
■ Ekspansionslåsen trykker bremsebakkerne mod bremsetromlen
■ Gasfjederen holder parkeringsbremsens håndtag i bremsestilling.

Fig. 30 Princippet bag en tvungen nødopbremsning
1 Håndtag på parkeringsbremse
2 Drejepunkt
3 Mellemarm til sikring mod løsning
4 Bremsestangssystem

5 Sikring mod løsning
6 Karabinhage
7 Gasfjeder
8 Trækkøretøjets anhængeranordning
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For at kunne garantere en nødopbremsning under transport skal følgende forudsætninger være gi‐
vet:
■ Sikringen mod løsning er fastgjort korrekt ved mellemarmen på anhængerens parkeringsbrem‐

se.
■ Sikringen mod løsning er ført korrekt gennem kabelføringen til sikringen mod løsning.
■ Sikringen mod løsning er fastgjort korrekt på trækkøretøjet.
■ Støttebøjlen garanterer det nødvendige frirum til parkeringsbremsens mellemarm.

4.3.3 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rc/ro/rr; rd/ro/rs
Sikringen mod løsning skal føres gennem kabelføringen til sikring mod løsning

For at gennemtvinge en nødbremsning af den frakoblede maskine skal sikringen mod løsning føres
korrekt gennem kabelføringen til sikringen mod løsning før hver kørselsbegyndelse og fastgøres på
trækkøretøjets anhængeranordning.

Vær opmærksom på følgende detaljer:
■ Sikringen mod løsning er i perfekt stand.

─ Forbindelseselementerne til trækkøretøjet er i perfekt tilstand.
─ Forbindelseselementerne på parkeringsbremsens mellemarm er i perfekt tilstand.

■ Sikringen mod løsning er ført gennem kabelføringen til sikringen mod løsning (øje på siden 7
af chassiset).

■ Sikringen mod løsning er snoet om kuglehalsen på trækkøretøjets anhængeranordning.
■ Omslyngningen er sikret med karabinhager.
■ Der er tilstrækkeligt frigang til kørsel i sving.

ADVARSEL
Nødbremsning mislykkedes!
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine, hvor bremsen ikke er trukket.
➤ Før hver kørselsbegyndelse skal det kontrolleres, om sikringen mod løsning og forbin‐

delseselementerne er i perfekt stand.
➤ Før hver kørselsbegyndelse skal det kontrolleres, at sikringen mod løsning er ført kor‐

rekt, er hængt op og sikret.
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Fig. 31 Eksempel på sikring mod løsning
1 Sikringen mod løsning er ført korrekt
2 Sikringen mod løsning er ikke ført korrekt
3 Højdeindstillingsstykke
4 Påløbsanordning

5 Håndtag på parkeringsbremse
6 Sikring mod løsning
7 Øje

Kabelføringer til sikring mod løsning på chassiset med fast koblingshøjde (rc/ro/rs; rc/ro/rr;
rd/ro/rs) kan afvige fra billedet. Instruktionerne til kabelføringer til sikring mod løsning (hvis de
forefindes) og fastgørelsen på trækkøretøjet gælder også for det beskrevne eksempel med
højdejustering.

4.3.4 Fastgørelse af sikring mod løsning på trækkøretøjet

Sikringen mod løsning skal fastgøres i henhold til følgende kriterier:
■ Vær opmærksom på konstruktionen på trækkøretøjets anhængeranordning
■ En komponent, der er fastgjort til trækkøretøjet, anvendes som fastgørelse
■ Vær opmærksom på nationale regler

ADVARSEL
Nødbremsning mislykkedes!
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine, hvor bremsen ikke er trukket.
➤ Før hver kørselsbegyndelse skal det kontrolleres, at sikringen mod løsning er ført kor‐

rekt, er hængt op og sikret.

Tabellen 51 beskriver og illustrerer eksempler på forskellige fastgørelsesmåder for sikringen mod
løsning.

Nr. Beskrivelse Billede

1 Ved aftagelige anhængeranordninger til trækkøretøjet skal
sikringen mod løsning fastgøres med en komponent, der er
fastgjort til trækkøretøjet!
Sno aldrig sikringen mod løsning om kuglehalsen på aftageli‐
ge anhængeranordninger!
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Nr. Beskrivelse Billede

2 Sno sikringen mod løsning om kuglehalsen på en anhænger‐
anordning, der er fastgjort til trækkøretøjet.

3 Før sikringen mod løsning gennem løfteøjet på trækkøretø‐
jet, og sno den derefter om løfteøjet, og fastgør den.

4 Fastgør sikringen mod løsning med karabinhagen DIN 5299
direkte på løfteøjet. Karabinhagen DIN 5299 skal have en
minimumslængde på 70 mm.

5 Før sikringen mod løsning gennem løfteøjet, og sno den de‐
refter om kuglehalsen, og fastgør den.
På denne måde er to af trækkøretøjets fastgjorte komponen‐
ter givet som fastgørelsespunkter, som trækkraften i nødstil‐
fælde kan fordeles på. I henhold til "teknikkens aktuelle ni‐
veau" har denne fastgørelsesmetode vist sig at være den
mest pålidelige.

6 Før sikringen mod løsning gennem den efterfølgende monte‐
rede klembøjle, og sno den derefter om kuglehalsen, og fast‐
gør den.

Tab. 51 Fastgør sikringen mod løsning

Denne servicevejledning anbefaler udtrykkelig anvendelse af den mest pålidelige fastgørel‐
sesmetode i henhold til teknikkens aktuelle niveau, eksempel nr. 5 i tabel 51.
Transportpersonalet er ansvarligt for, at de nationale regler følges.

4.3.5 Option rc/ro/rs; rc/ro/rr; rd/ro/rs
Kontrollér støttebøjle

For at gennemtvinge en vellykket nødopbremsning af en frakoblet maskine skal mellemarmen på
parkeringsbremsen have et tilstrækkeligt frirum under vognstangsrøret.
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Hvis den gennemtvungne nødopbremsning af den frakoblede maskine sker uden tilstrækkeligt fri‐
rum ved mellemarmen på parkeringsbremsen, forhindres opbremsning af maskinen.
For at garantere frirummet er der monteret en støttebøjle under trækanordningen.

ADVARSEL
Nødbremsning mislykkedes!
➤ Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine, hvor bremsen ikke er trukket.
➤ Kontroller støttebøjlen regelmæssigt for korrekt tilstand og fastgørelse.

Fig. 32 Nødstilfælde uden støttebøjle
1 Maskinen tilkobles trækkøretøjet
2 Nødstilfælde med støttebøjle
3 Nødstilfælde uden støttebøjle
4 Anhængeranordning trækkøretøj
5 Sikring mod løsning
6 Støttebøjle under trækanordning

7 Svingområde for mellemarm på parke‐
ringsbremse

8 Støttebøjle
9 Svingområde med frirum
10 Trækanordning uden støttebøjle
11 Svingområde uden tilstrækkeligt frirum

4.4 Hjulleje
Beskadigelser af hjullejer kan blive så fremskredne, at et hjulleje bliver helt ødelagt. I ekstreme til‐
fælde kan et hjul løsne sig fra akslen. For at undgå lejeskader eller registrere allerede forekom‐
mende lejeskader skal lejespillet kontrolleres regelmæssigt. Ellers kan transport af maskinen som
anhænger medføre farlige situationer i den offentlige trafik.

ADVARSEL
Et ødelagt hjulleje forårsager tab af et hjul
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Lejespillet skal kontrolleres regelmæssigt af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

4.4.1 Kompaktleje

Kompaktlejet skal kontrolleres regelmæssigt for lejespil.

Yderligere informationer Kontroller kompaktleje, se kapitel 8.16.
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4.4.2 Konisk rulleleje

Det koniske rulleleje skal regelmæssigt kontrolleres for lejespil og efterses:
■ Rengør og smør lejet
■ Kontrollér lejespillet
■ Indstilling af lejespil

Lejespillet på det koniske rulleleje kan indstilles senere.

Yderligere informationer For kontrol af det koniske rulleleje, se kapitel 8.16.

4.5 Hjul
Chassisets hjul har følgende egenskaber:
■ Overfører maskinens vægt til kørebanen
■ Består af fælge og dæk
■ Er monteret på hjulnavene med fastgørelseselementer

4.5.1 Fastgørelseselementer

Afhængigt af hjulnavets type skrues hjulene sammen med følgende fastgørelseselementer:
■ Hjulbolte
■ Hjulmøtrikker

4.5.1.1 Sammenskruning af fastgørelseselementer

Dækkets fastgørelseselementer skal spændes med et defineret tilspændingsmoment, så den
nødvendige klemmekraft mellem de komponenter, der skal forbindes, også garanteres, når
de maksimale kræfter anvendes.
Fastgørelseselementerne skal altid spændes på kryds, så en ensartet fordelt klemmekraft op‐
nås.
Det nødvendige værktøj til dette er en momentnøgle. Momentnøglen skal med sin størrelse
egne sig til det krævede drejningsmoment.

ADVARSEL
Hjulmøtrik løsner sig under transport
Tab af hjul
➤ Spænd altid hjulmøtrikker med et defineret tilspændingsmoment på kryds.

4.5.2 Fælge

Fælgen er hjulets bærende element. Fælgen fastgøres på hjulnavet med fastgørelseselementer.
Fælgen skal have en præcis koncentricitet, så en rolig kørsel med anhængeren garanteres.

De vigtigste angivelser for fælgstørrelsen er:
■ Fælgbredde
■ Fælgdiameter
■ Indpresningsdybde
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Fig. 33 Fælgenes mål og betegnelser
1 Fælgbredde
2 Fælgkant
3 Fælgdiameter
4 Humpudgave

5 Indpresningsdybde
6 Navboring
7 Fælge (snitbillede)

Betegnelser for fælge, som vedrører størrelse og konstruktion (eksempel):

Mærkning på fælgene Beskrivelse Enhed

7 1/2* Værdi på fælgbredde.
Fælgbredden (spændvidde) svarer
til den indvendige afstand mellem

fælgkanterne.

Tommer

J Betegnelse for fælgkantudgave –

x Kendingsbogstaver for dybprofil‐
fælge i et stykke

–

− Kendingsbogstaver for fladprofil‐
fælge i flere stykker

–

18* Værdi på fælgdiameter.
Fælgdiameteren svarer til dækkets

indvendige diameter.

Tommer

H2 Humpudgave. Den såkaldte dob‐
belthump-konstruktion skal forhin‐
dre, at et dæk bevæger sig på fæl‐

gen ved for lavt dæktryk og stor
belastning.

–

ET45* Indpresningsdybde. Afstanden
mellem fladen, hvor hjulet skrues
på (flange) og fælgens midte, kal‐
des indpresningsdybde. Ved en
indpresningsdybde på „0“ ligger
flangen nøjagtigt i hjulets midte,

fælgen rager altså lige så lang ud‐
ad som indad.

mm

* = Eksempel

Tab. 52 Betegnelser på fælge

4 Opbygning og virkemåde
4.5 Hjul

54
Driftsvejledningen    Chassis ALKO
1600 – 4000 [kg] Nr.: 901898_02 DA



Andre mærkninger på fælgene vedrører angivelserne på hjulnavet:
■ Navboring
■ Antal huller
■ Hulstørrelse

Størrelsen på navboringen, antal huller og diameteren på skruehullernes hulstørrelse skal
svare til hjulnavets angivelser.

Mærkning på fælgene Beskrivelse Enhed

MZ Navboring mm

5* Antal huller –

LK Hulstørrelse mm

* = Eksempel

Tab. 53 Andre mærkninger

4.5.3 Dæk

Dækkene er hjulenes sliddele på køretøjer og anhængere.

Dækkenes størrelse og konstruktion skal svare til de tekniske data i køretøjets papirer:
■ Størrelse og konstruktion

─ Dækbredde
─ Forhold tværsnitshøjde/tværsnitsbredde
─ Konstruktion
─ Fælgdiameter

■ Angivelser om bæreevne og hastighed
─ Bæreevneindeks/belastningsindeks
─ Hastighedsindeks

■ Brugstid for dæk
─ DOT-nummer (kode for fremstillingsdato)

Størrelse og konstruktion for dæk

Målangivelserne står på siden af dækket, se billede 34.
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Fig. 34 Eksempel på målangivelser på siden af dækket
1 Udsnit af siden af dækket
2 Dækbredde [mm]
3 Forhold tværsnitshøjde/tværsnitsbredde

[%]
4 Radialkonstruktion

5 Fælgdiameter [tommer, in]
6 Let lastbilsdæk (commercial)
7 Tværsnitshøjde
8 Tværsnitsbredde

Angivelser om bæreevne og hastighed

Et dæks bæreevneindeks/belastningsindeks angiver den maksimale bæreevne, hvormed dækket
højest må belastes. De monterede dæk skal mindst have det bæreevneindeks/belastningsindeks
eller højere, som er angivet i køretøjets papirer.
Et dæks hastighedsindeks angiver den maksimale hastighed, hvormed dækket højst må køres. De
monterede dæk skal mindst have det hastighedsindeks eller højere, som er angivet i køretøjets pa‐
pirer.

Fig. 35 Eksempel på bæreevneindeks/belastningsindeks og hastighedsindeks
1 Udsnit af siden af dækket
2 Bæreevneindeks/belastningsindeks
3 Hastighedsindeks
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Brugstid for dæk

Lovmæssigt gælder en begrænsning af dækkenes brugstid på maksimalt 6 år (bemærk natio‐
nale forskrifter) for anhængere i vogntog, som er godkendt til 100 km/h, og som trækkes af
en personbil (eller andet køretøj med en tilladt totalvægt på op til 3,5 t).
Begrundelse:
Anhængere betegnes også som stillestående køretøjer, da de ofte ikke bruges (er parkeret) i
længere tid. Da dækkenes gummiblandinger reagerer kemisk med ilt og ozon, kan forældelse
heller ikke undgås ved kun lidt eller slet ikke brugte dæk. Gummiblandingen hærder og bliver
sprød.

Et indeks for fremstillingsdatoen befinder sig på siden af dækket i form af et firecifret DOT-nummer.
Fra år 2000 er DOT-nummeret firecifret.

Fig. 36 Eksempel med DOT-nummer på siden af dækket
1 Udsnit af siden af dækket
2 DOT-nummer

Følgende informationer kan udledes af DOT-nummeret:

– Fremstillingsdato

DOT-nr. Kalenderuge År

1114* 11 2014

* ≙ Eksempel fra billede 36
DOT ≙ Department of Transportation

Tab. 54 Opdeling DOT-nummer

Profildybde for dæk

Lovmæssig forskrift for dæk på køretøjer og anhængere:
Profildybde i hovedprofilrillerne ved hele slidbanens omfang ≥ 1,6 mm (bemærk nationale for‐
skrifter).
Hovedprofilrillerne er de brede profilriller i slidbanens midterste område. Hovedprofilrillerne er
forsynet med slitageindikator, som er markeret med små trekanter eller pile på siden af dæk‐
ket.

ADVARSEL
Dækkene er slidt ned
Sikker kørsel, især i vådt føre, garanteres ikke.
➤ Dækkene skal omgående skiftes.
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Fig. 37 Eksempel: Slitageindikator for dæk
1 Slidbane
2 Markering på siden af dækket

3 Hovedprofilrille
4 Slitageindikator

Fig. 38 Visning af dækkets slid
1 Dæktværsnit (nyt)
2 Dæktværsnit (slidt)
3 Niveau slidbane
4 Niveau slitageindikator

5 Hovedprofilriller
6 Slitageindikator
7 Samme niveau for slidbane og slitageindi‐

kator
8 Slidområde

Hvis slidbanens profil er slidt ned til slitageindikatorens niveau, er den lovmæssige forskrift
for profildybden ikke længere givet.

Profildybde/slitageindikator Billede Skift dæk Dæk kan stadig
bruges

Niveau  slidbane  >  Niveau  slitageindikator Se billede 38, dæktværsnit 1 – X

Niveau  slidbane  =  Niveau  slitageindikator Se billede 38, dæktværsnit 2 X –

Tab. 55 Definition af dækkets slid

4.6 Korrosionsbeskyttelse varmegalvaniserede stålkomponenter
Oversigt:
■ Sørg for oxidationsproces af varmegalvaniserede overflader
■ Kontakt mellem varmegalvaniserede overflader med kemiske substanser
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4.6.1 Sørg for oxidationsproces af galvaniserede overflader

For at beskytte chassiset mod korrosion er stålkomponenterne galvaniserede.
Ved galvanisering reagerer zink og stål på hinanden og danner en jern-zink-legering på stålo‐
verfladen. Denne uopløselige forbindelse mellem zink og stål danner en optimal og holdbar
beskyttelse mod vejrmæssige og mekaniske belastninger. Desuden giver det sølvblanke zin‐
klag et flot udseende.
Før galvaniseringen kan danne en effektiv beskyttelse mod korrosion, skal de galvaniserede
dele oxidere i den omgivende luft med CO2. Denne proces varer et par måneder. Så længe
metallet stadig er sølvblankt, er processen ikke afsluttet.
For at gøre oxidationsprocessen optimal, skal de nygalvaniserede komponenter opbevares
og transporteres tørt og godt ventileret. Kun under disse betingelser produceres den beskyt‐
tende øverste belægning af zinkoxid og zinkkarbonat, også kaldet patina. Patinaen gør det
lyse og skinnende zinklag mørkere og mattere med tiden.

Forkert emballering, opbevaring eller uprofessionel transport forhindrer oxidationsprocessen og
dermed en effektiv beskyttelse mod korrosion. På de galvaniserede stålkomponenter opstår den
uønskede hvid rust.
Dannelsen af hvid rust er således ikke en indikation af kvaliteten af galvaniseringen. Dannelsen af
hvid rust er snarere resultatet af uprofessionel opbevaring eller uprofessionel transport af stålkom‐
ponenter i frisk galvaniseret tilstand.
Et lettere lag af hvid rust behøver som regel ikke at blive fjernet.

Vær opmærksom på følgende punkter:
■ Opbevar chassiset tørt og med god udluftning
■ Dæk ikke chassiset med plader eller folie

Yderligere informationer Udfør en visuel kontrol for korrosion/fjern hvid rust, se kapitel 8.18.

4.6.2 Kontakt mellem varmegalvaniserede overflader med kemiske substanser

Varmgalvaniserede overflader på stålkomponenter er ikke eller kun delvist modstandsdygtige over
for kemiske substanser.
Til disse substanser hører:
■ ludholdige substanser
■ syreholdige substanser
■ Gødning
■ Strøsalt

For at bevare zinklaget på chassisets stålkomponenter skal alle varmgalvaniserede stålkomponen‐
ter skylles grundigt efter kontakt med disse substanser med rent vand.

Yderligere informationer Udfør en visuel kontrol af påvirkningen af kemiske substanser/rengør overflader, se kapitel 8.18.
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5 Montering
5.1 Montering af chassis

Leveres maskinen på en transportramme, er koblingsleddet og delene af chassiset demonteret af
pladsmæssige årsager. Disse dele skal monteres, før transportrammen fjernes.

Materiale Arbejdshandsker
Skruenøgle
Hammer af hårdgummi

Forudsætning Maskinen opstilles sikkert
Maskinen er koblet fra

FORSIGTIG
Risiko for fastklemning!
Risiko for betydelige kvæstelser af fingre ved fastklemning.
➤ Brug beskyttelseshandsker.
➤ Arbejd forsigtigt.

1. Løsn transportsikringer.
2. Fjern klemmebånd og skumgummi fra chassiset.

5.1.1 Option rb/rm/rs
Monter chassis med højdejustering

Fig. 39 Chassis med højdejustering monteret
1 Påløbsanordning
2 Håndgreb
3 Styrestang

4 Positionsstop med fjederstik
5 Håndbremsearm parkeringsbremse
6 Fastgørelsesbolt med selvsikrende møtrik
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Fig. 40 Monter chassis med højdejustering

1. Løsn den selvsikrende møtrik, og træk fastgørelsesbolten ud af styrestangen.
2. Sæt påløbsanordningen i vandret position.
3. Sving styrestangen ind mellem kæberne på påløbsanordningen, og placer den, så fastgørel‐

sesbolten kan skubbes ind.
4. Skub fastgørelsesbolten ind, anvend eventuelt lette hammerslag som hjælp.
5. Fastgør fastgørelsesbolten ved hjælp af selvsikrende møtrikker (drejemoment, se kapi‐

tel 2.1.6).
6. Løsn parkeringsbremsen (tryk håndbremsen ned).
7. Træk splitten ud, og drej positionsstoppet op indtil anslag.
8. Tryk trækstangen ned i den ønskede stilling ved hjælp af håndgrebet.
9. Træk positionsstoppet:

■ Sørg for, at fortandingen i ledforbindelsen går rigtigt i indgreb.
■ Træk positionsstoppet håndfast.
■ Træk tandstangsstyringerne endnu mere med hammerslag på positionsstoppet, indtil bo‐

ring og not til splitten flugter.
10. Sæt splitten i.
11. Træk parkeringsbremsen (træk opad).

