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Instruktionsbogen er i begrænset omfang beskyttet af lovgivning om ophavsret. Den må kopieres til brug for 
maskinfører/ejer. 
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1 Forord 
Du har valgt at købe en Terex - gravemaskine på 
bånd TC48. 

Din tillid til dette produkt vil blive retfærdiggjort i 
form af en god ydeevne og økonomi. 

Denne instruktionsbog indeholder alle de informationer 
og instruktioner, der er nødvendige for at sikre en 
korrekt behandling af maskinen.  

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, før 
maskinen tages i brug, og lad den ligge i kabinen 
som opslagsbog. 

For yderligere forklaringer eller ved mulige 
uklarheder bedes du kontakte din forhandler. 

Specialudstyr og særlige eftermonteringer er ikke 
omfattet af denne brugsanvisning. 

Vi forbeholder os ret til at foretage forbedringer på 
maskinen inden for rammerne af den tekniske 
videreudvikling uden at ændre driftsvejledningen. 

 

Ændringer ved Terex-produkter og 
disses udstyr, herunder ekstraudstyr og 
arbejdsredskaber, der ikke er nævnt i 
vores dokumentation, kræver forudgående 
skriftlig tilladelse. Ellers bortfalder 
garantien og produktansvaret for skader, 
der måtte opstå som følge heraf. 

Husk altid at opgive maskintype og maskinens 
serienummer i forbindelse med forespørgsler og 
korrespondance. 

 
Maskinens serienummer fremgår af 
mærkepladen (1/1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Billede 1 - Typeskilt 
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1.1 Garanti og service 

Garantien omfatter 12 måneder. Garantien begynder 
ved udleveringen af maskinen til kunden, eller så 
snart maskinen tages i brug. 

Driftssikkerhed og anvendelsesberedskab er 
forudsætningerne for at kunne arbejde rationelt. 
Din Terex - gravemaskine opfylder disse 
forudsætninger, såfremt maskinen håndteres 
korrekt og plejes optimalt. 

Opmærksomhed omkring maskinen og dens 
funktioner samt brug af de foreskrevne smøremidler 
forebygger forstyrrelser. 

Skolet fagpersonale er ansvarligt for alle 
istandsættelsesarbejder på maskinen, som kræver 
speciel fagviden. Derfor må inspektions- og 
reparationsarbejde kun udføres af serviceteknikere 
fra din forhandler. 

Med hensyn til mulige garantikrav i garantiperioden 
skal de specificerede intervaller for service og 
eftersyn overholdes i henhold til vores 
vedligeholdelses- og eftersynsplan. 

Også efter garantiperiodens udløb skal De 
gennemføre vedligeholdelsesarbejderne regelmæssigt 
for at sikre maskinen et konstant driftsberedskab 
og en rimelig levetid. 

Afvig aldrig fra princippet om, at der ved reparationer 
kun må benyttes originale Terex - reservedele . 
Dermed har du altid en maskine af høj kvalitet; 
samtidigt sikres det, at din maskine altid er en 
originalmodel. 

1.2 Ophavsret 

Denne driftsvejledning er beregnet til betjenings-, 
vedligeholdelses-, istandsættelses- og overvåg-
ningspersonalet. 

Nærværende brugsanvisning er beskyttet af 
ophavsretten. Denne brugsanvisning må hverken 
fuldstændigt eller i uddrag mangfoldiggøres, 
distribueres eller uberettiget blive benyttet til 
konkurrenceformål uden skriftligt samtykke fra 
Schaeff. 
 

 

1.3 Brug af brugsanvisningen 

Billed- og positionsbetegnelser 

Billede- og positionsnumre, der er nævnt i teksten, 
f.eks. „Billede 12/4“, betyder billede 12, position 4. 

Nogle af billederne i denne liste omfatter ekstraudstyr. 

 

„Fare“ 

Dette symbol advarer om høj risiko for 
kvæstelser. Sikkerhedsbestemmelserne 
skal overholdes. 

„Advarsel“ 

Dette symbol henviser til oplysninger, 
der, hvis de ikke efterkommes, kan 
medføre omfattende maskinskader. 
Sikkerhedsbestemmelserne skal 
overholdes. 