Yderligere informationer Tilpas chassisets koblingshøjde til koblingshøjden på trækkøretøjets anhængeranordning, se kapi‐
tel 5.5.1.
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5.1.2 Option rc/ro/rs, rd/ro/rs
Monter chassis uden højdejustering

Fig. 41 Monter chassis uden højdejustering
1 Påløbsanordning
2 Bremsekabel
3 Bremsestangssystem
4 Trækstang

5 Støttehjul
6 Sikring mod løsning
7 Parkeringsbremse
* Ikke ved chassiser i USA-udførelse

1. Åbn dørene.
2. Posen med bremsekabel og fastgørelsesmateriale pakkes ud og lægges parat.
3. Luk dørene.
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Den ikke højdejusterbare trækanordnings påløbsanordning monteres:

Fig. 42 Den ikke højdejusterbare trækanordnings påløbsanordning monteres
1 Påløbsanordning
2 Trækstang
3 Fastgørelsesbolt
4 U-skive
5 Sekskantmøtrik (selvsikrende)
6 Bremsekabel (Bowdenkabel)
7 Bremsestangssystem

8 Svingslæde
9 Sekskantmøtrik (kontramøtrik)
10 Sekskantmøtrik (spændemøtrik)
11 Spændelås
12 Sekskantmøtrik (kontramøtrik)
A Forreste forskruning for bremsekabel
B Bageste forskruning for bremsekabel

1. Påløbsanordning sættes på trækvognstang og placeres således, at fastgørelsesboltene kan
skubbes ind.

2. Fastgørelsesboltene skubbes ind (om nødvendigt med lette hammerslag) og U-skiver sættes
på.

3. Fastgøres fastgørelsesbolten ved hjælp af selvsikrende møtrikker (drejemoment se kapi‐
tel 2.1.6).

4. Bremsekablets forreste union drejes ind i påløbsanordningens fastgørelseshylster og sikres
med kontramøtrik.

5. Bremsekabel sættes i begge fastgørelseslasker på trækvognstangen og strammes med spæn‐
demøtrikker.

6. Bremsestangssystem på bremsekablets bageste forskruning skrues op og sikres med kontra‐
møtrik.

Yderligere informationer Information om indstilling af bremsestangssystem findes i kapitel 5.2.
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Montering af den ikke højdejusterbare trækanordnings støttehjul:

Fig. 43 Den ikke højdejusterbare trækanordnings støttehjul monteres
1 Påløbsanordning
2 Støttehjul
3 Fastgørelsesskrue

4 U-skive
5 Sekskantmøtrik (selvsikrende)

1. En U-skive sættes på fastgørelsesskruen, og denne skubbes ind i de øverste fire fastgørelses‐
huller i støttehjulets montageplade.

2. Påløbsanordningen hæves og placeres således, at fastgørelseshullerne i montagepladen
stemmer overens med støttehjul og påløbsanordning.

3. Fastgørelsesskruer skubbes igennem og U-skive sættes på.
4. Fastgørelsesskruer fastgøres ved hjælp af selvsikrende møtrikker.

5.2 Kontroller bremseanlæggets indstilling
Ved justeringsprocessen af bremseanlægget udlignes slitagen af bremsebelægningen via justering
af bremsebakkerne.

Vær opmærksom på følgende punkter:
■ Udfør justeringsprocessen en efter en ved alle eksisterende hjulbremser.
■ Ved justeringsprocessen må hjulet kun drejes i rotationsretningen "fremad".

Materiale Skruetrækker
Skruenøgle
Lommelygte
Rengøringsklud
Litiumholdigt universalfedtstof

Forudsætning Maskinen er koblet fra

Gennemfør forarbejde:

1. Maskinen opklodses og afstøttes.
2. Parkeringsbremsen løsnes og trækrøret trækkes helt ud af påløbsanordningen.

Bremsetovene er ikke spændt.
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Kontrollér bremseanlæggets indstilling:

1. Træk parkeringsbremsen til den første tand.
2. Drej hjulene i kørselsretningen.
3. Kontroller, om der er en ensartet bremsemodstand på begge hjul.

Bremsemodstanden er ikke ensartet: Indstil bremseanlægget.
4. Løsn håndbremsen.

5.3 Indstilling af bremseanlægget
Ved siden af indstillingsåbningen er der en pil, som er præget ind i bremseskiltet:
■ Drejning i pilens retning betyder: Bremse indstilles.
■ Drejning mod pilens retning betyder: Bremse løsnes.

Fig. 44 Indstilling af bremseanlægget
1 Bremsestangssystem
2 Udligningsprofil (udligningsvægt)
3 Bremseoptag

4 Hjælpeværktøj skruetrækker
5 Justeringsmøtrik

1. Fjern proppen fra kontrolåbningen.
2. Med en skruetrækker strammes justeringsmøtrikken 5 , indtil hjulene hæmmes i at køre i kør‐

selsretningen.
3. Ved at trække og slække parkeringsbremsen gentagne gange, centreres bremseskoene.
4. Med en skruetrækker løsnes justeringsmøtrikken (3 til 5 tænder), indtil hjulets fremaddrejning

ikke længere har en bremsevirkning.
5. Træk parkeringsbremsen.
6. Kontroller udligningsprofilens stilling 2  i forhold til bremsestangssystemet 1 .

Udligningsprofil i højre vinkel af bremsestangssystem: Hjulbremsernes identiske afstand.
Udligningsprofil skrå i forhold til bremsestangssystemet: Indstil bremsestangssystemet.

7. Parkeringsbremsen strammes let og bremsemomentets overensstemmelse ved venstre og
højre side kontrolleres.
Hjulene bremser med forskellig styrke: Bremseanlægget skal indstilles på ny.

8. Tryk proppen ind i kontrolåbningen.
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Lette slibelyde, som ikke har nogen indflydelse på hjulets friløb, er tilladte.

➤ Udfør en prøvekørsel med flere opbremsninger.

5.4 Indstilling af bremsestangssystem
Oversigt:
■ Indstil bremsestangssystemet (bremsestangssystem M10)
■ Indstil bremsestangssystemet (bremsestangssystem M12)

➤ Følg instruktionerne.

Yderligere informationer Angivelser om skrueforbindelsernes nødvendige tilspændingsmomenter, se bilag for montagebille‐
der, kapitel 11.3.

5.4.1 Indstil bremsestangssystem M10

Fig. 45 Indstil bremsestangssystem M10
1 Bremsestangssystem
2 Udligningsprofil (udligningsvægt)
3 Hjulbremsekabel (Bowdenkabel)
4 Afstandsstykke
5 Langmøtrik

6 Sekskantmøtrik
7 Sekskantmøtrik
8 Akselvederlag
9 Aksel (snit)

1. For løsning af bremsestangssystemet ved udligningsprofilen 2  skal sekskantmøtrikken 6  fjer‐
nes og langmøtrikken 5  løsnes.

2. Rengør bremsestangssystemets gevind, og smør det med fedt.
3. Spænd langmøtrikken med hånden.
4. Træk tre gange kraftigt i håndbremsen, og slæk den igen.
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5. Drej hjulet fremad, og spænd derved langmøtrikken, indtil der mærkes bremsemodstand.

Hjulet skal kunne drejes manuelt i kørselsretningen fremad.

6. Skru sekskantmøtrikken 6  på bremsestangssystemet, og kontraspænd langmøtrikken.
➤ Udfør en prøvekørsel med flere opbremsninger.

5.4.2 Indstil bremsestangssystem M12

Fig. 46 Indstil bremsestangssystem M12
1 Bremsestangssystem
2 Hjulbremsekabel (Bowdenkabel)
3 Udligningsprofil (udligningsvægt)
4 Afstandsstykke
5 Sekskantmøtrik
6 Kuglemøtrik

7 Langmøtrik
8 Sekskantmøtrik
9 Sekskantmøtrik
10 Akselvederlag
11 Aksel (snit)

1. For løsning af bremsestangssystemet ved udligningsprofilen 3  skal sekskantmøtrikken 8  fjer‐
nes og langmøtrikken 7  løsnes.

2. Rengør bremsestangssystemets gevind, og smør det med fedt.
3. Spænd langmøtrikken med hånden.
4. Træk tre gange kraftigt i håndbremsen, og slæk den igen.
5. Drej hjulet fremad, og spænd derved langmøtrikken, indtil der mærkes bremsemodstand.

Hjulet skal kunne drejes manuelt i kørselsretningen fremad.

6. Skru sekskantmøtrikken 8  på bremsestangssystemet, og kontraspænd langmøtrikken.
➤ Udfør en prøvekørsel med flere opbremsninger.
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5.5 Indstil anhængerens koblingshøjde
For at tilpasse trækanordningen på anhængeren til højden på anhængeranordning på trækkøretø‐
jet skal anhængerens koblingshøjde indstilles.

Trækanordningerne er:
■ Trækkuglekoblinger
■ Trækøjer

Materiale Buk
Beskyttelseshandsker
Tang
Hammer af hårdgummi

Forudsætning Maskinen er koblet fra.
Maskinen er koblet af trækkøretøjet og parkeret sikkert.

FORSIGTIG
Risiko for fastklemning!
Risiko for betydelige kvæstelser af fingre ved fastklemning i justeringsanordningen.
➤ Brug beskyttelseshandsker.
➤ Arbejd forsigtigt.

➤ Overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel 3.1.

5.5.1 Justering af koblingshøjde

Fig. 47 Højdejustering af chassis
1 Parkeringsbremse
2 Split (sikringssplit)

3 Korrekt indsat split
4 Håndgreb

➤ Trækstangen holdes i vandret position ved hjælp af et støttehjul.
1. Træk splitten ud, og drej positionsstoppet op indtil anslag.
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2. Sæt trækstangen i vandret stilling i forhold til anhængerkoblingen på trækkøretøjet ved hjælp
af håndgrebet. En gasfjeder understøtter justeringen.

Påløbsanordningen forbliver konstant i vandret stilling ved paralleljustering (styrestang), se
billede 47.

Mellemstykket kan drejes 50° opad og 10° nedad til anslag.
3. Træk parkeringsbremsen:

■ Sørg for, at fortandingen i ledforbindelsen går rigtigt i indgreb.
■ Træk parkeringsbremsen håndfast.
■ Træk tandstangsstyringerne endnu mere med hammerslag på parkeringsbremsen, indtil

boring og not til splitten flugter.
4. Sæt splitten i.
5. Kontroller, om:

■ Fortandingen i ledforbindelsen går rigtigt i indgreb,
■ Parkeringsbremsen er trukket,
■ Splitten, der sikrer parkeringsbremsen, er sat korrekt i (se billede 47; pos. 3).

6. Parkeringsbremsen skal efterspændes efter ca. 50 km.

Trækvognstangens tandskiveforbindelser kan ikke løsnes. Tandskiverne er rustet fast.
➤ Tandkransforbindelsen gøres bevægelig ved at rykke i trækstangen (horisontalt/vertikalt).

5.5.2 Option rb/rm/rt, rb/rm/rr
Justering af koblingshøjde (chassis 4000 kg)

M250-chassis 4000 kg:

Fig. 48 Højdejustering af chassis
1 Trækøje
2 Højdeindstillingsstykke (mellemstykke)
3 Håndgreb
4 Trækstang

5 Støttehjul, komplet
6 Parkeringsbremse
7 Split (sikringssplit)
8 Korrekt indsat split
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➤ Trækstangen holdes i vandret position ved hjælp af et støttehjul.

Indstil højden på trækanordningen:

1. ADVARSEL! 
Løsnede tandkransled kan få højdeindstillingsstykket til pludseligt at falde til jorden
Betydelige skader på ben og/eller fødder er en mulig følge
➤ Afstøt højdeindstillingsstykket med en buk.

2. Placer en egnet buk under højdeindstillingsstykket.
3. Splitten på trækstangen trækkes ud, og parkeringsbremsen trækkes op indtil anslagspunktet.
4. Mellemstykket bringes ved hjælp af håndtaget i den højde, der passer til trækkøretøjets an‐

hængerkobling.
Mellemstykket kan drejes 50° opad og 10° nedad til anslag.

5. Træk parkeringsbremsen:
■ Sørg for, at fortandingen i ledforbindelsen går rigtigt i indgreb.
■ Træk parkeringsbremsen håndfast.
■ Fjern bukken.

Trækvognstangens tandskiveforbindelser kan ikke løsnes. Tandskiverne er rustet fast.
➤ Tandkransforbindelsen gøres bevægelig ved at rykke i trækstangen (horisontalt/vertikalt).

Trækøjet stilles i vandret position:

1. Splitten på trækøjet trækkes ud, og parkeringsbremsen trækkes op indtil anslagspunktet.
2. Bring trækøjet i vandret position.
3. Træk parkeringsbremsen:

■ Sørg for, at fortandingen i ledforbindelsen går rigtigt i indgreb.
■ Træk parkeringsbremsen håndfast.

Sikring af tandkransforbindelser:

1. Stram begge tandstangsstyringer endnu mere med hammerslag på parkeringsbremsen, indtil
boring og not til splitten flugter.

2. Begge splitter stikkes ind.

Kontroller trækanordning:

➤ Kontroller, om:
■ Fortandingen i sammenkoblingsstykkerne er faldet rigtigt i hak,
■ Parkeringsbremserne er trukket,
■ Splitterne, som sikring af parkeringsbremserne, er sat korrekt i (se tegning 48; position 8).

Parkeringsbremserne efterspændes efter ca. 50 km.
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5.6 Udskift trækanordning
For at tilpasse trækanordningens anhænger til et ikke-kompatibelt træktøj skal anhængeren
udstyres med en kompatibel trækanordning.

Trækanordningerne er:
■ Trækkuglekoblinger
■ Trækøjer

Materiale Arbejdshandsker
Nye, selvsikrende møtrikker
Montagebolte
Skruenøgle
Hammer

Forudsætning Maskinen er koblet fra.
Maskinen er koblet af trækkøretøjet og parkeret sikkert.

ADVARSEL
Genanvendelse af selvsikrende møtrikker
Sikring mod at dreje sig løs er ikke længere til stede
➤ Til monteringen bruges kun nye, selvsikrende møtrikker.

➤ Undersøg, hvilket chassis og hvilken trækanordning maskinen er udstyret med.

5.6.1 Option rb/rm/rs
Skift trækkuglekobling/trækøje ved højdejusterbart chassis

Når trækkuglekoblingen eller trækøjet skal skiftes, skal følgende gennemføres.

Fig. 49 Udskift trækkuglekoblingen/trækøjet (højdejusterbart chassis)
1 Sekskantmøtrik, selvsikrende
2 Sekskantskrue
3 Trækstang

4 Bælg
5 Trækkuglekobling
6 Trækøje
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Afmontering af trækkuglekobling Afmontering af trækøje

1. Løsn møtrikkerne 1  på begge skrueforbin‐
delser, og fjern skruerne 2 .

2. Tag trækkuglekoblingen, der skal skiftes 5 ,
af trækstangen 3 .

1. Bælgen 4  skubbes tilbage.
2. Løsn møtrikkerne 1  på begge skrueforbin‐

delser, og fjern skruerne 2 .
3. Det trækøje 6 , der skal skiftes, tages af 3

trækstangen.

Montering af trækkuglekobling Montering af trækøje

1. Den nye trækkuglekobling 5  sættes på
trækstangen.

2. Samtlige dele skal positioneres således, at
skruerne uden problemer kan stikkes igen‐
nem.

3. Skruerne 2  skubbes gennem de tilsvarende
fastgørelseshuller på begge skrueforbindel‐
ser og fastgøres med selvsikrende møtrik‐
ker 1 .

1. Det nye trækøje 6  på-/indsættes på træks‐
tangen 3 .

2. Samtlige dele skal positioneres således, at
skruerne uden problemer kan stikkes igen‐
nem.

3. Skruerne 2  skubbes gennem de tilsvarende
fastgørelseshuller på begge skrueforbindel‐
ser og fastgøres med selvsikrende møtrik‐
ker 1 .

4. Bælgen 4  skubbes over forskruningen.

Yderligere informationer Trækanordningens tilspændingsmomenter fremgår af kapitel 2.1.6.

5.6.2 Option rc/ro/rs, rd/ro/rs
Skift trækkuglekobling/trækøje ved ikke-højdejusterbart chassis

Den bagerste skrue 4  opfylder samtidigt støddæmperlåseskruens funktion. Da støddæmperen kø‐
rer ud af sig selv ved afmontering, skal støddæmperens øjemontering sættes på. Brug en monta‐
gebolt (tynd metalstang ø 8–10 mm) som hjælpeværktøj for at gøre monteringen nemmere. Læng‐
den på montagebolten skal være mindre end trækstangens diameter, så trækkuglekoblingen eller
trækøjet samt afstandselementerne kan fjernes fra trækstangen, hvis støddæmperens monterings‐
øje er monteret.
Når trækkuglekoblingen eller trækøjet skal skiftes, skal følgende gennemføres.

Materiale Montagebolt (tynd metalstav ø 8–10 mm)
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Fig. 50 Udskift trækkuglekoblingen/trækøjet (ikke-højdejusterbart chassis)
1 Sekskantmøtrik, selvsikrende
2 Sekskantskrue
3 Sikringsøje støddæmper
4 Sekskantskrue
5 Bælg

6 Trækstang
7 Støddæmper
8 Montagebolte
9 Trækkuglekobling
10 Trækøje

1. Bælgen 5  skubbes tilbage.
2. Løsn og fjern møtrikkerne 1  på begge skrueforbindelser.
3. Slå skruen 4  igennem med montagebolten 8 . Lad bolten sidde i trækrøret for at centrere

støddæmperen.
4. Fjern forreste skrue 2 .
5. Tag trækkuglekoblingen 9  eller trækøjet 10  af trækstangen 6 .
6. Skub ny trækkuglekobling 9  eller nyt trækøje 10  på trækstangen 6 , så fastgørelseshullerne

står overfor hinanden.
7. Brug skruen 4  på bageste fastgørelseshul på trækøjet/trækkuglekoblingen til at slå montage‐

bolten igennem og trække støddæmperen på ved samme lejlighed.
8. Skub skruen 2  gennem det forreste fastgørelseshul.
9. Skru selvsikrende møtrikker 1  på begge skruer, og spænd dem.
10. Skub bælgen over forskruningen.

Yderligere informationer Trækanordningens tilspændingsmomenter fremgår af kapitel 2.1.6.

Kontroller påløbsindretning:

➤ Kontroller trækstangen ved at skubbe det ind og ud med hånden.
Hvis der mærkes en modstand, er støddæmperen ikke rigtig hængt op.
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5.6.3 Udskift trækkuglekobling/trækøje

M200, M250:
➤ Undersøg, hvilken trækanordning maskinen er udstyret med.

5.6.3.1 Option rb/rm/rs
Udskiftning af trækanordning ved højdejusterbart chassis (chassis 3500 kg)

Når trækøjet eller trækkuglekoblingen skal skiftes, skal følgende gennemføres.

Fig. 51 Udskift trækkuglekoblingen/trækøjet (højdejusterbart chassis)
1 Sekskantmøtrik, selvsikrende
2 Sekskantskrue
3 Trækstang

4 Bælg
5 Trækkuglekobling
6 Trækøje

Afmontering af trækkuglekobling Afmontering af trækøje

1. Løsn møtrikkerne 1  på begge skrueforbin‐
delser, og fjern skruerne 2 .

2. Tag trækkuglekoblingen, der skal skiftes 5 ,
af trækstangen 3 .

1. Bælgen 4  skubbes tilbage.
2. Løsn møtrikkerne 1  på begge skrueforbin‐

delser, og fjern skruerne 2 .
3. Det trækøje 6 , der skal skiftes, tages af 3

trækstangen.
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Montering af trækkuglekobling Montering af trækøje

1. Den nye trækkuglekobling 5  sættes på
trækstangen.

2. Samtlige dele skal positioneres således, at
skruerne uden problemer kan stikkes igen‐
nem.

3. Skruerne 2  skubbes gennem de tilsvarende
fastgørelseshuller på begge skrueforbindel‐
ser og fastgøres med selvsikrende møtrik‐
ker 1 .

1. Det nye trækøje 6  på-/indsættes på træks‐
tangen 3 .

2. Samtlige dele skal positioneres således, at
skruerne uden problemer kan stikkes igen‐
nem.

3. Skruerne 2  skubbes gennem de tilsvarende
fastgørelseshuller på begge skrueforbindel‐
ser og fastgøres med selvsikrende møtrik‐
ker 1 .

4. Bælgen 4  skubbes over forskruningen.

Yderligere informationer Trækanordningens tilspændingsmomenter fremgår af kapitel 2.1.6.

5.6.3.2 Option rc/ro/rs, rd/ro/rs
Udskiftning af trækanordning ved ikke-højdejusterbart chassis (chassis 3500 kg)

Den bagerste skrue 4  opfylder samtidigt støddæmperlåseskruens funktion. Da støddæmperen kø‐
rer ud af sig selv ved afmontering, skal støddæmperens øjemontering sættes på. Brug en monta‐
gebolt (tynd metalstang ø 8–10 mm) som hjælpeværktøj for at gøre monteringen nemmere. Læng‐
den på montagebolten skal være mindre end trækstangens diameter, så trækkuglekoblingen eller
trækøjet samt afstandselementerne kan fjernes fra trækstangen, hvis støddæmperens monterings‐
øje er monteret.
Når trækkuglekoblingen eller trækøjet skal skiftes, skal følgende gennemføres.

Materiale Montagebolt (tynd metalstav ø 8–10 mm)
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Fig. 52 Udskift trækkuglekoblingen/trækøjet (ikke-højdejusterbart chassis)
1 Sekskantmøtrik, selvsikrende
2 Sekskantskrue
3 Sikringsøje støddæmper
4 Sekskantskrue
5 Bælg

6 Trækstang
7 Støddæmper
8 Montagebolte
9 Trækkuglekobling
10 Trækøje

1. Bælgen 5  skubbes tilbage.
2. Løsn og fjern møtrikkerne 1  på begge skrueforbindelser.
3. Slå skruen 4  igennem med montagebolten 8 . Lad bolten sidde i trækrøret for at centrere

støddæmperen.
4. Fjern forreste skrue 2 .
5. Tag trækkuglekoblingen 9  eller trækøjet 10  af trækstangen 6 .
6. Skub ny trækkuglekobling 9  eller nyt trækøje 10  på trækstangen 6 , så fastgørelseshullerne

står overfor hinanden.
7. Brug skruen 4  på bageste fastgørelseshul på trækøjet/trækkuglekoblingen til at slå montage‐

bolten igennem og trække støddæmperen på ved samme lejlighed.
8. Skub skruen 2  gennem det forreste fastgørelseshul.
9. Skru selvsikrende møtrikker 1  på begge skruer, og spænd dem.
10. Skub bælgen over forskruningen.

Yderligere informationer Trækanordningens tilspændingsmomenter fremgår af kapitel 2.1.6.

Kontroller påløbsindretning:

➤ Kontroller trækstangen ved at skubbe det ind og ud med hånden.
Hvis der mærkes en modstand, er støddæmperen ikke rigtig hængt op.
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5.6.3.3 Option rb/rm/rt, rb/rm/rr
Udskiftning af trækøje ved højdejusterbart chassis (chassis 4000 kg)

Materiale litiumholdigt universalfedt (ved behov)

Fig. 53 Udskift trækøjet (højdejusterbart chassis)
1 Fastgørelsesbolt
2 Trækøje
3 Split (sikringssplit)
4 Skive
5 Parkeringsbremse

6 Bøsning
7 Fjederring
8 Højdeindstillingsstykke (mellemstykke)
9 Trækstang
10 Parkeringsbremse, komplet

1. Hold fast i højdeindstillingsstykket på håndtaget, splitten på den nederste del af parkerings‐
bremsen (ved trækstangen) tages ud, og parkeringsbremsen løsnes.

2. Højdeindstillingsstykket indstilles i underste position (mod gulvet).
3. Splitten på øverste parkeringsbremse (ved trækøje) trækkes ud, og parkeringsbremsen løsnes.
4. Fjederringen på fastgørelsesbolten fjernes, og parkeringsbremsen skrues af. Vær opmærksom

på den påsatte skive og bøsning.
5. Fjern fastgørelsesboltene, det kan være nødvendigt at hjælpe med nogle hammerslag.
6. Trækøjet, der skal udskiftes, mellem højdeindstillingsstykkets ben, tages ud.

Trækanordningens tandskiver er rustet fast, trækanordningen kan ikke justeres/løsnes.
➤ Gør tandkransforbindelsen bevægelig ved at rykke i trækstangen (horisontalt/vertikalt).

Om nødvendigt kan man med lette hammerslag få boltene på plads.
➤ Rens tandskiveforbindelsen, og smør med vandafvisende fedt.

1. Det nye trækøje positioneres mellem højdeindstillingsstykkets ben og justeres.
2. Skub fastgørelsesbolten ind, anvend eventuelt lette hammerslag som hjælp.
3. Sæt skiven på, og skru parkeringsbremsen løst på.
4. Sæt bøsningen bag parkeringsbremsen på, og sikr med fjederringen.
5. Højdeindstillingsstykket på håndtaget justeres opad, trækanordningen justeres og trækøjet

bringes i vandret position.
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6. Træk begge parkeringsbremser:
■ Sørg for, at fortandingen i sammenkoblingsstykkerne er gået ordentligt i indgreb med hi‐

nanden.
■ Træk parkeringsbremsen håndfast.
■ Træk tandstangsstyringerne endnu mere med hammerslag på parkeringsbremsen, indtil

boring og not til splitten flugter.
7. Begge splitter stikkes ind.

Yderligere informationer Trækanordningens tilspændingsmomenter fremgår af kapitel 2.1.6.

Kontroller højdeindstillingen:

➤ Kontroller, om:
■ Fortandingerne i sammenkoblingsstykkerne er kommet godt i indgreb,
■ Parkeringsbremserne er trukket,
■ Splitterne, som sikring af parkeringsbremserne, er sat korrekt i (se tegning 48; position 8).

5.6.3.4 Option rc/ro/rt, rc/ro/rr
Udskiftning af trækøje ved ikke-højdejusterbart chassis (chassis 4000 kg)

Fig. 54 Udskift trækøjet (ikke-højdejusterbart chassis)
1 Sekskantmøtrik, selvsikrende
2 Sekskantskrue
3 Trækstang

4 Trækstang
5 Trækøje

1. Løsn møtrikkerne 1  på begge skrueforbindelser, og fjern skruerne 2 .
2. Tag trækøjet 5  af trækstangen 3 .
3. Nyt trækøje sættes 5  på trækstangen 3 .
4. Samtlige dele skal positioneres således, at skruerne uden problemer kan stikkes igennem.
5. Skruerne 2  skubbes gennem de tilsvarende fastgørelseshuller på begge skrueforbindelser og

fastgøres med selvsikrende møtrikker 1 .

Yderligere informationer Trækanordningens tilspændingsmomenter fremgår af kapitel 2.1.6.
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5.7 Opgradering af trækkuglekobling
Trækkuglekoblingen med typebetegnelsen AK 161 und AK 270 kan udstyres med følgende:
■ Stiklås som tyverisikring
■ Gummiklodser til at forhindre mindre skader på trækkøretøjet

Materiale Egnet værktøj

Forudsætning Maskinen er slukket.
Maskinen er koblet af trækkøretøjet og parkeret sikkert.

➤ Anvend udelukkende den stiklås, som producenten anbefaler til trækkuglekoblingens typebe‐
tegnelse!

5.7.1 Montering af stiklås

Stiklåsen består af følgende dele:
■ Trykfjeder
■ Låsecylinder
■ Kode

Fig. 55 Montering af stiklås
1 Hus trækkuglekobling
2 Håndtag
3 Tap
4 Prop

5 Pilens retning
6 Låsecylinder
7 Kode
8 Trykfjeder

1. Tag proppen ud af tappen på trækkuglekoblingens håndtag med egnet værktøj.
2. Stik nøglen ind i låsecylinderen.
3. Slub trykfjeder  8  med låsecylinder  6  ind i tappens   3  åbning.
4. Tryk låsecylinderen ind i tappens åbning, og hold den inde.
5. Drej nøglen med uret, indtil låsecylinderen går i indgreb.

Resultat Stiklåsen er monteret.

5.7.1.1 Lynvejledning til stiklås

Denne lynvejledning, vist som symboler til låsning og oplåsning af trækkuglekoblingen, forklarer de
påkrævede trin.
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Fig. 56 Lynvejledning trækkuglekobling låsning og oplåsning

➤ Følg lynvejledningen punkt for punkt.

5.7.2 Montering af gummiklodser

Hvis personbiler anvendes som trækkøretøj, kan der opstå mindre skader på bagenden un‐
der følgende omstændigheder:
■ Uforsvarlig tilkobling af maskinen til trækkøretøjets anhængeranordning
■ Bakning med ikke korrekt låst trækkuglekobling

Fig. 57 Kritisk bagendeområde på personbiler
1 Trækkuglekoblingen er ikke korrekt fast‐

låst
2 Trækkuglekoblingen glider af anhænger‐

anordningen
3 Bagende trækkøretøj

4 Kuglehals anhængeranordning på trækkø‐
retøj

5 Trækkuglekobling
6 Materiel skade på trækkøretøj

1. Maskinen tilkobles trækkøretøjet korrekt.
2. Kontrollér aflåsningsindikatoren for trækkuglekoblingen.

Ved anvendelse af personbil som trækkøretøj anbefales det derfor at udstyre trækkuglekob‐
lingen med en elastisk gummiklods. Takket være gummiklodsens elasticitet formindskes eller
forhindres skader på bagenden 3  af trækkøretøjet.
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Fig. 58 Montering af gummiklodser
1 Trækkuglekobling
2 Pilens retning

3 Gummiklodser
4 Kuglekobling med monteret gummiklods

➤ Trækkuglekoblingens forreste del betrukket med gummiklods.
Gummiklods er monteret.
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6 Idriftsættelse
6.1 Tag anhængeren i drift

6.1.1 Kontroller betingelser for transport som anhænger

➤ Anvend først anhængeren til transport i trafikken, når alle punkterne på tjeklisten er opfyldt!

Tjekliste Detaljer Se
kapitel

Opfyldt?

➤ Højdejusteringen er korrekt monteret
og indstillet.

— 5.1

➤ Påløbsanordningen er korrekt monte‐
ret og justeret.

vandret justeret —

➤ Konstruktion på trækkøretøjets an‐
hængeranordning er kontrolleret.

■ Kuglehovedkobling eller
■ Gaffelkobling

4

➤ Kompatibel trækanordning til anhæn‐
geren er korrekt monteret.

■ Trækkuglekobling eller
■ Trækøje

5.6

➤ Det er kontrolleret, at alle skrueforbin‐
delser sidder ordentligt fast.

— —

➤ Kontroller bremseanlæggets indstil‐
ling.

Monteringsarbejde skal udføres af
KAESER SERVICE eller et fag‐
værksted.

5.2

➤ Parkeringsbremsens funktion er kon‐
trolleret.

— 8.12.2

➤ Egnede stopklodser forefindes og er
korrekt anbragt.

Stopklodserne er anbragt på chas‐
siset eller på maskinens karosseri i
særlige holdere.

8.15

➤ Sikkerhedsanordning til nødstilfælde
forefindes.

■ Sikring mod løsning
■ Sikkerhedskæder

8.14

➤ Begge stikdåser til belysningskablet
er i perfekt stand.

■ Stikdåse på trækkøretøj
■ Stikdåse på anhænger

—

➤ Belysningskablet er i perfekt tilstand. — —

➤ Det er kontrolleret, at alle hjulskruer/
hjulmøtrikker sidder ordentligt fast.

— —

➤ Dæktryk er kontrolleret. — 2.1.9

Tab. 56 Tjekliste driftsbetingelser anhænger
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7 Registrering og afhjælpning af fejl
7.1 Evaluering af fejl på chassis

7.1.1 Evaluering af fejl på chassis

➤ Undersøg, hvilket chassis og hvilken trækanordning maskinen er udstyret med.

7.1.1.1 Trækkuglekobling falder ikke på plads efter montering

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

De indvendige dele er beskidte. Rengør og smør. – –

Kuglen på trækkøretøjet passer
ikke.

Kontroller diameteren på træk‐
køretøjets kugle.

– –

Det tilladte svingområde er over‐
skredet.

Udskift trækkuglekobling. – –

Støttehjulet er ikke drejet nok
ind.

Drej støttehjulet længere ind. – –

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 57 Trækkuglekoblingen falder ikke på plads

7.1.1.2 Kørestabilitet ikke givet

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

Spil mellem trækkuglekobling og
trækkøretøjets anhængeranord‐
ning.

Kontrollér kontrolvisningen, kon‐
trollér koblingskuglens diameter.

– –

Spil i tandkransled. Efterspænd positionsstoppet. –

Spil i tandkransled. Sørg for at udskifte slidte kom‐
ponenter.

X X

Dæktryk er ikke korrekt. Opret det minimale og anbefale‐
de dæktryk.

– –

Beskadigede dæk. Udskift dæk. X X

Løsnede skrueforbindelser på
chassiset.

Skrueforbindelser strammes til. – –

Løsnede hjulskruer/hjulmøtrik‐
ker.

Efterspænd hjulskruerne/hjul‐
møtrikkerne.

– –

Hjulleje er defekt. Få hjulleje udskiftet. X X

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 58 Kørestabilitet ikke givet
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7.1.1.3 Parkeringsbremsens funktion er for svag

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

Parkeringsbremsen er ikke truk‐
ket langt nok tilbage.

Træk parkeringsbremsen så
langt tilbage som muligt.

– –

Gasfjeder er defekt. Få gasfjederen udskiftet X X

Forkert indstilling Få parkeringsbremsen kontrolle‐
ret/indstillet.

X X

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 59 Bremsefunktion på parkeringsbremsen

7.1.1.4 Bremsefunktionen er for svag

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

For meget spil på bremseanlæg‐
get.

Kontroller/indstil bremsemeka‐
nik

X X

Bremseklodserne er tilbagetruk‐
ket.

Stram parkeringsbremsen en
smule, kør 2-3 km.

– –

Bremseklodserne blanke, oliere‐
de eller beskadigede.

Udskift bremseklodserne. X X

Påløbsanordningen kører trægt Smøring af påløbsanordningen. – –

Bremsestangssystemet er klemt
eller bøjet.

Udskift bremsestangssystemet. X X

Bremsetovene er rustne eller
knækket.

Udskift bremsetovene. X X

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 60 Svag bremsefunktion

7.1.1.5 Bremsning med et ryk

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

For meget spil på bremseanlæg‐
get.

Kontroller/indstil bremsemeka‐
nik

X X

Støddæmper på påløbsanord‐
ningen er defekt.

Udskift støddæmperen. X X

Bremsebakker klemmes i brem‐
sebakkebærerne.

Frigør bremsebakkerne. X X

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 61 Bremsning med et ryk
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7.1.1.6 Anhængeren bremser på den ene side

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

Hjulbremsen fungerer kun på
den ene side.

Få hjulbremsen kontrolleret/
indstillet.

X X

– – – –

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 62 Anhængeren bremser på den ene side

7.1.1.7 Anhængeren bremser med det samme ved deceleration

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

Støddæmper på påløbsanord‐
ningen er defekt.

Udskift støddæmperen X X

– – – –

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 63 Anhængeren bremser med det samme ved deceleration

7.1.1.8 Kørsel bagud er træg eller ikke mulig

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

Bremseanlægget er indstillet for
kraftigt.

Få bremseanlægget kontrolle‐
ret/indstillet.

X X

Tovtræk er forspændt. Løsn tovtræk og prøv igen. X X

Bremsebakker klemmes i brem‐
sebakkebærerne.

Frigør bremsebakkerne. X X

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 64 Kørsel bagud er træg eller ikke mulig

7.1.1.9 Hjulbremser bliver varme

Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

Forkert indstilling af bremsean‐
lægget.

Kontroller/indstil bremsemeka‐
nik

X X

Hjulbremserne er beskidte. Få hjulbremserne rengjort. X X

Transmissionsstangen på på‐
løbsanordningen er klemt.

Smør transmissionsstangen,
kontroller bremsemekanikken.

X X

Fjedermagasin er allerede for‐
spændt i nulstilling.

Få bremsestangssystemet ind‐
stillet.

X X

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE
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Mulig årsag Foranstaltninger Hvordan kommer man videre?

Autoværksted KS

Parkeringsbremsen er ikke eller
kun delvist løsnet.

Flyt parkeringsbremsen i nulstil‐
ling.

– –

Autoværksted = Fagværksted, KS = KAESER SERVICE

Tab. 65 Varme hjulbremser.
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8 Service
8.1 Serviceplan for chassis efter første idriftsættelse

De to nedenstående tabeller giver et overblik over påkrævede serviceopgaver på chassiset efter
første idriftsættelse.
Hvis der er angivet et vej- og tidsinterval for en vedligeholdelsesopgave, skal servicen udføres efter
det interval, som først er forfaldet.
Oversigt:
■ Generel serviceplan for chassis efter første idriftsættelse.
■ Specifik serviceplan for bremseanlæg efter første idriftsættelse.

─ Ekstraudstyr (rb/rm/rs)
─ Ekstraudstyr (rc/ro/rs; rd/ro/rs)

➤ Følg vejledningen!

8.1.1 Serviceplan for chassis efter første idriftsættelse

➤ Udfør servicearbejde i henhold til følgende skema:

Komponentgruppe:
Aktivitet Ef
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0/
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*
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Hjulenes fastgørelseselementer:

Efterspænd hjulskruerne/hjul‐
møtrikkerne.

X X 8.17

Hjulleje:

Kompaktleje: (kun RB 2361)
Kontrollér hjulnavlejets akselspil. X KS; KW

Konisk rulleleje: (kun RB 3062; RB 3081)
Kontrollér/efterjuster hjulnavle‐
jets akselspil.

X KS; KW

Højdeindstilling:

Stram begge parkeringsbremser
efter.

X X 8.7

Skrueforbindelser:

Skrueforbindelser strammes til. X

K50 = efter ca. 50 kørte kilometer; K1500 = efter ca. 1.500 kørte kilometer; mindst efter et år*
A50 = efter 50 driftstimer
* hvad der forekommer først
KS = henvendelse til KAESER SERVICE; KW = henvendelse til et fagværksted

Tab. 66 Servicearbejde på chassis efter første idriftsættelse
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8.1.2 Serviceplan for bremseanlæg efter første idriftsættelse

Vær opmærksom på hjulbremsens produktnavn på dit chassis, se kapitel 2.1.5.

➤ Udfør servicearbejde i henhold til følgende skema:

Komponentgruppe:
Aktivitet Ef
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Kontroller/efterjuster bremsean‐
lægget.

X X 8.12 KS; KW

K500 = efter ca. 500 kørte kilometer
A250 = efter ca. 250 driftstimer, mindst efter et halvt år
* hvad der forekommer først
KS = henvendelse til KAESER SERVICE; KW = henvendelse til et fagværksted

Tab. 67 Serviceopgaver på bremseanlægget efter første idriftsættelse

8.2 Serviceplan for chassis
De to nedenstående tabeller giver et overblik over påkrævede, regelmæssige serviceopgaver for
chassiset.

Det nødvendige servicearbejde skal udføres mindst en gang om året, hvis anhængerens kilometer‐
tal inden for et år ligger under producentens angivne serviceintervaller i forhold til det reelle antal
kørte kilometer.
Hvis der er angivet et vej- og tidsinterval for en vedligeholdelsesopgave, skal servicen udføres efter
det interval, som først er forfaldet.
Oversigt:
■ Generel serviceplan for chassis
■ Specifik serviceplan for bremseanlæg med hjulbremse type RB 2361, RB 3062 og RB 3081.

─ rb/rm/rs
─ rc/ro/rs og rd/ro/rs

➤ Følg vejledningen!
➤ ➤ Undersøg, hvilket chassis og hvilken trækanordning maskinen er udstyret med.
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8.2.1 Serviceplan for chassis

➤ Udfør regelmæssige serviceopgaver rettidigt i henhold til følgende skema:

Komponentgruppe:
Aktivitet da

gl
ig

t (1
)
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t (2

)
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(3
) K5

0
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00

0
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00

00
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Trækanordning:

Trækkuglekoblingen smøres. X 8.11.1

Trækkuglekoblingens funktion
kontrolleres.

X 8.11.1

Kontrollér trækkuglekoblingens
kontrolvisning.

X 8.11.1

Udfør en visuel inspektion af
trækkuglekoblingen for deforma‐
tion.

X

Højdejustering:

Højdeindstillingsstykkerne kon‐
trolleres for deformation og rid‐
ser.

X 8.4.1

Tænderne på tandkransforbin‐
delserne (forbindelsessteder)
rengøres og smøres.

X 8.5

Glide- og lejedele smøres. X 8.4

Kontroller, om tandkransforbin‐
delserne griber ind i hinanden
uden spil.

X 8.7

Stram begge parkeringsbremser
efter.

X 8.7

Sikkerhedsanordninger til nødstilfælde:

Kontroller sikkerhedskæder for
korrekt tilstand.

X 8.14

Chassis:

Trækstang og aksel kontrolleres
for deformation og ridser.

X 8.4.1

Skrueforbindelser strammes til. X

Støttehjul/støttefod:

Kontroller fastgørelse. X 8.9.1

K50 = efter ca. 50 kørte kilometer; K2000 = hver 2.000 kørte kilometer; mindst hver en gang om
året*
K10000 = hver 10.000 kørte kilometer; mindst en gang hvert andet år*
* hvad der forekommer først
(1) ≙ før hver kørselsbegyndelse, (2) ≙ efter hver transport, (3) ≙ efter hver brug i ujævnt terræn
KS = henvendelse til KAESER SERVICE; KW = henvendelse til et fagværksted
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Komponentgruppe:
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Komponenter smøres. X 8.9.1

Kontroller funktion. X 8.9.1

Stopklods:

Kontroller, om alle stopklodser
og deres holdere er i perfekt
stand.

X 8.15

Kontroller, om alle stopklodser
er sat korrekt på maskinen.

X 8.15

Hjulleje:

Kompaktleje: (kun RB 2361)
Kontrollér hjulnavlejets akselspil. X KS; KW

Konisk rulleleje: (kun RB 3062; RB 3081)
Kontrollér/efterjuster hjulnavle‐
jets akselspil.

X KS; KW

Kontrollér lejefedt, eller smør ef‐
ter med nyt fedt.

X KS; KW

Hjulenes fastgørelseselementer:

Efter hjulskift:
Kontroller at hjulskruer/hjulmø‐
trikker sidder fast.

X

Fælge:

Kontroller for beskadigelser. X 8.17

Dæk:

Kontroller dæktryk. X 8.17

Kontroller dækkets slidbane. X 8.17

Kontroller dæksiderne. X 8.17

Kontroller profildybde. X 8.17

Kontroller levetid. X 8.17

Varmgalvaniserede overflader:

Kontroller varmgalvaniserede
overflader for hvid rust:

X 8.18

Fjern eventuelt grove lag af hvid
rust.

X 8.18

K50 = efter ca. 50 kørte kilometer; K2000 = hver 2.000 kørte kilometer; mindst hver en gang om
året*
K10000 = hver 10.000 kørte kilometer; mindst en gang hvert andet år*
* hvad der forekommer først
(1) ≙ før hver kørselsbegyndelse, (2) ≙ efter hver transport, (3) ≙ efter hver brug i ujævnt terræn
KS = henvendelse til KAESER SERVICE; KW = henvendelse til et fagværksted
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Komponentgruppe:
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Kontroller varmgalvaniserede
overflader for påvirkning fra ke‐
miske substanser:

X 8.18

Fjern eventuelt kemiske sub‐
stanser med en vandstråle.

X 8.18

K50 = efter ca. 50 kørte kilometer; K2000 = hver 2.000 kørte kilometer; mindst hver en gang om
året*
K10000 = hver 10.000 kørte kilometer; mindst en gang hvert andet år*
* hvad der forekommer først
(1) ≙ før hver kørselsbegyndelse, (2) ≙ efter hver transport, (3) ≙ efter hver brug i ujævnt terræn
KS = henvendelse til KAESER SERVICE; KW = henvendelse til et fagværksted

Tab. 68 Regelmæssige vedligeholdelsesarbejder på chassis.

8.2.2 Serviceplan for bremseanlæg

➤ Udfør regelmæssige serviceopgaver rettidigt i henhold til følgende skema:

Komponentgruppe:
Aktivitet ug

en
tli

gt

K2
00

0

K1
00

00
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Bremseanlæg:

Kontroller belægningssliddet på
bremsebakkerne.