„Bemærk“ 

Dette symbol henviser til vigtige oplysninger 
vedrørende anvendelse og/ eller 
fremgangsmåde. Hvis bemærkningen 
ignoreres, kan der opstå driftsforstyrrelser. 
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1.4 Miljøbestemmelser 

Gældende miljøbestemmelser skal overholdes, både 
under servicearbejdet og når maskinen er i drift. 

Under installations-, reparations- og servicearbejde 
er det navnlig vigtigt at drage omsorg for, at 
miljøskadelige stoffer, såsom: 

• Smørefedtstof og -olie 

• Hydraulikolie 

• Brændstof 

• Kølemiddel 

• Rensemiddel, som indeholder opløsningsmiddel 

ikke kommer i jorden eller i kanalisationen. 

Disse stoffer/væsker skal opbevares, transporteres, 
opsamles og bortskaffes i velegnede beholdere. 

Hvis de ovennævnte væsker kommer på jorden, 
skal man straks stoppe udløbet og binde væsken 
med et egnet bindemiddel. I givet fald skal jorden 
graves væk. Bindemiddel og afgravet jord skal 
bortskaffes faglig korrekt. De gældende 
miljøbestemmelser skal overholdes. 

1.5 Piktogrammer 

I den efterfølgende tabel forklares betydningen af 
piktogrammerne, der kan være anbragt på maskinen. 

 

Symbol Beskrivelse 

 
Fare 

 

På maskinen: 
Pas på, sikkerhedsafstand 
I instruktionsbogen: Advarsel 

 
Bemærk 

 Batterikontrol 

 
Forvarmer 

 
Motorolietryk 

 
Mtorolieniveauet 

 
Kølemiddeltemperatur 

Luftfilter 

Brændstof 
Brændstofstand 

 

Blæser 
Varme/Ventilation 

 

Sprinkleranlæg 

 

Hydraulikolie 
Hydraulikoliestand 

 
Hydraulikoliefilter 
Snavsindikator 
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Symbol Beskrivelse 

 Signalhorn (horn) 

 

 
Arbejdsprojektør 

 
 

Advarselsblinklys 

 
 

Kørehastighed  
Hurtig 

 
Kørehastighed  
Langsom 

 
Dozerblad 

 
Hydraulikhammer 

  
Afbryder  
arbejdshydraulik 

 
Brandslukker 

 
Fare for kvæstelser 

 

Se brugsanvisningen 

 
Fedtsprøjte 

 
Klimaanlæg 

 Tomgangsautomatik 
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2 Sikkerhedsoplysninger og 
uheldsforebyggelse 

 

 
2.1 Overensstemmelseserklæring 

 
Overensstemmelseserklæring 
Maskinen er i overensstemmelse med de 
principielle krav, der følger pågældende 
europæiske direktiver. 

Der foreligger dokumentation for 
overensstemmelsen. Det pågældende 
materiale og den originale over-
ensstemmelseserklæring opbevares hos 
fabrikanten. 

En kopi af overensstemmelseserklæringen 
følger med salgsmaterialet. 

 
 
EU-Overensstemmelseserklæring 
I overensstemmelse med Maskindirektiv 2006/42/EF 
1. Vi erklærer hermed, at jordflytningsmaskine Type TC 48: 

Gravemaskine på bånd: TC 48 
Maskinens serienummer: TC0048 
Ydelse: 29 kW 

2. Overholder alle relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF: 

3. Maskinen overholder derudover følgende relevante bestemmelser i direktivet: 
2004/108/EF (EMC), 2000/14/EF Bilag VIII (støj), 97/68/EF (udstødningsemission) 

4. Repræsentativt lydeffektniveau: 
95,4 dB (A) 

5. Garanteret lydeffektniveau: 
96 dB(A) 

6. Anvendte harmoniserede normer: 
    EN ISO 12100 
    EN 474-1 
    EN 474-5 

7. Dokumentansvarlig og befuldmægtiget til at udfærdige tekniske dokumenter: 
Maik Schulze, Kraftwerkstrasse 4, D-74564 Crailsheim 