X 8.12.1 KS; KW

Få bremsebakkerne udskiftet og
bremseanlægget indstillet, hvis
det er nødvendigt.

X 8.12.5 KS; KW

Få bremseanlægget efterset. X KS; KW

Påløbsanordning:

Glide- og lejedele smøres. X 8.5

Tærskelværdier for påløbsan‐
ordningens støddæmper kon‐
trolleres.

X 8.6

Udvekslingsanordning:

Kontroller ståltovet for skader. X

K2000 = hver 2.000 kørte kilometer; mindst en gang om året*
K10000 = hver 10.000 kørte kilometer; mindst en gang hvert andet år*
* hvad der forekommer først
KS = henvendelse til KAESER SERVICE; KW = henvendelse til et fagværksted
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Komponentgruppe:
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Bremsestangssystemets forbin‐
delsessteder rengøres og smø‐
res med olie/kontrolleres.

X

Kontroller tovtræk for beskadi‐
gelser.

X

Parkeringsbremse med gasfjeder:

Rengør forbindelsessteder, og
smør dem let med olie.

X 8.5

Kontrollér håndtagets bevæge‐
lighed.

X 8.5

Kontroller gasfjederen for be‐
skadigelser.

X 8.12.2

Kontroller parkeringsbremsen
for korrekt funktion.

X 8.12.2

Parkeringsbremse med tandsegment og fjedermagasin:

Rengør forbindelsessteder, og
smør dem let med olie.

X 8.5

Kontrollér håndtagets bevæge‐
lighed.

X 8.5

Kontroller parkeringsbremsen
for korrekt funktion.

X 8.12.2

Parkeringsbremse med håndtag:

Rens ståltov og styrerulle, og
smør dem let med olie.

X 8.5

Smør trapezgevindet. X 8.5

Kontroller parkeringsbremsen
for korrekt funktion.

X 8.12.2

Trykluftbremseanlæg:

Tømning af beholder til trykluft‐
bremseanlæg.

X 8.13

Smør bremsehåndtaget. X 8.13

Få trykluftbremseanlæg efterset. X KS; KW

Sikkerhedsanordning til nødstilfælde:

Kontroller sikkerhedskabel for
korrekt tilstand.

X 8.14

K2000 = hver 2.000 kørte kilometer; mindst en gang om året*
K10000 = hver 10.000 kørte kilometer; mindst en gang hvert andet år*
* hvad der forekommer først
KS = henvendelse til KAESER SERVICE; KW = henvendelse til et fagværksted
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Komponentgruppe:
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Kontroller støttebøjle for korrekt
tilstand og fastgørelse.

X 8.8

K2000 = hver 2.000 kørte kilometer; mindst en gang om året*
K10000 = hver 10.000 kørte kilometer; mindst en gang hvert andet år*
* hvad der forekommer først
KS = henvendelse til KAESER SERVICE; KW = henvendelse til et fagværksted

Tab. 69 Regelmæssige serviceopgaver på bremseanlæg

8.3 Emneoversigt
Servicekomponenter for chassis:
■ Kontrollér chassisets bærende dele.
■ Udfør service på chassis:

─ Rengør og smør chassis.
─ Kontrollér påløbsindretningen (option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs).
─ Kontrollér forbindelsessteder på højdeindstillingen (option rb/rm/rs; rb/rm/rt; rb/rm/rr).
─ Kontrollér støttebøjle.
─ Eftersyn af støttehjul/støttefod.
─ Kontrollér/efterse koblingskugle/trækkuglekobling.

■ Efterse bremser:
─ Kontrollér hjulbremsernes belægningsslid (option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs; rb/rm/rt; rc/ro/

rt).
─ Indstilling af hjulbremser (option (option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs; rb/rm/rt; rc/ro/rt).
─ Kontrollér parkeringsbremse (option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rb/rm/rt; rc/ro/rt).

■ Kontrollér sikkerhedsanordninger til nødstilfælde:
─ Sikring mod løsning.
─ Sikkerhedskæder.

■ Kontrollér stopklods.
■ Kontrollér hjulleje:

─ Kompaktleje.
■ Kontrollér hjul:

─ Fastgørelseselementer.
─ Hjul.

■ Kontrollér trykluftbremseanlæg (M250 option rb/rm/rt; rc/ro/rt)
─ Kontrollér trykluftbremseanlægget.
─ Trykbeholder.
─ Bremsehåndtag.

■ Kontrollér varmgalvaniserede overflader.

➤ Brug emneoversigten til at orientere dig!
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8.4 Udfør service på chassis
Materiale Stålbørste

Rengøringsklud
Litiumholdigt universalfedtstof
Syrefri olie

Forudsætning Maskinen er koblet fra.
Maskinen er koblet af trækkøretøjet og parkeret sikkert.

1. Undersøg, hvilket chassis og hvilken trækanordning maskinen er udstyret med.
2. Udfør servicearbejde på de pågældende optioner på chassiset

i henhold til serviceplanens kapitel 8.2.

8.4.1 Kontroller chassisets bærende dele

ADVARSEL
Ret chassisets bærende dele op
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Chassisets bærende dele må under ingen omstændigheder være beskadigede eller de‐

forme.

ADVARSEL
Svejs det beskadigede akselrør
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Der må under ingen omstændigheder udføres svejsearbejde på trækstangen.

1. Højdeindstillingsstykke, trækstang og aksel på chassiset skal kontrolleres for beskadigelser el‐
ler deformation.

Beskadigelser og/eller deformation kan ses.
➤ Beskadigede og/eller deforme bærende dele på chassiset skal omgående udskiftes af

KAESER SERVICE eller et fagværksted.

2. Efterspænd alle skrueforbindelser.

8.5 Rengør og smør chassis
Rengør og smør glide- og lejedele ved behov, og mindst hvert halve år.

Materiale Litiumholdigt universalfedtstof
Syrefri olie
Rengøringsklud
Stålbørste

Forudsætning Maskinen er koblet fra.
Maskinen er koblet af trækkøretøjet og parkeret sikkert.
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Fig. 59 Udfør service på det højdejusterbare chassis
1 Tov
2 Oliesteder
3 Smøresteder

Fig. 60 Udfør service på den stive trækstang
3 Smøresteder
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Fig. 61 Udfør service på det højdejusterbare chassis (eksempel M250; chassis 4000 Kg)
2 Oliesteder
3 Smøresteder

8.5.1 Kontroller trækindretning

1. Undersøg trækindretningens funktion.
2. Samtlige glide- og lejedele skal renses og olieres/smøres.

Smøring af påløbsanordningen:

➤ Alle smørenipler på påløbsanordningen smøres med tryksprøjte, indtil der kommer frisk fedt ud
af lejestederne.

Efterse udvekslingsanordning:

1. Kontroller tovet for beskadigelser.
2. Bevægelige dele, såsom mellemarm, forbindelsessteder og bolte, rengøres og smøres med

olie.
3. Kontroller tovtræk for beskadigelser.
4. Stænger og tovtræk kontrolleres for let bevægelighed.

Højdejusteringen på chassiset kontrolleres:

➤ Kontroller, om chassisets højdejustering fungerer.

Tandkransen på chassiset med justerbar koblingshøjde er rustet fast, og koblingshøjden kan
ikke længere indstilles.
➤ Gør tandkransforbindelsen bevægelig ved at rykke i højdeindstillingsstykket (horisontalt/

vertikalt).
➤ Rens tandkransforbindelsen med stålbørste, og smør med vandafvisende fedt.

Yderligere informationer For anvisninger til indstilling af koblingshøjden på chassiset, se kapitel 5.5.
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Efterse parkeringsbremsen (håndbremse)

Fig. 62 Efterse parkeringsbremsen
a Parkeringsbremse med gasfjederunders‐

tøttelse
1 Håndbremse
2 Gasfjeder

b Parkeringsbremse med tandsegment og
fjedermagasin

3 Fjedermagasin

1. Forbindelsessteder rengøres og smøres med olie.
2. Bolte rengøres og smøres med olie.
3. Kontrollér håndtagets bevægelighed.

Efterse parkeringsbremsen (håndbremsearm)

Fig. 63 Efterse parkeringsbremse med håndtag
1 Ståltov
2 Styrerulle

3 Oliesteder
4 Smørested (smørenippel til trapezgevind)

1. Rens ståltov og styrerulle, og kontroller for slitage.
Slidt ståltov og/eller styrerulle: Få komponenter udskiftet.

2. Ståltov og styrerulle smøres med lidt olie.
3. Smør trapezgevindet.
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8.6 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs
Kontroller påløbsanordning

Forudsætning Maskinen er frakoblet og parkeret sikkert
Dæmperen på påløbsanordningen er smurt
Ståltovet er løsnet

➤ Dæmperen på påløbsanordning skal kontrolleres for korrekt funktion.

Dæmperen på påløbsanordning skal kontrolleres for korrekt funktion

Når trækstangen skubbes ind i påløbsanordningen, modvirker en tilsvarende stærk dæmpning.

Følgende betingelser må ikke være opfyldt:
■ Når dæmperen skubbes ind i påløbsanordningen:

─ Modvirker en meget lille dæmpningskraft.
─ Er luftsække til stede.
─ Trænger olie ud.

■ Det er meget nemt at trække dæmperen ud af påløbsanordningen.

1. Trækstangen trykkes kraftigt ind imod dæmpekraften i påløbsanordningen.
2. Træk trækstangen ud af påløbsanordningen.

En eller flere af ovennævnte betingelser er opfyldt.
➤ Påløbsanordningens dæmper skal udskiftes af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

8.7 Option rb/rm/rs, rb/rm/rr; rb/rm/rt
Kontroller forbindelsessteder på højdeindstillingen

For at garantere kørestabiliteten skal fortandingen på tandkransforbindelserne på højdeind‐
stillingsstykkets forbindelsessteder gribe ind i hinanden uden spil.

1. Det skal kontrolleres regelmæssigt, om positionsstoppet er strammet fast til på begge forbin‐
delsessteder, se serviceplan for chassis 8.2.

2. Fortandingerne på forbindelsesstederne skal kontrolleres for spil.

Fortandingerne på forbindelsesstederne griber korrekt ind i hinanden, men har spil.
➤ Berørte komponenter skal udskiftes af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

8.8 Option rc/ro/rs; rc/ro/rr; rd/ro/rs
Kontrollér støttebøjle
1. Kontrollér støttebøjle for korrekt tilstand.
2. Kontrollér, at støttebøjlen sidder godt fast.
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8.9 Efterse støttehjul
Tilkobl maskinen til trækkøretøjet for nemmere og mere sikkert at gennemføre eftersyn på
støttehjulene.

■ Støttebelastningen på maskinen har indvirkning på trækkøretøjets anhængeranordning.
■ Støttehjulet er aflastet
■ Støttehjulet kan nemt drejes ind og ud.

Materiale Smøreolie
Litiumholdigt universalfedtstof

Forudsætning Maskinen er koblet til trækkøretøjet
Støttehjulet er aflastet.

➤ Overhold anvisninger ved servicearbejde på støttehjul.

8.9.1 Efterse automatikstøttehjul

Automatikstøttehjulet har en særlig mekanisme. Når hjulophænget på dette støttehjul drejes, svin‐
ger det indvendige rør over i transportposition. Dette skaber det fordelagtige frirum i området mel‐
lem trækkøretøjet og anhængeren med hensyn til frihøjden.

Fig. 64 Kendetegn for automatikstøttehjul
1 Udvendigt rør
2 Indvendigt rør
3 Holdebolt

4 Hjulophæng
5 Kam
6 Vulst

Kontrollér støttehjul:

1. Støttehjulets tilstand og funktion kontrolleres.
Komponenterne er bøjet eller beskadiget: Udskift støttehjul.

2. Kontroller, at støttehjulet sidder godt fast.
Stram skrueforbindelserne, hvis det er nødvendigt.

Smør støttehjul:

For at kunne smøre spindlens lejeområde er det udvendige rør på støttehjulet udstyret med en
smørenippel.
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Fig. 65 Smør spindlens lejeområde
1 Håndsving
2 Spindel
3 Udvendigt rør

4 Smørenippel
5 Fedtkanon

1. Smør spindlens lejeområde ved hjælp af en fedtkanon.
2. Drej det indvendige rør i støttehjulet ud.
3. Smør det indvendige rør.
4. Smør kam, holdebolt og vulst.
5. Smør bolten på hjulophængets drejepunkt.
6. Drej det indvendige rør ind.
7. Drej det indvendige rør, indtil hjulet når jorden.

Kontroller svingning af hjulophænget i transportposition

Den korrekte transportposition er opnået, når hjulophænget er svinget så højt op, at hjulet rører
kammen og sidder fastklemt.

Fig. 66 Hjulophæng er svinget op i korrekt transportposition
1 Påbud om hjulophæng i transportposition
2 Hjulophæng er svinget op
3 Hjulophæng i korrekt transportposition

1. Drej det indvendige rør i støttehjulet ind.
Holdebolten frigiver hjulophænget.

2. Drej det indvendige rør i støttehjulet ind igen.
Den tilkoblede maskines hjulophæng svinger op.
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3. Drej det indvendige rør på støttehjulet indtil anslag.
Hjulophænget svingere længere op.
Hjulophænget trykker hjulets køreflade mod kammen.
Hjulet er fastklemt.
Den optimale transportposition er opnået.

Kontroller svingning af hjulophænget i støtteposition

Forudsætning Maskinen er koblet til trækkøretøjet
Cylinderen på trækkuglekoblingens aflåsningsindikator er trukket ud.

1. Drej det indvendige rør i støttehjulet ud.
Den tilkoblede maskines hjulophæng svinger tilbage.
Holdebolten låser hjulophænget.

2. Drej støttehjulets indvendige rør ud, indtil hjulet rører jorden.
3. Drej støttehjulets indvendige rør ud ved samtidig at trække trækkuglekoblingens håndtag op,

indtil trækkuglekoblingen er frigivet.

Resultat Maskinens støttelast fungerer på støttehjulet.
Hjulophænget er låst korrekt.

8.9.2 Option rb/rm/rt; rb/rm/rr; rc/ro/rt; rc/ro/rr
Efterse det halvautomatiske støttehjul

Det halvautomatiske støttehjul skal monteres manuelt i transportpositionen, når det indvendige rør
er drejet.

Fig. 67 Halvautomatisk støttehjul
1 Udvendigt rør
2 Indvendigt rør
3 Hjulophæng

4 Transportkroge
3 Fastgørelseshåndtag

Kontrollér støttehjul:

1. Støttehjulets tilstand og funktion kontrolleres.
Komponenterne er bøjet eller beskadiget: Udskift støttehjul.

2. Kontroller, at støttehjulet sidder godt fast.
Stram skrueforbindelserne, hvis det er nødvendigt.
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Smør støttehjul:

For at kunne smøre spindlens lejeområde er det udvendige rør på støttehjulet udstyret med en
smørenippel.

Fig. 68 Smør spindlens lejeområde
1 Håndsving
2 Spindel
3 Udvendigt rør

4 Smørenippel
5 Fedtkanon

1. Smør spindlens lejeområde ved hjælp af en fedtkanon.
2. Drej det indvendige rør i støttehjulet ud.
3. Smør det indvendige rør.
4. Bolte og forbindelsessteder smøres med lidt olie.
5. Smør boltene på hjulophængets drejepunkt med lidt olie.
6. Drej det indvendige rør ind.
7. Drej det indvendige rør, indtil hjulet når jorden.

8.10 Option rc/ro/rr
Eftersyn af støttefod

Tilkobl maskinen til trækkøretøjet for nemmere og mere sikkert at foretage eftersyn på støtte‐
foden.

■ Støttebelastningen på maskinen har indvirkning på trækkøretøjets anhængeranordning.
■ Støttefoden er aflastet.
■ Støttefoden kan nemt drejes ind og ud.

Materiale Smøreolie
Litiumholdigt universalfedtstof

Forudsætning Maskinen er koblet til trækkøretøjet
Støttefoden er aflastet.

Kontrol af støttefodens funktion

➤ Kontrollér støttefodens tilstand og funktion.
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Komponenterne er bøjet eller beskadiget.
➤ Få støttefoden udskiftet.

Smøring af støttefod

For at kunne smøre spindlens lejeområde er det udvendige rør på støttefoden udstyret med en
smørenippel.

Fig. 69 Smør spindlens lejeområde
1 Håndsving
2 Spindel
3 Udvendigt rør

4 Smørenippel
5 Fedtkanon

1. Smør spindlens lejeområde ved hjælp af en fedtkanon.
2. Drej indvendigt rør ud.
3. Smør det indvendige rør.
4. Smør spindlens lejeområde.
5. Drej det indvendige rør ind.
6. Drej det indvendige rør ud, indtil støttefoden når jorden.
7. Kobl maskinen fra trækkøretøjet.

8.11 Kontrol/eftersyn af anhængeranordning og trækanordning
Afhængigt af trækkøretøjets anhængeranordning skal der anvendes enten et trækøje eller en træk‐
kuglekobling som trækanordning.

Den låste trækkuglekobling forbinder anhængeren mekanisk med trækkøretøjet.
Trækkuglekoblingens kugleskål sænkes ned på trækkøretøjets anhængeranordnings kob‐
lingskugle og låses. Denne mekaniske forbindelse forhindrer, at anhængeren løsner sig af
sig selv under transport i offentlig trafik.
For at forhindre, at anhængeren løsner sig af sig selv under transport i offentlig trafik (frakob‐
let anhænger) skal komponenternes koblingskugle og trækkuglekobling kontrolleres regel‐
mæssigt for slitage.

Materiale Egnede smøremidler
Egnet måleværktøj
Reservedel
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ADVARSEL
Koblingskugle/trækkuglekobling er slidt
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet anhænger
➤ Trækkøretøjets anhængeranordnings koblingskugle skal kontrolleres for slitage.
➤ Trækkuglekoblingen på anhængeren skal kontrolleres for slitage.

ADVARSEL
Trækkuglekoblingen er deformeret
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet anhænger
➤ Efter kørsel i ujævnt terræn skal trækkuglekoblingens tilstand kontrolleres.

FORSIGTIG
Fjederbelastet låsemekanisme i den åbnede trækkuglekobling
Risiko for kvæstelser som følge af fastklemning af fingre
➤ Tag kun fat i håndtaget på trækkuglekoblingen
➤ Ræk ikke ind i den åbne trækkuglekobling

➤ Følg instruktionerne omhyggeligt.

8.11.1 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rc/ro/rr
Kontroller/efterse koblingskugle/trækkuglekobling (AK161/AK270)

■ Bevægelige komponenter smøres
■ Kontrollér trækkøretøjets koblingskugle
■ Kontrollér aflåsningsindikatoren for trækkuglekoblingen
■ Kontroller slitageindikator på trækkuglekoblingen.

Kontrolvisningen på trækkuglekoblingen omfatter en aflåsningsindikator og en slitageindika‐
tor.

Trækkuglekoblingens bevægelige komponenter smøres

Forudsætning Maskinen er frakoblet
Maskinen er sikkert parkeret

Fig. 70 Trækkuglekobling
1 Oliesteder
2 Smøresteder
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➤ Kugleskål, forbindelser og lejesteder smøres.

Kontrollér trækkøretøjets anhængeranordning

Størrelse [mm] Værdi

Ny tilstand for koblingskugle 50

Slitagegrænse for koblingskugle 49

Tab. 70 Slitagegrænse

Forudsætning Maskinen er frakoblet
Trækkøretøjet er sikkert parkeret

Fig. 71 Trækkøretøjets koblingskugle
1 Trækkøretøjets anhængeranordning
2 Koblingskugle
3 Diameter på koblingskugle

➤ Kontrollér diameteren på koblingskuglen med et egnet måleværktøj.

Slitagegrænsen er overskredet, eller koblingskuglen er ikke rund.
➤ Udskift trækkøretøjets anhængeranordning.

Kontrollér aflåsningsindikatoren for trækkuglekoblingen

Forudsætning Trækkøretøjets koblingskugle er i perfekt tilstand
Maskinen er koblet til trækkøretøjet
Trækkuglekoblingens bevægelige komponenter er smurt

Fig. 72 Aflåsningsindikatoren for trækkuglekobling
1 Anhængeranordning trækkøretøj
2 Aflåsningsindikator
3 Håndtag

4 Trækkuglekoblingens hus
5 Kammen trykket ud
6 Kammen kørt ind
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1. Kontrollér, om kammen for aflåsningsindikatoren er trykket ud.
Kammen i aflåsningsindikatoren er ikke trykket ud.

2. Maskinen tilkobles igen.
Kammen i aflåsningsindikatoren er trykket ud.

Kammen i aflåsningsindikatoren er stadig ikke trykket ud.
➤ Udskift trækkuglekobling.

Kontroller slitageindikator på trækkuglekoblingen.

Markering Slitagetilstand Foranstaltninger

Området + Slitagetilstand ligger inden for det
tilladte område

–

Området − Slitagetilstand ligger inden for det
ikke-tilladte område

Udskift trækkuglekobling.

Tab. 71 Slitageindikator

Forudsætning Trækkøretøjets koblingskugle er i perfekt tilstand
Maskinen er koblet til trækkøretøjet og låst
Trækkuglekoblingens bevægelige komponenter er smurt

Fig. 73 Slitageindikator for trækkuglekobling
1 Anhængeranordning på trækkøretøj
2 Hus
3 Håndtag
4 Slitageindikator

5 Kontrolindikatorens viser
6 Slitagetilstand ligger inden for det tilladte

område
7 Slitagetilstand ligger inden for det ikke-til‐

ladte område

➤ Kontrollér slitageindikatorens tilstand.

Slitageindikator er inden for det ikke-tilladte område.
➤ Udskift trækkuglekobling.

8.11.2 Option rd/ro/rs
Kontrollér/efterse koblingskugle/trækkuglekobling (AK26)

Denne trækkuglekobling skal låses manuelt med et yderligere sikringselement. Låsebolten er
fastgjort på et sikringsbånd på trækkuglekoblingen.
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■ Kontrollér trækkuglekoblingen for fuldstændighed
■ Bevægelige komponenter smøres
■ Kontrollér trækkøretøjets koblingskugle
■ Kontrollér trækkuglekoblingens aflåsning

Kontrollér trækkuglekoblingen for fuldstændighed og smør den

Forudsætning Maskinen er frakoblet
Maskinen er sikkert parkeret

Fig. 74 Trækkuglekobling
1 Trækkuglekoblingens hus
2 Trækkuglekoblingens håndtag
3 Sikringsbånd

4 Låsebolt
5 Oliesteder
6 Smøresteder

1. Kontroller, om der er en låsebolt 4 .
2. Kontroller, om låsebolten 4  med sikringsbånd 3  sidder korrekt på trækkuglekoblingen.
3. Smør kugleskålen.
4. Smør led.
5. Smør lejesteder.

Kontrollér trækkøretøjets anhængeranordning

Forudsætning Maskinen er frakoblet
Trækkøretøjet er sikkert parkeret

Fig. 75 Trækkøretøjets koblingskugle
1 Trækkøretøjets anhængeranordning
2 Koblingskugle
3 Diameter på koblingskugle
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➤ Kontrollér diameteren på koblingskuglen med et egnet måleværktøj.

Slitagegrænsen er overskredet, eller koblingskuglen er ikke rund.
➤ Udskift trækkøretøjets anhængeranordning.

Kontrollér trækkuglekoblingens aflåsning

For at kunne låse trækkuglekoblingen skal låsebolten stikkes gennem åbningen på trækkuglekob‐
lingen.

Forudsætning Trækkøretøjets koblingskugle er i perfekt tilstand
Maskinen er koblet til trækkøretøjet
Trækkuglekoblingens bevægelige komponenter er smurt

Fig. 76 Låsning af trækkuglekobling
1 Maskinen tilkobles trækkøretøjet
2 Maskinen er tilkoblet trækkøretøjet og låst
3 Anhængeranordning på trækkøretøj
4 Trækkuglekoblingens hus

5 Åbning til låsebolt
6 Sikringsbånd
7 Låsebolt
8 Låsebolt i låseposition

1. Stik låsebolten gennem åbningen på trækkuglekoblingen.
2. Stik låsebolten igennem så langt som muligt.

Låsebolten kan ikke stikkes igennem.
➤ Maskinen tilkobles igen.
➤ Udskift trækkuglekoblingen, hvis det er nødvendigt.

8.11.3 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs;
Kontroller/efterse koblingskugle/trækkuglekobling (AK351)

Vægtområde indtil 3500 kg

■ Bevægelige komponenter smøres
■ Kontrollér trækkøretøjets koblingskugle
■ Kontrollér aflåsningsindikatoren for trækkuglekoblingen
■ Kontroller slitageindikator på trækkuglekoblingen.

Kontrolvisningen på trækkuglekoblingen omfatter en aflåsningsindikator og en slitageindika‐
tor.
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Smør trækkuglekoblingens bevægelige komponenter:

Forudsætning Maskinen er frakoblet
Maskinen er sikkert parkeret

Fig. 77 Trækkuglekobling
1 Oliesteder
2 Smøresteder

➤ Kugleskål, forbindelser og lejesteder smøres.

Kontrollér trækkøretøjets anhængeranordning:

Størrelse [mm] Værdi

Ny tilstand for koblingskugle 50

Slitagegrænse for koblingskugle 49

Tab. 72 Slitagegrænse

Forudsætning Maskinen er frakoblet
Trækkøretøjet er sikkert parkeret

Fig. 78 Trækkøretøjets koblingskugle
1 Trækkøretøjets anhængeranordning
2 Koblingskugle
3 Diameter på koblingskugle

➤ Kontrollér diameteren på koblingskuglen med et egnet måleværktøj.

Slitagegrænsen er overskredet, eller koblingskuglen er ikke rund.
➤ Udskift trækkøretøjets anhængeranordning.
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Kontrollér aflåsningsindikatoren på trækkuglekoblingen:

Forudsætning Trækkøretøjets koblingskugle er i perfekt tilstand
Maskinen er koblet til trækkøretøjet
Trækkuglekoblingens bevægelige komponenter er smurt

Fig. 79 Aflåsningsindikatoren for trækkuglekobling
1 Anhængeranordning trækkøretøj
2 Cylinder indgrebsindikator (trykket ud)
3 Spærrepal (svinget ud)

4 Trækkuglekoblingens hus
5 Håndtag

1. Kontrollér, om
■ spærrelåsen er svinget ud.
■ cylinderen i indgrebsindikatoren kan trykkes ud af anhængeranordningen og er synlig.

2. Maskinen tilkobles igen.
Kontrollér, om spærrepalen er drejet ud og cylinderen i indgrebsindikatoren kan trykkes ud af
anhængeranordningen og er synlig.

Spærrelåsen er ikke svinget ud og/eller cylinderen i indgrebsindikatoren er ikke synlig.
➤ Udskift trækkuglekobling.

Kontrollér slitageindikator på trækkuglekoblingen:

Trækkuglekoblingen er udstyret med en slitageindikator.

Slitageindikatoren på koblingsgrebet viser:
■ Koblingskuglens slitagegrænse fra trækkøretøjet.
■ Slitagegrænse for trækkuglekoblingen.

Slitageindikator Betydning

Markering viser grønt om‐
råde

■ Trækkuglekobling i ny stand.
■ Slitagen på trækkøretøjets koblingskugle er inden for det tilladte

område.

➤ Ingen forholdsregler påkrævet.
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Slitageindikator Betydning

Markering viser rødt områ‐
de

■ Koblingskugle ved den nederste slitagegrænse, trækkuglekobling
er uden slitage.

■ Koblingskugle i ny stand, trækkuglekobling udviser høj slitage.
■ Koblingskugle og trækkuglekobling udviser høj slitage.
■ Trækkuglekobling er beskadiget.

➤ Lad trækkuglekobling og koblingskugle kontrollere på et fagværk‐
sted.

➤ Sørg for at udskifte slidte dele.

Markeringen er uden for
farveindikatoren

■ Trækkuglekoblingen er ikke tilkoblet.

Tab. 73 Slitageindikator for trækkuglekobling

Forudsætning Trækkøretøjets koblingskugle er i perfekt tilstand.
Maskinen er koblet til trækkøretøjet og låst.
Trækkuglekoblingens bevægelige komponenter er smurt.

Fig. 80 Slitageindikator for trækkuglekobling
1 Anhængeranordning på trækkøretøj
2 Slitageindikator
3 Hus

4 Håndtag
5 Slitagetilstand ligger inden for det tilladte

område (grøn +)
6 Slitagetilstand ligger inden for det ikke-til‐

ladte område (rød −)

➤ Kontrollér slitageindikatorens tilstand.

Slitageindikator er inden for det ikke-tilladte område.
➤ Udskift trækkuglekobling.

8.11.4 Kontrollér, om trækkuglekoblingen er deformeret

Trækkuglekoblingens svingningsområde er begrænset. Især efter kørsel i ujævnt terræn skal det
kontrolleres, om trækkuglekoblingens svingningsområde er overskredet.
Når det tilladte svingningsområde overskrides, bliver trækkuglekoblingens plastik deformeret. Lås‐
emekanismen findes ikke mere. Anhængeren må under ingen omstændigheder transporteres.
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ADVARSEL
Trækkuglekoblingen er deformeret
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet anhænger
➤ Deform trækkuglekobling skal omgående udskiftes.

➤ Efter kørsel i ujævnt terræn skal der udføres en visuel kontrol for deform trækkuglekobling.

8.12 Efterse bremser

HENVISNING
Slid på bremseanlægget
Den nødvendige bremsekraft eksisterer ikke længere
Bremsekraft er ujævnt fordelt
➤ Udskift straks slidte eller beskadigede komponenter med originale dele
➤ Få bremseanlægget indstillet på ny

➤ Eftersyn af bremseanlægget skal foretages af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

8.12.1 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs; rb/rm/rt; rc/ro/rt
Kontroller hjulbremsernes belægningsslid

Bremseklodserne er sliddele og skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis den påkrævede mindsteværdi
underskrides på ét sted, skal alle en aksels belægninger udskiftes.

Bremsebelægningsstyrke [mm] Værdi

Påkrævet mindsteværdi 2

Tab. 74 Belægningsstyrke

Materiale Lommelygte
Rengøringsklud

Forudsætning Maskinen er koblet fra
Maskinen er opstillet sikkert

Fig. 81 Bremsebelægningsstyrken kontrolleres
1 Kontrolåbning
2 Kappe

3 Bremsebelægning
b Bremsebelægningens styrke

1. Fjern kappen fra kontrolåbningen.
2. Lys på kontrolåbningen.
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3. Optisk kontrol af bremsebelægningsstyrke.

Bremsebelægningsstyrken underskrider den påkrævede mindsteværdi på ét sted.
➤ Bremseanlægget skal efterses af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

4. Luk kontrolåbningen med kappen.

Kontrolåbningen er kun til hurtig kontrol. Bremsebelægningen bremser for det meste uregel‐
mæssigt. Få bremseanlægget efterset ved restbelægninger, der ligger yderligt i forhold til
grænseværdier.

8.12.2 Kontroller parkeringsbremse

➤ Undersøg, hvilken parkeringsbremse maskinen er udstyret med.

8.12.2.1 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rc/ro/rr
Parkeringsbremse med håndtagsbremsearm

Ved trukket og korrekt fungerende parkeringsbremse kan maskinen rulle ca. 25 cm tilbage.

Fig. 82 Parkeringsbremse med håndtagsbremsearm
a Parkeringsbremse med gasfjederunders‐

tøttelse
1 Håndbremse
2 Markering: "Dødpunktsområde"

b Parkeringsbremse med tandsegment og
fjedermagasin

3 Låseknap til håndbremse

Kontroller parkeringsbremsen med gasfjederunderstøttelse:

Forudsætning Bolte, forbindelsessteder og mellemarm er smurt
Maskinen er opstillet på jævnt underlag
Maskinen er frakoblet

1. Kontroller gasfjederen for beskadigelser.
2. Bevægeligheden kontrolleres:

■ Bremsehåndtag
■ Bremsestangssystem
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3. Træk bremsehåndtaget til over "dødpunktsområdet". (Billede 82, visning a)
Maskinen kan bevæges maksimalt 25 cm bagud.

Maskinen kan flyttes bagud betydeligt mere end den angivne værdi.
➤ Bremseanlægget skal indstilles af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

Kontrollér parkeringsbremsen med tandsegment og fjedermagasin:

Forudsætning Bolte, forbindelsessteder og mellemarm er smurt
Maskinen er opstillet på jævnt underlag
Maskinen er frakoblet

1. Bevægeligheden kontrolleres:
■ Bremsehåndtag
■ Bremsestangssystem

2. Parkeringsbremsen trækkes kraftigt opad, indtil den sidste tand (se billede 82, visning b).
Håndtaget står lodret, fjedermagasin på bremsestangssystem er spændt.

Maskinen kan bevæge sig bagud. Anhængeren er ikke sikret mod at trille væk.
➤ Bremseanlægget skal indstilles af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

8.12.2.2 Option rb/rm/rt, rc/ro/rt, rb/rm/rr, rc/ro/rr
Parkeringsbremse med håndtag

Fig. 83 Efterse parkeringsbremse
1 Håndsving
2 Trapezgevind

3 Styrerulle
4 Ståltov

Forudsætning Ståltov og styrerulle er smurt med olie
Trapezgevind er smurt
Maskinen er opstillet på jævnt underlag
Maskinen er frakoblet

1. Bevægeligheden kontrolleres:
■ Håndsving (trapezgevind)
■ Styrerulle
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2. Drej håndsvinget til anslag.
Maskinen er sikret mod at rulle væk.

Maskinen kan bevæge sig bagud. Anhængeren er ikke sikret mod at trille væk.
➤ Bremseanlægget skal indstilles af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

8.12.3 Eftersyn og indstilling af bremsestangssystem M10

Eftersyn af bremsestangssystem:

Fig. 84 Bremsestangssystem M10
1 Udligningsprofil
2 Hylster til tovtræk
3 Bremsestangssystemets trækstang
4 Langmøtrik
5 Afstandsstykke

6 Møtrik
7 Tovtræk-leje
8 Møtrik
9 Tovtrækkets nippel

1. Fjern møtrikken 6  fra bremsestangssystemets trækstang.
2. Fjern langmøtrikken 4  fra bremsestangssystemets trækstang.
3. Fjern afstandsstykket fra bremsestangssystemets trækstang.
4. Rens gevindet på bremsestangssystemets trækstang, og smør det med fedt.
5. Kontrollér bremsestangssystemets trækstang, udligningsprofil og begge tovtræk for skader.
6. Smør svingslæden til bremsestangssystemets trækstang.
7. Sæt afstandsstykket på.

Rundingen peger i retning af udligningsprofilen.
8. Montér langmøtrikken på bremsestangssystemets trækstang.
9. Spænd langmøtrikken med hånden.

Indstilling af bremsestangssystem:

Forudsætning Bremsestang er efterset
Forbindelseselementer er monteret
Langmøtrikken er spændt med hånden

1. Spænd og løsn håndbremsen kraftigt 3 gange.
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2. Drej hjulet fremad, og spænd derved langmøtrikken, indtil der mærkes bremsemodstand.
Hjulet skal manuelt kunne drejes i kørselsretningen.

Hjulet kan ikke drejes manuelt i kørselsretningen.
➤ Gentag justeringsproces.

Sikring af forskruning mod at løsne sig:

➤ Sørg for at sikre langmøtrikken 4  med møtrikken 6 .

Yderligere informationer Se instruktioner om første montering i kapitel 5.4, hvis bremsestangssystemets trækstang, udlig‐
ningsprofil eller tovtræk skal udskiftes.

8.12.4 Eftersyn og indstilling af bremsestangssystem M12

Eftersyn af bremsestangssystem:

Fig. 85 Bremsestangssystem M12
1 Bremsestangssystemets trækstang
2 Afstandsstykke
3 Hjulbremsekabel
4 Udligningsprofil (udligningsvægt)
5 Hylster til tovtræk
6 Møtrik

7 Tovtræk-leje
8 Møtrik
9 Langmøtrik
10 Kuglemøtrik
11 Møtrik

1. Fjern møtrikken 8  fra bremsestangssystemets trækstang.
2. Fjern langmøtrikken 9  fra bremsestangssystemets trækstang.
3. Fjern afstandsstykket fra bremsestangssystemets trækstang.
4. Rens gevindet på bremsestangssystemets trækstang, og smør det med fedt.
5. Kontrollér bremsestangssystemets trækstang, udligningsprofil og begge tovtræk for skader.
6. Smør svingslæden til bremsestangssystemets trækstang.
7. Sæt afstandsstykket på.

Rundingen peger i retning af udligningsprofilen.
8. Montér langmøtrikken på bremsestangssystemets trækstang.
9. Spænd langmøtrikken med hånden.
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Indstilling af bremsestangssystem:

Forudsætning Bremsestangssystemet er efterset
Forbindelseselementer er monteret
Langmøtrikken er spændt med hånden

1. Spænd og løsn håndbremsen kraftigt 3 gange.
2. Drej hjulet fremad, og spænd derved langmøtrikken, indtil der mærkes bremsemodstand.

Hjulet skal manuelt kunne drejes i kørselsretningen.

Hjulet kan ikke drejes manuelt i kørselsretningen.
➤ Gentag justeringsproces.

Sikring af forskruning mod at løsne sig:

➤ Sørg for at sikre langmøtrikken 9  med møtrikken 8 .

Yderligere informationer Se instruktioner om første montering i kapitel 5.4, hvis bremsestangssystemets trækstang, udlig‐
ningsprofil eller tovtræk skal udskiftes.

8.12.5 Indstilling af hjulbremser

Spillet i bremseanlægget bliver større ved øget brugstid på grund af slitage på bremsebelægninger
og forlængelse af tovtræk.

Hvis det maksimalt tilladte område for spillet overskrides, opstår der ugunstige bremseegenskaber:
■ Formindsket bremseevne
■ Dårligt reaktionsforhold

For at kunne garantere sikker drift skal spillet i bremseanlægget kontrolleres og indstilles regel‐
mæssigt. Det korrekte spil indstilles med en justeringsmøtrik, der er placeret indvendigt i tromle‐
bremsen.
Justeringsmøtrikken er tilgængelig via en serviceåbning i bremseskjoldet. En pil lige ved siden af
serviceåbningen viser den påkrævede rotationsretning for at reducere spillet til det tilladte område.

Uddrag det tilladte område for spillet i bremseanlægget fra tabel 75.

Spil i bremseanlægget Værdi

tilladt område [mm] 5–8

Tab. 75 Spil i bremseanlægget

Oversigt:
■ Demonter begge tovtræk
■ Markér ståltov
■ Kontrollér spillet i de demonterede tovtræk
■ Indstil spillet
■ Monter begge tovtræk
■ Spænd langmøtrik
■ Kontrollér det tilladte spil og friløb for hjulene
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Forudsætning Maskinen er slukket
Maskinen er løftet og sikkert opklodset
Bremsebelægningens styrke er i det tilladte område

➤ Bremseanlægget skal indstilles af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

Demontér begge tovtræk fra udligningsprofilen:

Forudsætning Trækstangen er trukket helt ud af påløbsanordningens hus.
Håndtaget på parkeringsbremsen er løsnet helt.

1. Løsn kontramøtrikken på bremsestangssystemets trækstang.
2. Løsn langmøtrikken på bremsestangssystemets trækstang.
3. Demonter niplen på begge tovtræk fra udligningsprofilen.

Markér begge ståltov:

Fig. 86 Markér ståltov (eksempel bremsestangssystem M10)
1 Ståltov
2 Stift
3 Markeringsposition

➤ Afmærk hvert ståltov med en stift på den afbildede markeringsposition.

Kontrollér spillet i begge de demonterede tovtræk:

Fig. 87 Kontrollér spillet i bremseanlægget
1 Nippel
2 Ståltov

3 Markering
4 Område
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1. Træk ståltovet ud af hylsteret til tovtrækket.
2. Mål området  4  mellem markeringen og hylsteret til tovtrækket.

Det målte område overskrider det tilladte område.
➤ Indstil det korrekte spil.

Indstilling af spillet ved justeringsmøtrikken:

Drej under ingen omstændigheder hjulet baglæns for at undgå, at tilbagekørselsautomatik‐
ken aktiveres under indstillingsprocessen.
Følg instruktionerne på de respektive hjulbremser for begge hjul.

Fig. 88 Eksempel på indstilling af hjulbremse
1 Svinghåndtag med akseltap
2 Bremsetromle
3 Bremseskjold (set udefra)
4 Overdel tovtræk-vederlag
5 Tovtrækhylster
6 Tovtræk

7 Detalje serviceåbning
8 Fjern prop i pilens retning
9 Prop
10 Serviceåbning justeringsmøtrik
11 Justeringsmøtrik

1. Fjern proppen fra serviceåbningen.
2. Vær opmærksom på pilens retning lige ved siden af justeringsmøtrikkens serviceåbning.
3. Drej med egnet værktøj justeringsmøtrikken i pilens retning for at reducere spillet.
4. Kontrollér spillet.

Montér begge tovtræk i udligningsprofilen:

➤ Montér niplen på begge tovtræk i udligningsprofilen.

Spænd langmøtrik:

➤ Spænd langmøtrikken, indtil bremsestangssystemets trækstang er forbundet med udlignings‐
profilen og begge tovtræk uden spil.
Bremsestangssystemets trækstang er strakt.

Kontrollér det tilladte spil og friløb for hjulene:

1. Aktivér og løsn håndtaget på parkeringsbremsen kraftigt tre gange.
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2. Kontrollér spillet igen.
Spillet er inden for det tilladte område.

3. Kontrollér, om begge hjul har friløb.
Begge hjul har friløb.

4. Spænd kontramøtrikken på bremsestangssystemets trækstang.
5. Luk bremseskivernes serviceåbninger med propper.

8.13 Option rb/rm/rr, rc/ro/rr
Vedligeholdelse af trykluftbremseanlæg
Trykluftbremseanlægget skal efter ca. 2.000 km eller mindst hvert halve år kontrolleres og service‐
res på et fagværksted.
Bremseanlægget er udstyret med et antiblokeringssystem.

Arbejde på antiblokeringssystemets elektronik må kun udføres af autoriseret fagpersonale.

Materiale Litiumholdigt universalfedtstof
Rengøringsklud

1. FARE! 
Uheld på grund af manipulation på antiblokeringssystemet!
Det kan medføre svære kvæstelser eller død, hvis maskinens bremser ikke fungerer korrekt.
➤ Det er forbudt at ændre på antiblokeringssystemet.
➤ Få bremseanlægget efterset af autoriseret fagpersonale.

2. På bremseanlægget efterset på et fagværksted.

Tømning af trykluftbremseanlægget:

Trykluftbeholderen skal tømmes en gang om ugen.

Fig. 89 Tøm trykluftbeholderen
1 Trykluftlagerbeholder
2 Dræneventil

1. Maskinen kobles til trækkøretøjet og tilsluttes bremseslangerne.
2. Tag trækkøretøjet i drift.

Bremseanlægget sættes under tryk. Trykluftbeholderen fyldes med luft.
3. Trækkøretøjet slukkes.
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4. Tryk forsigtigt på den aftapningstap, der sidder på trykkedlens aftapningsventil, indtil der kun
blæses tør trykluft ud.
Kondensvandet slipper ud, og bremseanlægget tømmes.

5. Kontroller om aftapningsventilen er tæt.
Aftapningsventilen afblæser permanent: Lad aftapningsventilen udskifte.

Efterse bremsehåndtag:

Bremsehåndtaget skal smøres mindst en gang om året.