8. Overensstemmelsesevalueringsproces iht. RL 2000/14/EF Appendiks VIII såvel som 
frivillig  typekontrol udført af:  DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle 
    Fachausschuss Bauwesen 
    Landsberger Straße 309 
    D-80687 Münche 
    Notified Body number: 0515 

EU-Konformitetserklæring er kun gyldig ved anvendelse af entreprenørmaskinen ifølge brugsanvisningen. 
Det gælder også anvendelse af originale Terex arbejdsværktøjer og arbejdsværktøjer, der i 
Driftsvejledningen eller anden Terex dokumentation anbefales til anvendelse med entreprenørmaskinen. 

Udskiftelige udstyrsdele fra Fa. Terex eller andre firmaer må kun monteres og anvendes, når 
monteringen på entreprenørmaskinen udføres af Fa. Terex. I alle andre tilfælde skal en særlig 
skriftlig tilladelse indhentes fra Fa. Terex. 

Dato for overensstemmelseserklæring 01.12.2011 
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Før maskinens idriftsættelse skal man læse denne 
brugsanvisning med omhu, og efterkomme 
følgende oplysninger vedr. en sikker drift af 
maskinen. 

Nationale sikkerhedsforskrifter skal overholdes, når 
der arbejdes med maskinen. 

Ud over instruktionsbogen skal også gældende 
lovgivning vedr. kørsel på offentlig vej og 
forebyggelse af ulykker overholdes. Sådanne 
pligter kan f.eks. også være håndtering af farlige 
stoffer eller at man er forpligtet til at bære 
personligt beskyttelsesudstyr. 

Særlige arbejdspladser (tunnel, stolle, grusgrav, 
pontonbro, kontaminerede områder osv.) har deres 
særlige forskrifter, som også skal følges. 

2.2 Forskriftsmæssig anvendelse 

Maskinen med alm. læsseskovludstyr må kun 
bruges til de formål, som er fastlagt for maskinen 
og dens arbejdsudstyr i nærværende brugsanvisning.  

Maskinen er beregnet til at løsne, løfte, 
transportere og tippe materiale af som f.eks. jord 
og sten, til at læsse sådant materiale på en lastbil, 
et transportbånd eller andre transportmidler. 

Ved hjælp af specialarbejdsudstyr som f.eks. en 
dobbelt gribeskovl, hydraulikhammer osv. kan man 
bruge maskinen til mange forskellige arbejdsopgaver. 

Maskinen er ikke beregnet til andre formål; f.eks. 
er brug til persontransport eller transport af en last 
ikke tilladt. Leverandøren fraskriver sig ethvert 
ansvar for skader og kvæstelser, der måtte opstå 
som følge af forkert brug af maskinen. Denne risiko 
bæres udelukkende af brugeren. 

Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af 
brugsanvisningen og servicevejledningen, gen-
nemførelse af servicearbejde og overholdelse af 
inspektions- og serviceintervaller. 
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2.3 Generelle sikkerhedsoplysninger 

• Alt arbejde, der indskrænker sikkerheden, skal 
undlades. 

• Entreprenørmaskinen må kun benyttes med 
kabine eller beskyttelsestag. 

• Maskinen må kun bruges i en sikker og 
funktionsdygtig tilstand. 

• Ved betjening, service, vedligeholdelse og 
under transport bør producentens oplysninger i 
denne brugsanvisning overholdes. 

• Om nødvendigt tilføjes sikkerhedsforskrifter, der 
er tilpasset særlige arbejdsforhold. 

• Brugsanvisning og sikkerhedsrelevante 
instruktioner skal opbevares omhyggeligt ved 
siden af førersædet. 

• Brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne 
skal være fuldstændige og læselige. 

• Sikkerhedsudstyr på entreprenørmaskiner må 
ikke tages ud af drift eller fjernes. 

• Under driften skal man bære beskyttelsesdragt. 
Ringe, halstørklæder og åbne jakker skal 
undgås. Ved særlige lejligheder bruges 
beskyttelsesbriller, sikkerhedssko, 
beskyttelseshjelm, beskyttelseshandsker, 
refleksvest, høreværn el.lign. 