Fig. 90 Smør bremsehåndtaget (eksempel M250)
1 Bremsecylinder
2 Bremsehåndtag
3 Smørenippel

➤ Pres fedt i alle smørenipler.

8.14 Kontroller sikkerhedsanordninger til nødstilfælde
Sikkerhedsanordningerne til nødstilfælde er som følger:
■ Sikkerhedskabel
■ Sikkerhedskæder

Sikkerhedsanordningerne til nødstilfælde skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes, hvis det er
nødvendigt. Beskadigede sikkerhedsanordninger opfylder ikke deres tilsigtede funktion i nødstilfæl‐
de.

1. ADVARSEL! 
Sikkerhedsanordningerne er ikke kontrolleret regelmæssigt
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen er løsrevet fra trækkøretøjet, og
maskinens bremse ikke er trukket.
➤ Sikkerhedsanordningerne skal kontrolleres regelmæssigt.

2. Følg anvisningen.
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8.14.1 Kontroller sikkerhedskabel

1. Kontroller sikkerhedskabel for korrekt tilstand.
2. Kontroller forbindelseselementerne på sikkerhedskablet på trækkøretøjet.
3. Kontroller forbindelseselementerne på sikkerhedskablet til parkeringsbremsens mellemarm.
4. Kontrollér, at støttebøjlen (hvis den forefindes) er i perfekt stand.
5. Kontroller, at støttebøjlen (hvis den forefindes) sidder godt fast.

Sikkerhedskabel og forbindelseselementer er ikke i perfekt tilstand, støttebøjlen sidder ikke
ordentligt fast.
➤ Udskift beskadigede dele, sørg for korrekt fastgørelse.

8.14.2 Kontroller sikkerhedskæder

1. Kontroller sikkerhedskæder for korrekt tilstand.
2. Kontroller sikkerhedskædernes forbindelseselementer for korrekt tilstand.

Sikkerhedskæder og forbindelseselementer er ikke i perfekt tilstand.
➤ Udskift beskadigede dele.

8.15 Kontrollér stopklodser
Før hver kørselsbegyndelse skal stopklodserne kontrolleres for fuldstændighed og perfekt tilstand.

Holderne til stopklodserne anbringes uden for maskinen.
Stopklodserne skal sidde korrekt i holderne.

1. Kontrollér, om alle nødvendige stopklodser forefindes.
2. Kontrollér, om alle stopklodser er i perfekt stand.
3. Kontrollér, om alle holdere til stopklodser er i perfekt stand.

Stopklodserne/holderne mangler eller er beskadiget.
➤ Manglende eller beskadigede stopklodser/holdere skal omgående udskiftes.

8.15.1 Bestil stopklodser:

Forhandler af manglende stopklodser er KAESER-filialerne. De finder en liste over KAESER-
selskaber på sidste side i denne betjeningsvejledning.

Vare Bestillingsnummer

Stopklods 5.1325.0

– –

Tab. 76 Bestillingsnummer for stopklodser

➤ Bestil stopklodser hos din forhandler af produkter fra KAESER.
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8.16 Kontroller/efterse hjulleje
For at undgå lejeskader eller registrere allerede forekommende lejeskader skal lejespillet kontrolle‐
res regelmæssigt. Ellers kan transport af maskinen som anhænger medføre farlige situationer i den
offentlige trafik.

ADVARSEL
Tab af et hjul på grund af ødelagte hjullejer
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine
➤ Lejespillet skal kontrolleres regelmæssigt af KAESER SERVICE eller et fagværksted.

➤ Følg anvisningen!

8.16.1 Kontroller kompaktleje

Hjulnavene på chassiset er udstyret med vedligeholdelsesfrie kompaktlejer.
Fordele ved kompaktleje:
■ Fedtsmøring for hele levetiden

➤ Kompaktlejets lejespil skal kontrolleres regelmæssigt af KAESER SERVICE eller et fagværk‐
sted, se kapitlet Serviceplan for chassis.

8.16.2 Kontrollér/efterse det koniske rulleleje

Hjulnavene på chassiset er udstyret med koniske rullelejer.
Vedligeholdelse skal udføres af KAESER SERVICE eller et fagværksted. Serviceintervaller, se ser‐
viceplan.
➤ Hjulnavlejets akselspil skal kontrolleres og eventuelt indstilles.
➤ Fedtmængden og lejefedtets tilstand skal kontrolleres. Rengør evt. lejet, og eftersmør det med

fedt.

8.17 Kontrol af hjul
Fastgørelseselementer og hjul skal kontrolleres regelmæssigt i henhold til angivelserne i "Service‐
plan for chassis".

Materiale Momentnøgle
Apparat til kontrol af dæktryk

Forudsætning Maskinen er frakoblet og parkeret sikkert.

ADVARSEL
Forkert installation, uegnede fælge og dæk
Livsfarlige kvæstelser ved transport af maskinen som anhænger på offentlige veje
➤ Brug kun egnede fælge og dæk

➤ Fastgørelseselementer og hjul skal monteres/kontrolleres korrekt

8.17.1 Fastgørelseselementer

1. Hjulbolte/hjulmøtrikker kontrolleres for fuldstændighed.
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2. Tilspændingsmomenterne for de enkelte hjulbolte/hjulmøtrikker kontrolleres.

Hjulets fastgørelseselementer er ikke strammet med det angivne tilspændingsmoment.
➤ Stram hjulbolte/hjulmøtrikker på kryds med en korrekt indstillet momentnøgle.

Yderligere informationer Hjulboltenes/hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment fremgår af kapitel 2.1.9.6.

8.17.2 Hjul

Ved montering af hjul eller ved kontrol af tilspændingsmomentet af fastgørelseselementer
skal hjulbolte/hjulmøtrikker altid strammes på kryds.

➤ Følg anvisningerne.

8.17.2.1 Fælge

1. Udfør en visuel kontrol for rust.
2. Udfør en visuel kontrol for beskadigelser.
3. Kontroller, om fælgene sidder ordentligt fast.
4. Udfør en visuel kontrol for rundløb.

8.17.2.2 Dæk

Alle dæk skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis slitagegrænsen er nået, skal dækkene fornyes i
overensstemmelse med de angivne tekniske data i godkendelsen.

HENVISNING
Størrelsesspecifikationer for dæk afviger fra de registrerede værdier for godkendelse
Trafiksikkerheden er ikke givet.
➤ Brug dæk, der opfylder kravene i godkendelsen.

Forudsætning Læs maskinens driftstilladelse/servicevejledning

➤ Skaf nye dæk i overensstemmelse med de angivne tekniske data.

Sammenlign tekniske data

Sammenlign tekniske data for driftstilladelsen med størrelser på dæksiderne, se kapitel 2.1.9.
1. Kontroller dækbredde.
2. Kontroller forholdet tværsnitshøjde/tværsnitsbredde.
3. Kontroller konstruktion
4. Kontroller diameter på fælge.

Sammenlign angivelser for bæreevne og hastighed

1. Kontroller bæreevneindeks.
2. Kontroller hastighedsindeks.

Yderligere informationer Sammenlign tekniske data for driftstilladelsen med indeksangivelser for dæksiderne, se kapitel 4.5.

Fastslå levetid af dæk

1. Aflæs DOT-nummer.
2. Fastslå produktionsdato.
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Fastslået levetid > 6 år
➤ Skift dæk.

Yderligere informationer Fastslå levetid, se kapitel 4.5.

Kontroller dækkets slidbaner og sider

1. Udfør en visuel inspektion af dækkets slidbaner.
2. Udfør en visuel inspektion af begge sider på dækket.

Der findes beskadigelser på dækkets slidbaner og sider.
➤ Skift dæk.

Kontroller profildybde

ADVARSEL
Slidte dæk
Sikker kørsel, især ved vådt føre garanteres ikke.
➤ Dækkene skal omgående skiftes.

De nationale lovmæssige forskrifter for dæk på køretøjer og anhængere:
Profildybde i hovedprofilrillerne ved hele slidbanens omfang ≥ 1,6 mm.
Hovedprofilrillerne er de brede profilriller i slidbanens midterste område. Hovedprofilrillerne er
forsynet med slidindikatorer, som er markeret med små trekanter eller pile på siden af dæk‐
ket.

Fig. 91 Slitagevisning for dæk
1 Slidbane
2 Markering på siden af dækket

3 Hovedprofilrille
4 Slidindikator
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Fig. 92 Visning af dækkets slid
1 Dæktværsnit (nyt)
2 Dæktværsnit (slidt)
3 Niveau slidbane
4 Niveau slidindikator

5 Hovedprofilriller
6 Slidindikator
7 Samme niveau for slidbane og slidindikator
8 Slidområde

1. Slitagevisning i hovedprofilrillerne i slidbanen kontrolleres.
Profilen af slidbanen er slidt ned til niveauet for slitagevisningen.

Niveauet for slitagevisningen angiver, at lovens krav for mønsterdybde er underskredet.

Profildybde/slidindikator Billede Skift dæk Dæk kan stadig
bruges

Niveau  slidbane  >  Niveau  slidindikator Se billede 92, dæktværsnit 1 – X

Niveau  slidbane  =  Niveau  slidindikator Se billede 92, dæktværsnit 2 X –

Tab. 77 Definition af dækkets slid

2. Hvis det er nødvendigt, skal du måle profildybden.

Minimumværdien for profildybden er underskredet.
➤ Skift dæk.

Kontroller dæktryk

1. Fjern beskyttelseskappen på ventilen.
2. Dæktrykket skal kontrolleres med et apparat til kontrol af dæktryk.
3. Opret det minimale og anbefalede dæktryk om nødvendigt.
4. Drej beskyttelseskappen på ventilen.

Yderligere informationer For oplysninger om minimale og anbefalede dæktryk, se kapitel 2.1.9.
Derudover er hver hjulkasse på maskinen mærket med det minimale og anbefalede dæktryk.

8.18 Kontroller varmgalvaniserede overflader
Chassisets stålkomponenter skal regelmæssigt kontrolleres for korrosion.
■ Under visse betingelser (se kapitel 4.6) opstår der hvid rust på varmgalvaniserede overflader

på stålkomponenter.
■ Kemiske substanser med lang påvirkning af varmgalvaniserede overflader ødelægger zinkla‐

get.
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HENVISNING
Manuelle skader på varmgalvaniserede overflader
Metalliske eller skarpe genstande ødelægger zinkoverflader
➤ Varmgalvaniserede overflader må ikke rengøres med metalliske eller skarpe genstande.

HENVISNING
Kemiske substanser har langvarig effekt på varmgalvaniserede overflader
Kemiske substanser ødelægger zinkoverflader
➤ Rengør varmgalvaniserede stålkomponenter med vandstråle.

➤ Følg instruktionen!

Yderligere informationer Kontroller/efterse regelmæssigt varmgalvaniserede overflader, se serviceplan for chassis.

8.18.1 Tjek ved en visuel kontrol, om der er hvid rust

1. Udfør en visuel inspektion af varmgalvaniserede overflader for hvid rust.
Lette lag af hvid rust er til stede.

2. Lette lag af hvid rust fjernes ikke.
Lette lag af hvid rust forvandles efter kort tid til zinkkarbonat.

8.18.2 Fjern hvid rust

Materiale metalfri svamp
metalfri børste

Forudsætning Grovere lag af hvid rust er til stede

➤ Grovere lag af hvid rust fjernes forsigtigt med en metalfri svamp eller børste.

8.18.3 Gennemfør en visuel kontrol af påvirkningen fra kemiske substanser

Materiale Vandstråle

1. Kontroller alle galvaniserede stålkomponenter for påvirkning fra kemiske substanser efter hver
transport.

2. Rengør eventuelt galvaniserede stålkomponenter grundigt med en vandstråle.
3. Opstil maskinen på et egnet underlag og med god udluftning.
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9 Reservedele, Driftsmateriel, Service
9.1 Reservedele til vedligeholdelse og reparation

Ved hjælp af disse reservedelsoplysninger kan materialebehovet planlægges i overensstemmelse
med driftsbetingelserne og de nødvendige reservedele bestilles.

ADVARSEL
Person- eller maskinskader, hvis arbejdet med chassiset ikke udføres korrekt!
Uhensigtsmæssige kontrol-, vedligeholdelses- og/eller reparationsarbejder kan beskadige
chassiset eller have en forkert indflydelse på chassisets funktion. Ved uheld kan der opstå
kvæstelser på personer.
➤ Arbejder til kontrol, vedligeholdelse (forebyggende service) og reparation af chassiset,

som ikke er beskrevet i denne driftsvejledning, må ikke udføres af ukvalificeret persona‐
le.

➤ Andet arbejde, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning, må kun udføres af et fag‐
værksted eller den autoriserede KAESER SERVICE.

Yderligere informationer De tilhørende servicediagrammer til chassiset findes i de separate servicevejledninger for maski‐
nerne i kapitlet "Reservedele til vedligeholdelse og reparation".
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10 Transport
10.1 Transport af maskinen som anhænger på vej

Den mobile maskine kan transporteres som anhænger på et trækkøretøj.
Maskiner uden driftsbremse og uden belysningsanordning må ikke transporteres på offentlige veje
som anhænger.
Betingelser for transport på offentlige veje:

Akselbelastning op til 3500 kg:
■ Chassis med påløbsbremse
■ Belysnings- og signalanordning

Akselbelastning op til 4000 kg:
■ Chassis med trykluftbremse og antiblokeringssystem (ABS)
■ Belysnings- og signalanordning

Alle andre maskiner må kun transporteres på ikke offentlige veje!

Når man maskinen bugseres på offentlig vej, skal gældende færdselsregler og -forskrifter
overholdes.

1. ADVARSEL! 
Risiko for uheld, hvis en maskine, som ikke er egnet til at køre i trafikken, transporteres som
anhænger på offentlig vej.
Dødsfald eller hårde kvæstelser på grund af ulykker med en anhænger uden bremser og/eller
lys.
➤ Maskine uden driftsbremse og/eller lys må ikke transporteres som anhænger på offentlige

veje.
➤ Kun maskine med lys og driftsbremse må transporteres på offentlige veje.

2. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne i kapitlet 3.2 "Sikker anvendelse af maskinen".

10.1.1 Forberedelse af transport

Oversigt:
■ Fjern tyveribeskyttelsen (hvis den forefindes).
■ Fjern tilslutningsledninger og trykluftslanger
■ Anbring den ekstra last korrekt
■ Tøm kondensatopsamlingsbeholderen (hvis den forefindes)
■ Træf forholdsregler ved stærk tilsmudsning
■ Træf forholdsregler ved snefald og overisning
■ Kontroller trækanordningens kompatibilitet
■ Juster trækanordningen
■ Luk dørene, og lås dem

Forudsætning Maskinen skal være frakoblet og sikret mod utilsigtet genindkobling.
Maskinen er fuldstændig trykløs, manometer viser 0 bar.
Maskinen er afkølet.
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Fjern tyveribeskyttelsen:

1. HENVISNING! 
Transport af den sikrede maskine
Overanstrengelse af maskinens komponenter
➤ Tyveribeskyttelsen skal altid fjernes fra maskinen som en del af forberedelse til transport.

2. Løsn sikkerhedskædens lås (hvis den forefindes).
3. Anbring lås og sikkerhedskæde i en passende beholder i maskinen.

Fjern alle maskinens tilslutningsledninger:

1. Maskinens elektriske tilslutningsledninger løsnes og fjernes.
2. Alle maskinens trykluftslanger/trykluftværktøj løsnes og fjernes.

Anbringelse af ekstra last:

Undgå at overskride maskinens tilladte belastning (totalvægt, støttelast, aksellast).
De nationale love skal overholdes! Hvis yderligere pålæsning er forbudt, skal dette lægges på
trækkøretøjet.
1. Undersøg, om ekstra last i form af værktøj eller tilbehør er tilladt ved transporten af maskinen.
2. Yderligere last må kun lægges i det dertil indrettede rum (hvis der er et).
3. Kontroller, at der ikke er efterladt værktøj i maskinen.

Tøm kondensatopsamlingsbeholderen:

(hvis den forefindes.)
Når kondensatopsamlingsbeholderen tømmes, forhindres en uundgåelig stigning i maskinens total‐
vægt. Maskinens reducerede totalvægt forhindrer den dynamiske belastning af trækanordningen
og chassiset og medfører bedre køreegenskaber ved transport af maskinen som anhænger i trafik‐
ken.
➤ Tøm kondensatopsamlingsbeholderen miljømæssigt forsvarligt

Træf yderligere forholdsregler ved stærk tilsmudsning af maskinen:

Efter længere tids drift på byggepladser kan maskinen være stærkt tilsmudset. I denne tilstand er
maskinen ikke egnet til at køre i trafikken og må ikke transporteres på offentlige veje.
1. Rengør maskinen, især området ved chassiset og belysnings- og signalanordningen
2. Kontroller hjul.
3. Kontroller bremserne for korrekt funktion.
4. Kontroller belysnings- og signalanordningen for korrekt funktion.

Der opstår en funktionsmangel:
➤ Funktionsmangler skal omgående udbedres før transporten.

Træf yderligere forholdsregler ved snefald og overisning:

Ved vinterlige forhold kan der samle sig eller dannes betydelige sne- og/eller ismængder på maski‐
nen.
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1. FORSIGTIG! 
Risiko for uheld på grund af nedfaldende sne- og/eller ismasser!
Efterfølgende motorkørertøjer udsættes for fare på grund af sne og is, der glider af.
Der kan opstå problemer med køredynamikken samt skader på maskinen.
Den tilladte belastning af maskinen (akselbelastning) kan overskrides.
➤ Maskinen må ikke transporteres med sne- og/eller islast.

2. Sne- og/eller islast skal fjernes, inden maskinen trækkes afsted.

Kontroller trækanordningens kompatibilitet:

➤ Kontroller, om trækkøretøjets bugseringsanordning passer til maskinens trækøje eller trækku‐
glekobling.

Trækanordningen på anhængeren er ikke kompatibel med trækkøretøjets anhængeranord‐
ning:
➤ Monter kompatibel trækanordning.

Tilpas trækstangen til trækkøretøjets bugseringsanordning:

Maskinens trækstang skal inden transporten anbringes i vandret position til trækkøretøjets anhæn‐
gerkobling.

Fig. 93 Transportposition

1. ADVARSEL! 
Risiko for uheld på grund af problemer med køredynamik!
Tilladt støttelastområde kan over- eller underskrides.
Risiko for personskader ved transportulykker.
Der er risiko for skader på maskinens og/eller trækkøretøjet.
➤ Maskinen må ikke sættes på trækkøretøjet i en skæv vinkel.
➤ Maskinens trækstang skal stå i vandret position i forhold til trækkøretøjets anhængerkob‐

ling.

2. Tilpas trækstangens højde til trækkøretøjets bugseringsanordning.

Yderligere informationer Anvisninger til højdejustering af trækanordningen, se kapitel 5.5.

10.1.2 Tilkobling af maskinen

Maskinen må udelukkende tilkobles på et jævnt og fast underlag.
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Sørg på følgende måde for at sikre maskinen mod at trille væk:
■ Træk parkeringsbremsen (hvis der er en)
■ Brug stopklodser

Materiale Arbejdshandsker

ADVARSEL
Maskinen ruller ukontrolleret væk!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen ruller væk.
➤ Maskinen må udelukkende tilkobles på et jævnt og fast underlag.
➤ Sørg for at sikre kompressoranlægget, så det ikke kører væk.

1. Kør langsomt og forsigtigt hen til maskinen med trækkøretøjet.
2. Placer trækkøretøj med anhængerkobling foran maskinens trækanordning, og parker det.

10.1.2.1 Tilkobling af maskine med trækøje

Forudsætning Parkeringsbremse er trukket
Hjul er sikret med stopklodser
Støttehjulet/støttefoden er drejet ud
Højden på trækøjet svarer ca. til højden på trækkøretøjets anhængeranordning.

1. Åbn anhængerkobling fra trækkøretøjet.
2. Kør langsomt og forsigtigt hen til maskinen med trækkøretøjet, indtil koblingen klikker hørbart

på plads.

3. ADVARSEL! 
Risiko for ulykker ved forkert tilkoblet anhængerkobling!
Når anhængerkoblingen ikke er tilkoblet korrekt, kan anhængeren løsne sig fra trækkøretøjet
og derved forårsage ulykker.
➤ Kontroller, at anhængerkoblingen sidder korrekt.

4. Kontroller, om anhængerkoblingen er låst, hvis ikke tilkobles på ny.
➤ Drej automatikstøttehjulet/støttefoden ind.

10.1.2.2 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rc/ro/rr
Tilkobling af maskine med trækkuglekobling AK161/AK270

Ved tilkobling skal støttehjulet/støttefoden drejes, indtil den åbnede trækkuglekobling sidder på
koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning. Den positive støttelast understøtter på den‐
ne måde kuglekoblingens låsemekanisme. Maskinen er korrekt tilkoblet, når kammen er blevet
trykket ud af aflåsningsindikatoren og er blevet synlig.

Forudsætning Parkeringsbremse er trukket
Hjul er sikret med stopklodser
Støttehjulet/støttefoden er drejet ud
Højden af trækkuglekoblingen rager ud over højden af koblingskuglen på trækkøretøjets anhæn‐
geranordning.
Trækkøretøjets anhængeranordning er placeret under trækkuglekoblingen
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ADVARSEL
Trækkuglekobling er ikke låst korrekt!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen er frakoblet.
➤ Kontroller aflåsningsindikator.

FORSIGTIG
Fjederbelastet låsemekanisme i den åbnede trækkuglekobling.
Risiko for kvæstelser som følge af fastklemning af fingre.
➤ Tag kun fat i håndtaget på trækkuglekoblingen.
➤ Ræk ikke ind i den åbne trækkuglekobling.