• Før man begynder at arbejde, indhentes 
informationer om førstehjælp og 
redningsmuligheder (læge, brandvæsen, 
redningsvæsen). 

• Der skal være en førstehjælpskasse med 
komplet indhold - kontrollér med jævne 
mellemrum, at dette er tilfældet. 

• Betjening og placering af ildslukkeren i 
maskinen og forskrifter vedr. brandsikring på 
arbejdsstedet skal være bekendt. 

• Løse dele som f.eks. værktøj eller andet tilbehør 
sikres forsvarligt på jordarbejdsmaskinen. 

• Døre, vinduer, afdækninger, klapper el.lign. skal 
lukkes eller sikres, når de er åbne. 

2.4 Betjening 

Personer, der betjener/kører eller udfører 
servicearbejde på entreprenørmaskiner: 

• skal være fysisk og psykisk egnede, 

• skal have modtaget undervisning i betjening og 
vedligeholdelse af entreprenørmaskiner, hvilket 
skal kunne dokumenteres. 

• skal kunne opfylde arbejdsopgaverne pålideligt. 

Skal overholde den lovligt foreskrevne minimumsalder. 

Entreprenøren udvælger medarbejderen, der skal 
køre eller vedligeholde entreprenørmaskinen. 

Betjeningshåndtagene må kun betjenes fra 
førersædet. 

Ved opstigning og gang på entreprenørmaskinen 
skal man bruge de dertil beregnede trin og flader. 

Det er førerens opgave at sørge for, at 
entreprenørmaskinens kabine, trin og gangflader 
er fri for snavs, fedt, olie, is og sne. 
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2.5 Farezone 

• Personer må ikke opholde sig i 
entreprenørmaskinens farezone under driften. 

 
Som maskinens risikoområde anses 
området, hvor personer kunne få 
kvæstelser, som forårsages af maskinens 
arbejdsudstyr, eller f.eks. af lasten, der 
styrter ned under læsningen el.lign. 

• Maskinføreren må kun arbejde med maskinen, 
når der ikke er personer i nærheden af maskinen. 

• Maskinføreren skal give advarselstegn, hvis 
personer kommer for tæt på maskinen, dvs. 
kommer i risikoområdet. 

• Hvis personerne, som blev advaret, ikke 
forlader risikoområdet, bliver maskinføreren 
nødt til at stoppe arbejdet. 

• Der skal holdes en sikkerhedsafstand på mindst 
0,5 meter til bygninger, stilladser, andre 
maskiner el.lign. for at undgå fare for 
kvæstelser. 

• Er det ikke muligt at holde sikkerhedsafstanden, 
skal området mellem de faste bygningsdele og 
maskinens arbejdsområde spærres af. 

• Hvis maskinførerens udsigt er indskrænket 
under arbejdsindsatsen, skal han have hjælp af 
en kørselsanviser, ellers skal arbejdsområdet 
sikres med en fast afspærring. 

2.6 Persontransport 

Persontransport er ikke tilladt. 

 

 
2.7 Stabilitet 

• Maskinen skal altid bruges på et sikkert, fast og 
stabilt underlag og på en måde, så man er 
sikker på den ikke kan vælte. 

• Maskinføreren skal tilpasse kørehastigheden i 
forhold til de lokale forhold. 

• Maskinens tilladte bæreevne må aldrig 
overskrides. 

• Der skal holdes en passende sikkerhedsafstand 
til kanten af skråninger, revner i jorden, 
gruberande og lign., så der ikke er fare for 
nedstyrtning. 

• I nærheden af bygningsudgravninger, skakter, 
grave, grube- og skråningsrande skal maskinen 
altid sikres således, at den ikke kan rulle eller 
glide ned. 
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2.8 Kørsel 

Før arbejdets påbegyndelse skal førersæde, spejle 
og betjeningshåndtag indstilles således, at 
maskinføreren kan arbejde uden risiko. 

Der skal altid bruges sikkerhedssele. 

Ruderne skal være rene og ikke tilfrosset. 

Kørebanerne skal være af en sådan beskaffenhed, 
at maskinen kan køre problemfrit og sikkert. Det vil 
sige, at kørebanen skal være bred nok og helst 
kun have lidt fald; desuden skal undergrunden 
være bæredygtig. 

Kørebanen anlægges således, at der efter en 
faldstrækning altid findes et nedbremsningsområde, 
som svarer til jordarbejdsmaskinens bremselængde. 

Inden kørsel på en faldstrækning sættes maskinen 
i et passende gear. Der må ikke skiftes gear (vej- 
eller terrængear) under kørslen. 

Ved kørsel på en vejbane med stort fald eller på en 
stor stigning, drejes lasten til bjergsiden. 

Før der køres over broer, kælderlofter, hvælvinger 
el.lign., skal disses bæreevne kontrolleres. 

Før indkørslen i en underføring, tunnel osv. 
kontrolleres højden til loftet. 

Det er ejerens pligt at sørge for, at maskinen er 
forsynet med det foreskrevne udstyr (f.eks. 
forbindskasse, advarselstrekant og typegodkendt 
advarselslampe/advarselsblink), og at maskinføreren 
har et gyldigt førerbevis. 

Uden for den offentlige trafik, f.eks. på et 
fabriksterræn, skal færdselsreglerne følges - kør 
altid efter forholdene. Dette bør også gælde vedr. 
maskinførerens gyldige førerbevis. 

2.9 Drift 

Før arbejdets påbegyndelse og efter et skift af 
arbejdsudstyret skal maskinføreren kontrollere, at 
arbejdsudstyret sidder fast, og at maskinens 
hurtigskifte er monteret korrekt. Derfor bevæges 
arbejdsudstyret forsigtigt i lav højde. Der må ikke 
være personer i nærheden af maskinen ved denne 
afprøvning. 

Arbejdsudstyret må kun svinges hen over 
bemandede kabiner eller arbejdspladser på andre 
maskiner, hvis disse pågældende arbejdspladser 
er udstyret med et beskyttelsestag (FOPS=sikring 
mod nedfaldende genstande). 

Har den pågældende arbejdsplads/kabine ikke 
noget beskyttelsestag, skal den pågældende 
maskinfører forlade kabinen, mens oversvinget 
sker. 

Køretøjerne skal lastes således, at deres 
bæreevne ikke overskrides og at materiale ikke 
kan falde af under kørslen. Køretøjet skal lastes fra 
så lav højde som mulig. 

På aflæsningspladser skal entreprenørmaskiner 
altid sikres således, at de ikke kan rulle af sted 
eller styrte ned. 
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2.10 Manøvreringshjælper 

En kørselsanviser skal kunne ses tydeligt, f.eks. 
ved hjælp af et refleksbånd el.lign. Maskinføreren 
skal altid kunne se hjælperen. 

Kørselsanviseren må ikke tildeles andre opgaver, 
mens han er ved at anvise. 

 

 
2.11 Arbejder ved fare for nedfaldende 
materiale 

Er der risiko for nedfaldende materiale, må 
maskinen kun benyttes, hvis den har et 
beskyttelsestag (FOPS=sikring mod nedfaldende 
genstande). Er der risiko for, at materiale kan 
trænge ind i kabinen, skal maskinen udstyres med 
en frontbeskyttelse. 

Parkeres maskinen ved siden af vægge, som 
består af f.eks. stablede kasser el.lign., skal 
udstigningen fra førerhuset foregå til den modsatte 
side. 

Maskinen må kun bruges til nedrivningsarbejde, 
når personer ikke er i nærheden af maskinen, og 
maskinen er udstyret med beskyttelsestag, 
frontbeskyttelse på kabinen og det nødvendige 
arbejdsudstyr. 
Se også info-hæfte „Abbrucharbeiten“ (nedrivning) 
(ZH 1/614) fra den tyske brancheforening for 
anlægsarbejder. 

2.12 Arbejder i nærheden af jordledninger 

Før du påbegynder gravearbejde med 
entreprenørmaskiner, skal du undersøge, om der 
findes jordledninger i arbejdsområdet, der kan 
bringe personer i fare. 