FORSIGTIG
Løft tunge byrder manuelt.
Kvæstelser forårsaget af usund kropsholdning og overanstrengelse
➤ Ændr trækanordningens højde ved hjælp af håndsvinget på automatikstøttehjulet.

Fig. 94 Tilkobling af maskine med trækkuglekobling:
1 Automatikstøttehjul drejet ud
2 Automatikstøttehjul drejet ind
3 Trækkuglekoblingens hus
4 Trækkuglekoblingens håndtag
5 Aflåsningsindikatorens kam (kørt ind)
6 Koblingskugle på trækkøretøjets anhæn‐

geranordning

7 Automatikstøttehjul
8 Indvendigt rør er drejet ud
9 Aflåsningsindikatorens kam (trykket ud)
10 Indvendigt rør er drejet ind
11 Støttefod

1. Træk håndtaget på trækkuglekoblingen opad, og drej samtidig automatikstøttehjulet/støttefo‐
den ind.
Trækkuglekoblingen sænkes ned på koblingskuglen.
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2. Lad den åbnede trækkuglekobling falde ned på koblingskuglen på trækkøretøjets anhænger‐
anordning.
Via støttelasten kan man høre, at trækkuglekoblingen falder i hak. Koblingsmekanismen låser
selv. Lukning og afsikring sker automatisk.

3. Af sikkerhedsmæssige grunde skal trækkuglekoblingens håndtag trykkes yderligere ned.
Koblingsmekanismen er korrekt låst, når håndtaget på trækkuglekoblingen ikke kan trykkes
længere ned med hånden.

4. Kontroller, om trækkuglekoblingen sidder korrekt:
■ Kontroller, at håndtaget på trækkuglekoblingen ikke kan trykkes længere ned med hånden.
■ Kontrollér, om kammen i aflåsningsindikatoren kan trykkes ud af anhængeranordningen,

og at den er synlig.

Kammen i aflåsningsindikatoren er ikke trykket ud.
Trækkuglekoblingen er låst forkert eller slet ikke låst.
➤ Træk håndtaget på trækkuglekoblingen opad, og drej samtidig automatikstøttehjulet/støt‐

tefoden ud.
➤ Automatikstøttehjulet/støttefoden skal drejes, indtil trækkuglekoblingen ligger helt frit over

koblingskuglen.
➤ Træk håndtaget på koblingskuglen opad, og drej igen automatikstøttehjulet/støttefoden

ind, indtil trækkuglekoblingen sidder på koblingskuglen.
➤ Tryk håndtaget på koblingskuglen kraftigt ned.

Kontroller slitageindikator på trækkuglekoblingen (EU-udførelse):

Trækkuglekoblingen er udstyret med en slitageindikator.

Slitageindikator er opdelt i to områder:
■ Området +

─ Fejlfri tilstand for koblingskugle og trækkuglekobling.
■ Området −

─ Ikke-tilladt tilstand for koblingskugle og trækkuglekobling.

Fig. 95 Slitageindikator for trækkuglekobling
1 Anhængeranordning på trækkøretøj
2 Trækkuglekobling
3 Position for slitageindikatoren

4 Kontrolindikatorens viser
5 Området +
6 Området −
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1. ADVARSEL! 
Slidt trækkuglekobling!
Livsfare som følge af ulykker, hvor maskinen er frakoblet.
➤ Maskinen må ikke tilkobles og transporteres.
➤ Kontroller trækkuglekoblingen og koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning.
➤ Sørg for at udskifte slidte dele.

2. Maskine tilkobles trækkøretøjet, og der køres langsomt og forsigtigt ca. 500 m.
På grund af kørebevægelsen justeres koblingsmekanismen maksimalt.

3. Aflæs slitageindikatoren og foretag følgende analyse:

Slitageindikator Betydning

Området + ■ Trækkuglekoblingen er i perfekt stand.
■ Slitagen på koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning er inden

for det tilladte område.

➤ Ingen forholdsregler påkrævet.

Området − ■ Koblingskugle på trækkøretøjets anhængeranordning ved den nederste slita‐
gegrænse, trækkuglekobling er uden slitage.

■ Koblingskugle er i perfekt stand, trækkuglekobling udviser høj slitage.
■ Koblingskugle og trækkuglekobling udviser høj slitage.
■ Trækkuglekobling er beskadiget.

➤ Trækkuglekobling og koblingskugle skal kontrolleres af KAESER SERVICE
eller et fagværksted.

➤ Sørg for at udskifte slidte dele.

Tab. 78 Slitageindikator for trækkuglekobling

10.1.2.3 Option rd/ro/rs
Tilkobling af maskine med trækkuglekobling AK26

Ved tilkobling skal støttehjulet drejes, indtil den åbnede trækkuglekobling sidder på koblingskuglen
på trækkøretøjets anhængeranordning. Den positive støttelast understøtter på denne måde kugle‐
koblingens låsemekanisme. En ekstra låsebolt skal indsættes tværs gennem kuglekoblingens hus.
Når låsebolten sidder tværs igennem, forhindrer den, at maskinen kobler til.

Forudsætning Parkeringsbremse er trukket
Hjul er sikret med stopklodser
Støttehjul er drejet ud
Højden af trækkuglekoblingen rager ud over højden af koblingskuglen på trækkøretøjets anhæn‐
geranordning.
Trækkøretøjets anhængeranordning er placeret under trækkuglekoblingen

ADVARSEL
Trækkuglekobling er ikke låst korrekt!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen er frakoblet.
➤ Kontroller aflåsningsindikator.
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FORSIGTIG
Fjederbelastet låsemekanisme i den åbnede trækkuglekobling
Risiko for kvæstelser som følge af fastklemning af fingre.
➤ Tag kun fat i håndtaget på trækkuglekoblingen.
➤ Ræk ikke ind i den åbne trækkuglekobling.

FORSIGTIG
Løft tunge byrder manuelt
Kvæstelser forårsaget af usund kropsholdning og overanstrengelse
➤ Ændr trækanordningens højde ved hjælp af håndsvinget på automatikstøttehjulet.

Fig. 96 Tilkobling af maskine med trækkuglekobling:
1 Automatikstøttehjul drejet ud
2 Automatikstøttehjul drejet ind
3 Støttehjulet er drejet ind, og låsebolten er

sat i
4 Trækkuglekoblingens hus
5 Trækkuglekoblingens håndtag
6 Låsebolt

7 Koblingskugle på trækkøretøjets anhæn‐
geranordning

8 Automatikstøttehjul
9 Indvendigt rør er drejet ud
10 Indvendigt rør er drejet ind
11 Låsebolt i låseposition

1. Træk håndtaget på trækkuglekoblingen opad, og drej samtidig automatikstøttehjulet ud.
Trækkuglekoblingen sænkes ned på koblingskuglen.

2. Lad den åbnede trækkuglekobling falde ned på koblingskuglen på trækkøretøjets anhænger‐
anordning.
Via støttelasten kan man høre, at trækkuglekoblingen falder i hak. Koblingsmekanismen låser
selv.

3. Af sikkerhedsmæssige grunde skal trækkuglekoblingens håndtag trykkes yderligere ned.
Koblingsmekanismen er korrekt låst, når håndtaget på trækkuglekoblingen ikke kan trykkes
længere ned med hånden.

4. Kontroller, om trækkuglekoblingen sidder korrekt.
5. Kontroller, at håndtaget på trækkuglekoblingen ikke kan trykkes længere ned med hånden.
6. Sæt låsebolt i låseposition 11 .
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10.1.2.4 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs
Tilkobling af maskine med trækkuglekobling AK 351

Ved tilkobling skal støttehjulet drejes, indtil den åbnede trækkuglekobling sidder på koblingskuglen
på trækkøretøjets anhængeranordning. Den positive støttelast understøtter på denne måde kugle‐
koblingens låsemekanisme. Maskinen er korrekt tilkoblet, når kammen er blevet trykket ud af aflås‐
ningsindikatoren og er blevet synlig.

Forudsætning Parkeringsbremse er trukket
Hjul er sikret med stopklodser
Støttehjul er drejet ud
Højden af trækkuglekoblingen rager ud over højden af koblingskuglen på trækkøretøjets anhæn‐
geranordning.
Trækkøretøjets anhængeranordning er placeret under trækkuglekoblingen

ADVARSEL
Trækkuglekobling er ikke låst korrekt!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen er frakoblet.
➤ Kontroller aflåsningsindikator.

FORSIGTIG
Fjederbelastet låsemekanisme i den åbnede trækkuglekobling
Risiko for kvæstelser som følge af fastklemning af fingre.
➤ Tag kun fat i håndtaget på trækkuglekoblingen.
➤ Ræk ikke ind i den åbne trækkuglekobling.

FORSIGTIG
Løft tunge byrder manuelt
Kvæstelser forårsaget af usund kropsholdning og overanstrengelse
➤ Ændr trækanordningens højde ved hjælp af håndsvinget på automatikstøttehjulet.
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Fig. 97 Tilkobling af maskine med trækkuglekobling:
1 Automatikstøttehjul drejet ud
2 Automatikstøttehjul drejet ind
3 Trækkuglekoblingens hus
4 Trækkuglekoblingens håndtag
5 Visning, hvor cylinder går i hak
6 Koblingskugle på trækkøretøjets anhæn‐

geranordning

7 Automatikstøttehjul
8 Indvendigt rør er drejet ud
9 Spærrepal (svinget ud)
10 Cylinder indgrebsindikator (trykket ud)
11 Indvendigt rør er drejet ind

1. Træk håndtaget på trækkuglekoblingen opad, og drej samtidig automatikstøttehjulet ind.
Trækkuglekoblingen sænkes ned på koblingskuglen.

2. Lad den åbnede trækkuglekobling falde ned på koblingskuglen på trækkøretøjets anhænger‐
anordning.
Via støttelasten kan man høre, at trækkuglekoblingen falder i hak. Koblingsmekanismen låser
selv. Lukning og afsikring sker automatisk.

3. Af sikkerhedsmæssige grunde skal trækkuglekoblingens håndtag trykkes yderligere ned.
Koblingsmekanismen er korrekt låst, når håndtaget på trækkuglekoblingen ikke kan trykkes
længere ned med hånden.

4. Kontroller, om trækkuglekoblingen sidder korrekt:
■ Kontroller, at håndtaget på trækkuglekoblingen ikke kan trykkes længere ned med hånden.
■ Om cylinderen i indgrebsindikatoren kan trykkes ud af anhængeranordningen og er synlig.

Cylinderen i indgrebsvisningen er ikke synlig.
Trækkuglekoblingen er låst forkert eller slet ikke låst.
➤ Træk håndtaget på trækkuglekoblingen opad, og drej samtidig automatikstøttehjulet ud.
➤ Automatikstøttehjulet skal drejes, indtil trækkuglekoblingen ligger helt frit over koblings‐

kuglen.
➤ Træk håndtaget på koblingskuglen opad, og drej igen automatikstøttehjulet ind, indtil

trækkuglekoblingen sidder på koblingskuglen.
➤ Tryk håndtaget på koblingskuglen kraftigt ned.
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Kontroller slitageindikator på trækkuglekoblingen:

Trækkuglekoblingen er udstyret med en slitageindikator.

Slitageindikator er opdelt i to områder:
■ Området +

─ Fejlfri tilstand for koblingskugle og trækkuglekobling.
■ Området −

─ Ikke-tilladt tilstand for koblingskugle og trækkuglekobling.

Fig. 98 Slitageindikator for trækkuglekobling
1 Kuglekobling
2 Slitageindikator

+ Grønt område (i orden)
– Rødt område (slitagegrænse overskredet)

1. ADVARSEL! 
Slidt trækkuglekobling!
Livsfare som følge af ulykker, hvor maskinen er frakoblet.
➤ Maskinen må ikke tilkobles og transporteres.
➤ Kontroller trækkuglekoblingen og koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning.
➤ Sørg for at udskifte slidte dele.

2. Maskine tilkobles trækkøretøjet, og der køres langsomt og forsigtigt ca. 500 m.
På grund af kørebevægelsen justeres koblingsmekanismen maksimalt.

3. Aflæs slitageindikatoren og foretag følgende analyse:

Slitageindikator Betydning

Markering viser grønt områ‐
de

■ Kuglekobling i ny stand.
■ Slitagen på trækkøretøjets koblingskugle er inden for det tilladte

område.

➤ Ingen forholdsregler påkrævet.
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Slitageindikator Betydning

Markering viser rødt områ‐
de

■ Koblingskugle ved den nederste slitagegrænse, kuglekobling er
uden slitage.

■ Koblingskugle i ny stand, kuglekobling udviser høj slitage.
■ Koblingskugle og kuglekobling udviser høj slitage.
■ Kuglekobling er beskadiget.

➤ Lad kuglekobling og koblingskugle kontrollere på et fagværksted.
➤ Sørg for at udskifte slidte dele.

Markeringen er uden for
farveindikatoren

■ Kuglekoblingen er ikke tilkoblet.

Tab. 79 Slitageindikator kuglekobling

10.1.3 Oprettelse af transportberedskab for den tilkoblede maskine

Oversigt:
■ Kontroller tyveribeskyttelse
■ Kontroller højdeindstillingen
■ Sæt støtteordningen i transportposition

─ Automatikstøttehjul
─ halvautomatisk støttehjul
─ Støttefod

■ Kontrollér hjul
■ Tilslut belysnings- og signalanordningen
■ Parkeringsbremsen løsnes
■ Tilslut sikkerhedsanordningerne

─ Fastgør sikringen mod løsning på trækkøretøjet
─ Fastgør sikkerhedskæderne på trækkøretøjet

■ Fjern stopklodserne
■ Gennemfør en prøvekørsel

➤ Følg instruktionen!

10.1.3.1 Kontroller tyveribeskyttelse

(hvis den forefindes.)
➤ Kontroller, om tyveribeskyttelsen er fjernet.

Maskinen er stadig sikret med en sikkerhedskæde.
➤ Løsn låsen.
➤ Anbring lås og sikkerhedskæde i en passende beholder i maskinen.

10.1.3.2 Kontroller højdeindstillingen

1. Kontroller, om fortandingen i sammenkoblingsstykkerne er gået ordentligt i indgreb med hinan‐
den.
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2. Kontroller, om håndbremserne er trukket.
3. Kontroller, om sikringssplitterne er sat rigtigt ind.

Yderligere informationer For oplysninger om kontrol af højdejustering, se også kapitel 5.5.

10.1.3.3 Sæt automatikstøttehjul i transportposition

Fig. 99 Automatikstøttehjul i korrekt transportposition
1 Påbud transportposition automatikstøttehjul
2 Automatikstøttehjul i korrekt transportposition

1. Placer hjulophæng i henhold til påbuddet  1  i retning af anhængeren.
2. Drej det indvendige rør på automatikstøttehjulet indtil anslag.

Hjulophænget på det aflastede automatikstøttehjul på den tilkoblede maskine svuinger i den
korrekte transportposition.

10.1.3.4 Option rb/rm/rt; rb/rm/rr; rc/ro/rt; rc/ro/rr
Sæt det halvautomatiske støttehjul i transportposition

Fig. 100 Det halvautomatiske støttehjul i korrekt transportposition
a Støtteposition
1 Transportkroge
2 Fastgørelseshåndtag

b Transportposition
3 Fastgørelseshåndtag sat i (støttehjul i kor‐

rekt transportposition)

➤ Forbered støttehjul til transport (se billede 100, visning b).
■ Drej det indvendige rør på det halvautomatiske støttehjul indtil kort før anslagspunktet.
■ Træk fastgørelseshåndtaget fremad (lad det gå i hak).
■ Løft støttehjulet, og sæt fastgørelseshåndtaget i transportkrogen.

Resultat Transportposition for det halvautomatiske støttehjul er oprettet.
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10.1.3.5 Kontrol af hjul

1. Kontroller, om hjulene sidder fast.
2. Kontroller, at dækkene ikke har synlige mangler.
3. Kontroller dæktryk.

10.1.3.6 Tilslut belysnings- og signalanordningen

1. Tilslut kablet til belysnings- og signalanordningen.
2. Kontroller, om belysnings- og signalanordningen fungerer perfekt.

10.1.3.7 Option rb/rm/rr; rc/ro/rr
Tilslutning af slanger til trykluftbremseanlægget

Fig. 101 Forsyningsledninger til trykluftbremse/antiblokeringssystem (ABS)
1 Parkeringsdåse til tilslutningskabel antiblo‐

keringssystem, kabel fastgjort
2 Parkeringsdåse til afvikleledning (rød)

trykluftbremse, ledning fastgjort
3 Parkeringsdåse til bremseledning (gul)

trykluftbremse, ledning fastgjort

4 Stikdåse belysning
5 Anhængerbremseventil
6 Bremseudløserventil

1. Tilslut slanger til bremseanlægget:
■ Først bremseledning (gul)
■ Derefter afvikleledning (rød)

2. Tilslut kabel til antiblokeringssystemet.
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10.1.3.8 Parkeringsbremsen løsnes

Fig. 102 Parkeringsbremse med håndtagsbremsearm
a Parkeringsbremse med gasfjederunders‐

tøttelse
1 Håndbremse
2 Markering: "Dødpunktsområde"

b Parkeringsbremse med tandsegment og
fjedermagasin

3 Låseknap til håndbremse

Løsn parkeringsbremsen med gasfjederunderstøttelse:

1. Håndbremsen løsnes:
(Se billede 102, visning a).
■ Træk håndbremsen lidt længere op, og aktiver låseknappen.
■ Låsen på håndbremsen holdes fuldstændig trykket ned, og ved det tydeligt mærkbare

„dødpunkts-område“ trykkes nedad.

Løsn parkeringsbremsen med tandsegment og fjedermagasin:

1. Håndbremsen løsnes:
(Se billede 102, visning b).
■ Træk håndbremsen lidt længere op, og aktiver låseknappen.
■ Tryk håndbremsen helt ned, mens låseknappen holdes trykket ned.

Løsn parkeringsbremsen med håndtag

Fig. 103 Løsn parkeringsbremsen med håndtag
1 Parkeringsbremse
2 Håndsving

➤ Parkeringsbremsen løsnes (drej håndsving løst).
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10.1.3.9 Fastgør sikkerhedskæder på trækkøretøjet

(hvis de forefindes.)

1. ADVARSEL! 
Sikkerhedskæderne er ikke fastgjort til trækkøretøjet!
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine.
➤ Fastgør sikkerhedskæderne korrekt på trækkøretøjet

2. Læg sikkerhedskæder på kryds.
3. Sikkerhedskæderne fastgøres i trækkøretøjets kroge, der er beregnet til det.
4. Sikkerhedskæderne snos rundt om trækkøretøjets anhængeranordning og sikres, hvis passen‐

de kroge mangler.

10.1.3.10 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rc/ro/rr; rd/ro/rs
Sikring af nødopbremsning

Et sikkerhedskabel aktiverer stopbremsen (nødbremsen), hvis maskinen utilsigtet løsner sig af sig
selv fra trækkøretøjet.
For at nødbremsen fungerer upåklageligt, skal den ubetinget passe ind i sikkerhedskabelføringen.

Overblik:
■ Sikkerhedskablet skal trækkes gennem sikkerhedskabelføringen
■ Fastgør sikkerhedskabler på trækkøretøjet

ADVARSEL
Nødbremsning mislykkedes!
Livsfarlige kvæstelser som følge af frakoblet maskine, hvor bremsen ikke er trukket.
➤ Før hver kørselsbegyndelse skal det kontrolleres, at sikkerhedskablet ligger korrekt, er

hængt op og sikret.

Sikkerhedskablet skal trækkes gennem sikkerhedskabelføringen

Sikkerhedskabelføringen består af et øje 7 , som er anbragt på siden af påløbsanordningen.

Fig. 104 Placer sikkerhedskabel
1 Korrekt placeret sikkerhedskabel
2 Ikke korrekt placeret sikkerhedskabel
3 Højdeindstillingsstykke
4 Påløbsanordning

5 Håndtag på parkeringsbremse
6 Sikkerhedskabel
7 Øje

➤ Før sikkerhedskablet gennem øjet 7 .
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Fastgør sikkerhedskabler på trækkøretøjet

Fig. 105 Fastgør sikkerhedskabel
1 Travers på trækkøretøj
2 Øje
3 Karabinhage

4 Sikkerhedskabel
5 Kuglehals

1. Før karabinhagen gennem øjet på trækkøretøjets anhængeranordning.
2. Sno sikkerhedskablet om kuglehalsen på trækkøretøjets anhængeranordning.
3. Fastgør slynge med karabinhage.

Resultat Sikkerhedskablet er fastgjort og sikret til to faste komponenter i trækkøretøjet.

Yderligere informationer Oversigt over andre passende fastgørelsesmuligheder for sikkerhedskablet på trækkøretøjet, se
kapitel 4.3.4.

10.1.3.11 Fjern stopklodserne

Før maskinen transporteres, placeres der stopklodser i de tilhørende transportsikringer. Man‐
glende stopklodser skal erstattes omgående!
Forhandler af manglende stopklodser er KAESER-filialerne. Stopklodsens bestillingsnummer
er: 5.1325.0.

Fig. 106 Sikkerhedssymboler: Stopklodser sikres (anbragt på maskinen)

1. Fjern stopklodserne.
2. Opbevar stopklodserne i de tilhørende transportsikringer.

10.1.3.12 Gennemførelse af prøvekørsel

Bremsen kan træde i funktion under kurvekørsel på grund af en for kort sikring mod løsning. Resul‐
tatet er øget slid på bremseanlægget.
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1. HENVISNING! 
Sikringen mod løsning er for kort!
Utilsigtet aktivering af bremsen
Forøget slid på bremseanlægget
➤ Anvend en tilstrækkeligt lang sikring mod løsning.

2. Gennemfør en prøvekørsel.

Bremsen træder i funktion under kurvekørsel.
➤ Anvend en længere sikring mod løsning.

10.2 Parkering af maskinen
Maskinen må generelt kun flyttes ved hjælp af et tilkoblet trækkøretøj!
Parkeringsbremsen er ingen driftsbremse, den er kun til blokering af hjulene, når maskinen holder
parkeret.

Oversigt:
■ Træk parkeringsbremsen
■ Brug stopklodser
■ Løsn sikkerhedsanordningerne

─ Løsning af sikkerhedskæder på trækkøretøjet (hvis de forefindes)
─ Løsning af sikring mod løsning på trækkøretøjet

■ Fjern belysningskabler på trækkøretøjet og maskinen
■ Sæt støtteanordningen i parkeringsposition

─ Automatikstøttehjul
─ Halvautomatisk støttehjul
─ Støttefod

■ Kobl maskinen fra
■ Afmærk parkeret maskine
■ Brug tyveribeskyttelse (hvis den forefindes)

ADVARSEL
Maskinen ruller ukontrolleret væk!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen ruller væk.
➤ Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.
➤ Sørg for, at maskinen ikke ruller væk, ved at trække i parkeringsbremsen.
➤ Sørg for at sikre maskinen yderigere mod at trille væk ved hjælp af stopklodser.

ADVARSEL
Reflektorer og reflekser på den parkerede maskine er ikke synlige på grund af tilsmudsning!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen er parkeret og ikke synlig.
➤ Rengør maskinens belysning.
➤ Opstil advarselstavler for at afmærke maskinen.

➤ Følg instruktionen.
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10.2.1 Træk parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen er ikke en driftsbremse. Parkeringsbremsens formål er at blokere hjulene på
en parkeret maskine, der er frakoblet trækkøretøjet. Den frakoblede, parkerede maskine er dermed
sikret mod at rulle væk.

Fig. 107 Træk i håndtaget på parkeringsbremsen
a Parkeringsbremse med gasfjederunders‐

tøttelse
1 Håndbremse
2 Gasfjeder
3 Markering: "Dødpunktsområde"

b Parkeringsbremse med tandsegment og
fjedermagasin

4 Tandsegment
5 Fjedermagasin

Træk parkeringsbremsen med gasfjederunderstøttelse:

1. Parkeringsbremsens løftestang trækkes kraftigt opad over det mærkbare "dødpunktsområde"
(se billede 107, visning a).
Gasfjederen spænder parkeringsbremsen og holder denne spændt.

Træk parkeringsbremsen med tandsegment og fjedermagasin:

1. Parkeringsbremsens løftestang trækkes kraftigt opad, indtil den sidste tand (se billede 107, vis‐
ning b).
Løftestangen står lodret: Fjedermagasin på bremsestangssystem er spændt.
Løftestangen står ikke helt lodret: Anhængeren er ikke sikret mod at trille væk.

Træk parkeringsbremsen

Fig. 108 Træk parkeringsbremsen
1 Parkeringsbremse
2 Håndsving

➤ Parkeringsbremsen trækkes indtil anslagspunktet.
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10.2.2 Brug stopklodser

For at forhindre at maskinen ruller væk, skal den parkerede maskine sikres med stopklodser. Stop‐
klodser er "nødvendige genstande for udrustningen" og skal anbringes i specielle holdere, som er
monteret uden for maskinen. Stopklodser skal altid anbringes modsat maskinens kørselsretning.

Kørselsretningen er givet ved:
■ Parkeringsposition på en stigning
■ Parkeringsposition på en skråning

Fig. 109 Sikkerhedssymboler: Benyt stopklods (anbragt på maskinen)

Fig. 110 Brug stopklodser
1 Opstil maskinen på en jævn undergrund.
2 Maskine opstillet på en stigning
3 Maskine opstillet på en skråning

4 Kørselsretning på en stigning
5 Kørselsretning på en skråning

1. Tag stopklodserne ud af holderen.
2. Monter stopklodserne modsat kørselsretningen, se billede 110.

Resultat Maskinen er sikret mod at rulle væk.

10.2.3 Løsning af sikkerhedskæder på trækkøretøjet

(hvis de forefindes.)
➤ Fjern begge sikkerhedskæder fra trækkøretøjet.
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10.2.4 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rc/ro/rr; rd/ro/rs
Løsning af sikring mod løsning på trækkøretøjet

➤ Afhængigt af, hvordan sikringen mod løsning er fastgjort til trækkøretøjets anhængeranord‐
ning, skal du udføre følgende trin:

Eksempel på fastgørelse Handlingstrin

➤ Åbn karabinhagen.
➤ Løsn løkken på kuglehalsen på trækkøretøjets anhængeran‐

ordning.

➤ Åbn karabinhagen.
➤ Løsn løkken om øjet på trækkøretøjets anhængeranordning.
➤ Træk karabinhagen ud af øjet.

➤ Åbn karabinkrogen direkte på øjet på trækkøretøjets anhæn‐
geranordning ifølge DIN 5299.

➤ Fjern karabinhagen.

➤ Åbn karabinhagen.
➤ Løsn løkken på kuglehalsen på trækkøretøjets anhængeran‐

ordning.
➤ Træk karabinhagen ud af øjet.

➤ Åbn karabinhagen.
➤ Løsn løkken på kuglehalsen på trækkøretøjets anhængeran‐

ordning.
➤ Træk sikringen mod løsning ud af klemmerne.

Tab. 80 Løsn sikringen mod løsning fra trækkøretøjets anhængeranordning

➤ Fjern sikringen mod løsning.
➤ Læg sikringen mod løsning ved vognstangsrøret.
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10.2.5 Fjern belysningskabel

1. Løsn stikforbindelser til belysning på trækkøretøjet og maskinen.
2. Fjern belysningskabel.
3. Læg belysningskablet ind i maskinen.

10.2.6 Option rb/rm/rr; rc/ro/rr
Løsn slanger til trykluftbremseanlægget

For placering af forsyningsledninger og de tilhørende tomme koblinger, se billede 101.
1. Bremseanlæggets slanger løsnes, og deres koblingshoveder fastgøres i trækkrogens tomme

kobling:
■ Først afvikleledning (rød)
■ Derefter bremseledning (gul)

2. Løsn kabel til antiblokeringssystemet, og sæt det i den tilhørende "Parkeringsdåse".

10.2.7 Oprettelse af støtteposition for automatikstøttehjul

Hvis det indvendige rør på automatikstøttehjulet drejes ud af transportpositionen, drejer hjulophæn‐
get derefter i pilens retning. Hvis det indvendige rør fortsat drejes ud, låses hjulophænget. For at
nå den endegyldige støtteposition skal det indvendige rør drejes ud, indtil hjulet når jorden.

Fig. 111 Opret støtteposition
1 Automatikstøttehjul i transportposition
2 Hjulophænget svinger ud i pilens retning

3 Automatikstøttehjul med låst hjulophæng
4 Automatikstøttehjul med låst hjulophæng i

støtteposition

1. Automatikstøttehjulets indvendige rør på den tilkoblede maskine drejes ud.
Hjulophæng 2  svinger ud i pilens retning.

2. Drej indvendigt rør længere ud.
Det svingbare hjulophæng låses 3 .

3. Drej det indvendige rør igen, indtil støttehjulet når jorden 4 .

Resultat Støtteposition for automatikstøttehjulet er oprettet.
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10.2.8 Option rc/ro/rr
Oprettelse af støtteposition for støttefod

➤ Drej det indvendige rør, indtil støttefoden når jorden.
Der er oprettet støtteposition for støttefod.

10.2.9 Frakobling af maskine med trækøje fra trækkøretøj

Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.

Sørg på følgende måde for at sikre maskinen mod at trille væk:
■ Træk parkeringsbremsen
■ Brug stopklodser

Materiale Arbejdshandsker

Forudsætning Parkeringsbremse er trukket
Hjul er sikret med stopklodser

ADVARSEL
Maskinen ruller ukontrolleret væk!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen ruller væk.
➤ Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.
➤ Sørg for at sikre maskinen mod at trille væk ved hjælp af stopklodser.

1. Drej støttehjulet/støttefoden ud, indtil det/den rører jorden.
2. Anhængerkoblingen åbnes fra trækkøretøjet.
3. Adskil trækkøretøjet fra den parkerede maskine ved at køre langsomt frem.

10.2.10 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rc/ro/rr
Frakobling af maskine med trækkuglekobling AK161/AK270 fra trækkøretøj

Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.

Sørg på følgende måde for at sikre maskinen mod at trille væk:
■ Træk parkeringsbremsen
■ Brug stopklodser

Den ekstra sikring mod åbning af den lukkede trækkuglekobling er placeret under håndtaget.
For at håndtaget kan trækkes opad, skal der trykkes på den ekstra sikring i håndtaget.

Til frakobling skal trækkuglekoblingens håndtag trækkes opad, og automatikstøttehjulet/støttefoden
skal samtidig drejes ud, indtil underkanten på trækkuglekoblingen rager ud over koblingskuglen på
trækkøretøjets anhængeranordning.

Materiale Arbejdshandsker

Forudsætning Parkeringsbremse er trukket
Hjul er sikret med stopklodser
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ADVARSEL
Maskinen ruller ukontrolleret væk!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen ruller væk.
➤ Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.
➤ Sørg for at sikre kompressoranlægget, så det ikke kører væk.

FORSIGTIG
Fjederbelastet låsemekanisme i den åbnede trækkuglekobling!
Risiko for kvæstelser som følge af fastklemning af fingre.
➤ Tag kun fat i håndtaget på trækkuglekoblingen.
➤ Ræk ikke ind i den åbne trækkuglekobling.

FORSIGTIG
Løft tunge byrder manuelt.
Kvæstelser forårsaget af usund kropsholdning og overanstrengelse.
➤ Ændr trækanordningens højde ved hjælp af håndsvinget på automatikstøttehjulet/støtte‐

foden.

Fig. 112 Frakobling af maskine med trækkuglekobling
1 Automatikstøttehjul drejet ind
2 Automatikstøttehjul drejet ud
3 Trækkuglekoblingens hus
4 Trækkuglekoblingens håndtag
5 Ekstra sikring
6 Spærrepal
7 Aflåsningsindikatorens kam (trykket ud)

8 Koblingskugle på trækkøretøjets anhæn‐
geranordning

9 Automatikstøttehjul
10 Indvendigt rør er drejet ind
11 Aflåsningsindikatorens kam (kørt ind)
12 Indvendigt rør er drejet ud
13 Støttefod

1. Kontrollér, om trækkuglekoblingens håndtag er sikret med en stiklås (specialtilbehør).
2. Åbn stiklåsen, hvis det er nødvendigt.
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3. Tag fat i trækkuglekoblingens håndtag, og tryk samtidig på den ekstra sikring.
Den ekstra sikring afsikrer spærrepalen.

4. Træk håndtaget på trækkuglekoblingen opad, mens den ekstra sikring er trykket ind, og drej
samtidig automatikstøttehjulet/støttefoden ud.
Trækkuglekoblingen løfter sig fra koblingskuglen.

5. Drej automatikstøttehjulet/støttefoden ud, indtil underkanten på trækkuglekoblingen rager tyde‐
ligt ud over koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning.

6. Adskil trækkøretøjet fra den parkerede maskine ved at køre langsomt frem.

Yderligere informationer Følg de sikkerhedsrelevante instruktioner til det belastede automatikstøttehjul på den parkerede
maskine!

10.2.11 Option rd/ro/rs
Frakobling af maskine med trækkuglekobling AK26 fra trækkøretøj

Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.

Sørg på følgende måde for at sikre maskinen mod at trille væk:
■ Træk parkeringsbremsen
■ Brug stopklodser

Ved frakobling skal støttehjulet først drejes ud, indtil det rører jorden. Herefter skal låseboltene fjer‐
nes. Først da skal trækkuglekoblingens håndtag trækkes opad, og støttehjulet skal samtidig drejes
ud, indtil underkanten på trækkuglekoblingen rager ud over koblingskuglen på trækkøretøjets an‐
hængeranordning.

Materiale Arbejdshandsker

Forudsætning Parkeringsbremse er trukket
Hjul er sikret med stopklodser

ADVARSEL
Maskinen ruller ukontrolleret væk!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen ruller væk.
➤ Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.
➤ Sørg for at sikre maskinen mod at trille væk ved hjælp af stopklodser.

FORSIGTIG
Fjederbelastet låsemekanisme i den åbnede trækkuglekobling
Risiko for kvæstelser som følge af fastklemning af fingre.
➤ Tag kun fat i håndtaget på trækkuglekoblingen.
➤ Ræk ikke ind i den åbne trækkuglekobling.

FORSIGTIG
Løft tunge byrder manuelt
Kvæstelser forårsaget af usund kropsholdning og overanstrengelse.
➤ Ændr trækanordnings højde ved hjælp af håndsvinget på støttehjulet.
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Fig. 113 Frakobling af maskine med trækkuglekobling
1 Maskinen er tilkoblet og sikret med låse‐

bolte
2 Maskinen er tilkoblet, og låseboltene er

fjernet
3 Maskine frakoblet
4 Trækkuglekoblingens hus
5 Trækkuglekoblingens håndtag
6 Låsebolt i låseposition

7 Koblingskugle på trækkøretøjets anhæn‐
geranordning

8 Støttehjul
9 Drej det indvendige rør ud, indtil hjulet rø‐

rer jorden
10 Låsebolte er fjernet
11 Drej det indvendige rør, indtil koblingskug‐

len er fri

1. Drej støttehjulet ud, indtil det rører jorden.
2. Træk låseboltene ud.
3. Træk håndtaget på trækkuglekoblingen opad, og drej samtidig støttehjulet længere ud.

Trækkuglekoblingen løfter sig fra koblingskuglen.
4. Drej støttehjulet ud, indtil underkanten på trækkuglekoblingen rager tydeligt ud over koblings‐

kuglen på trækkøretøjets anhængeranordning.
5. Adskil trækkøretøjet fra den parkerede maskine ved at køre langsomt frem.

10.2.12 Option rb/rm/rs; rc/ro/rs; rd/ro/rs
Frakobling af maskine med trækkuglekobling AK351 fra trækkøretøj

Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.

Sørg på følgende måde for at sikre maskinen mod at trille væk:
■ Træk parkeringsbremsen
■ Brug stopklodser

Den ekstra sikring mod åbning af den lukkede trækkuglekobling er placeret under håndtaget.
For at håndtaget kan trækkes opad, skal der trykkes på den ekstra sikring i håndtaget.

Til frakobling skal trækkuglekoblingens håndtag trækkes opad, og automatikstøttehjul skal samtidig
drejes ud, indtil underkanten på trækkuglekoblingen rager ud over koblingskuglen på trækkøretø‐
jets anhængeranordning.

Materiale Arbejdshandsker

Forudsætning Parkeringsbremse er trukket
Hjul er sikret med stopklodser
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ADVARSEL
Maskinen ruller ukontrolleret væk!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen ruller væk.
➤ Maskinen må udelukkende frakobles på et jævnt og fast underlag.
➤ Sørg for at sikre kompressoranlægget, så det ikke kører væk.

FORSIGTIG
Fjederbelastet låsemekanisme i den åbnede trækkuglekobling
Risiko for kvæstelser som følge af fastklemning af fingre.
➤ Tag kun fat i håndtaget på trækkuglekoblingen.
➤ Ræk ikke ind i den åbne trækkuglekobling.

FORSIGTIG
Løft tunge byrder manuelt
Kvæstelser forårsaget af usund kropsholdning og overanstrengelse.
➤ Ændr trækanordningens højde ved hjælp af håndsvinget på automatikstøttehjulet.

Fig. 114 Frakobling af maskine med trækkuglekobling
1 Automatikstøttehjul drejet ind
2 Automatikstøttehjul drejet ud
3 Trækkuglekoblingens hus
4 Trækkuglekoblingens håndtag
5 Sikringshåndtag til spærrepal
6 Spærrepal (svinget ud)

7 Cylinder indgrebsindikator (trykket ud)
8 Koblingskugle på trækkøretøjets anhæn‐

geranordning
9 Automatikstøttehjul
10 Indvendigt rør er drejet ind
11 Visning, hvor cylinder går i hak
12 Indvendigt rør er drejet ud

1. Tryk sikringshåndtaget på trækkuglekoblingen helt ned, og træk koblingsgrebet opad.
Den ekstra sikring afsikrer spærrepalen.
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2. Træk håndtaget på trækkuglekoblingen opad, mens den ekstra sikring er trykket ind, og drej
samtidig automatikstøttehjulet ud.
Trækkuglekoblingen løfter sig fra koblingskuglen.

3. Drej automatikstøttehjulet ud, indtil underkanten på trækkuglekoblingen rager tydeligt ud over
koblingskuglen på trækkøretøjets anhængeranordning.

4. Adskil trækkøretøjet fra den parkerede maskine ved at køre langsomt frem.

Yderligere informationer Følg de sikkerhedsrelevante instruktioner til det belastede automatikstøttehjul på den parkerede
maskine!

10.2.13 Automatikstøttehjul med belastning

Automatikstøttehjulet er udstyret med en mekanisme, som svinger hjulophænget i transportpositi‐
on, når det indvendige rør drejes ind. Denne mekanisme må være kun effektiv på en tilkoblet ma‐
skine, fordi støttebelastningen på den tilkoblede maskine påvirker trækkøretøjets anhængeranord‐
ning.
Hvis denne mekaniske imidlertid anvendes på en parkeret maskine (belastet støttehjul), som er til‐
koblet et trækkøretøj, klapper hjulophænget ned med et slag.

ADVARSEL
Når støttehjulet drejes ind, får det opklappende hjulophæng vognstangsrøret til pludseligt at
styrte til jorden.
Alvorlige skader på ben og/eller fødder er mulige.
➤ Drej kun automatikstøttehjulet ind, når anhængeren er koblet på et trækkøretøj.
➤ Automatikstøttehjulet på en frakoblet anhænger må kun drejes så langt ind, at vulsten

ikke berører kammen.
➤ Anbring ikke fødderne under vognstangsrøret.

Fig. 115 Advarsel: "Fare for at komme til skade på grund af vognstangsrør, der styrter mod jorden"
1 Vulst
2 Indvendigt rør
3 Kam

4 Holdebolt
5 Hjulophæng
6 Sikkert område

Forudsætning Maskinen er koblet fra trækkøretøjet
Det indvendige rør på automatikstøttehjulet er drejet ud
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1. Anbring ikke fødderne under vognstangsrøret.
2. Håndsvinget på automatikstøttehjulet på den frakoblede, parkerede maskine må ikke aktive‐

res.

10.2.14 Afmærk parkeret maskine

Den komplette belysning, som skal være synlig på maskinen ved kørsel i offentlig trafik. Hvis dette
ikke er tilfældet, skal der opstilles advarselstavler til afmærkning af den parkerede maskine.
1. Kontroller, hvorvidt reflektorer og reflekser er synlige på den parkerede maskine.
2. Rengør reflektorer og reflekser om nødvendigt.

10.2.15 Brug tyveribeskyttelse

(hvis den forefindes.)
➤ Sørg for at sikre maskinen mod tyveri ved hjælp af sikkerhedskæder.

10.2.16 Option rb/rm/rr, rc/ro/rr
Trykluftbremset anhænger bevæges med hånden

Maskinen må generelt kun flyttes ved hjælp af et tilkoblet trækkøretøj.
Ved frakoblet anhænger med trykluftbremse er driftsbremserne automatisk strammet til (så
længe der er luft i trykluftbeholderen). For at løsne denne "automatiske bremsning", f.eks. for
at foretage mindre placeringsændringer, skal bremseudløserventilen på anhængerens brem‐
seventil aktiveres.
For placering af bremseudløserventilen se billede 101.

ADVARSEL
Maskinen ruller ukontrolleret væk!
Livsfarlige kvæstelser som følge af ulykker, hvor maskinen ruller væk.
➤ Maskinen må udelukkende flyttes på et jævnt og fast underlag.
➤ Sørg for at sikre kompressoranlægget, så det ikke kører væk.

Løsn bremsen:

1. Løsn håndbremsen.
2. Fjern stopklodserne.
3. Åbn bremseudløserventilen:

■ Betjeningsknappen skubbes ind til anslag.
■ Trykluftbremsen er løsnet.
■ Maskinen kan flyttes.

Træk bremsen:

1. Aktiver parkeringsbremsen.
2. Placer stopklods.
3. Luk bremseudløserventilen:

■ Træk betjeningsknappen helt ud.
■ Trykluftbremsen aktiveres.
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Hvis bremseudløserventilen ikke er lukket fuldstændigt, bringes udløserventilen i "normalstil‐
ling" i forbindelse med tilkobling af anhængeren på trækmaskinen og efterfølgende tilslutning
af bremseledningerne.
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11 Bilag
11.1 Målskitsetegning

Yderligere informationer De tilsvarende målskitsetegninger for maskinerne findes i de separate servicevejledninger for ma‐
skinerne i afsnittet "Målskitsetegning".

11.2 Option rt
Bremseskema trykluftbremse

11 Bilag
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11 Bilag
11.2 Bremseskema trykluftbremse

160
Driftsvejledningen    Chassis ALKO
1600 – 4000 [kg] Nr.: 901898_02 DA



11.3 Montagebilleder chassis

11.3.1 Montagebilleder chassiser M81 ... M125

11.3.1.1 Chassis EU-udførelse
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11 Bilag
11.3 Montagebilleder chassis

162
Driftsvejledningen    Chassis ALKO
1600 – 4000 [kg] Nr.: 901898_02 DA



11.3.1.2 Chassis GB/US-udførelse
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11.3.1.3 Bremsestangssystem M10
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11.3.2 Montagebilleder chassiser M135 ... M200

11.3.2.1 Chassis EU-udførelse
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11.3.2.2 Chassis GB/US-udførelse
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11.3.2.3 Bremsestangssystem M12
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11.3.3 Montagebilleder chassiser M250

11.3.3.1 Chassis EU-udførelse (3500 kg)
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11.3.3.2 Chassis EU-udførelse (4000 kg)
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11.3.3.3 Chassis GB/US-udførelse
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11.3.3.4 Bremsestangssystem M12
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