Ligger der ledninger nedgravet i jorden, skal man 
sammen med ejeren hhv. brugeren af 
jordledningerne kortlægge deres forløb og foretage 
sikkerhedsforanstaltninger. 

Ledningsforløbet i arbejdsområdet skal markeres 
entydigt under opsyn, før arbejdet påbegyndes. Er 
det ikke muligt at kortlægge ledningsforløbet, skal 
der foretages en søgegravning, om nødvendigt 
uden hjælp af maskiner, dvs. manuelt. 

Stødes der uventet på en jordledning, eller hvis en 
ledning beskadiges, indstilles arbejdet omgående 
og den tilsynsførende kontaktes. 
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2.13 Arbejder i nærheden af elektriske 
luftledninger 

Når der arbejdes i nærheden af elektriske 
luftledninger og køreledninger, skal der holdes en 
vis sikkerhedsafstand, afhængigt af den nominelle 
spænding, for at forhindre overgang. En sådan 
afstand skal også overholdes mellem disse 
ledninger og arbejdsudstyret samt fastgjort last. 

De foreskrevne sikkerhedsafstande skal overholdes: 

Strømstyrke  
i volt 

Sikkerhedsafstand 
i meter 

- 1000 V 1.0 m 

over 1 kV - 110 kV 3.0 m 

over 220 kV – 380 kV 4.0 m 

over 220 kV - 380 kV 5.0 m 

ved ukendt 
netspænding 

5.0 m 

Det er også vigtigt at tænke på maskinens 
arbejdsbevægelser og på dimensionen/størrelsen 
af lasten. Når jorden er ujævn, står maskinen også 
skråt og kan derfor være for tæt på f.eks. en 
højspændingsledning. 

Når det blæser, kan både luftledninger og 
arbejdsudstyr svinge frem og tilbage, hvorved 
afstanden kan reduceres. 

Er det ikke muligt at overholde den nødvendige 
sikkerhedsafstand til luftledninger og køreledninger, 
skal entreprenøren sammen med ejeren eller 
driftslederen af ledningerne træffe andre 
sikkerhedsforanstaltninger. Dette kan f.eks. være: 

• strømafbrydelse, 

• omlægning af luftledninger, 

• kabelføring eller 

• begrænsning af maskinens arbejdsområde 

2.14 Arbejder i lukkede rum 

Anvendes entreprenørmaskinen i lukkede rum, 
skal der være en tilstrækkelig udluftning. Særlige 
forskrifter skal overholdes. 

 

 
2.15 Arbejdsafbrydelser 

Før arbejdspauser og fyraften, skal føreren parkere 
maskinen således, at den står på et fast, stabilt og 
jævnt underlag og er sikret mod at bevæge sig. 

Arbejdsudstyret sænkes ned på jorden således, at 
der ikke er risiko for, at udstyret kan flytte sig. 

Er arbejdsudstyret ikke sænket ned på jorden og 
ikke sikret, må maskinføreren ikke gå fra 
maskinen. 

Entreprenørmaskinen skal parkeres, så den ikke er 
til hinder for den øvrige trafik, det være sig 
offentligt eller på byggepladsen. Om nødvendigt 
sikres maskinen med advarselstrekant, signalsnor, 
blinklys el.lign. 

Før maskinføreren forlader kabinen, skal 
vedkommende bringe samtlige betjeningshåndtag 
tilbage til nulstilling, arbejdshydraulikken skal slås 
fra og bremserne aktiveres. 

Når maskinføreren forlader maskinen, skal han 
standse motoren og sikre maskinen mod ubeføjet 
igangsætning (f.eks. ved at fjerne tændingsnøglen). 
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2.16 Løftearbejde 

Til løft, transport og nedsænkning af last benyttes 
anhugningsgrej som f.eks. tove, kæder osv.; 
fastgørelse og løsning af last skal altid udføres af 
personer. Anhugningsgrej bruges bl.a. til at løfte 
og nedsænke rør, skaktringe eller beholdere. 

Jordarbejdsmaskiner må kun benyttes til at løfte, 
transportere og nedsænke last, når det foreskrevne 
sikkerhedsudstyr er monteret og fungerer som det 
skal. Til jordarbejdsmaskiner er det: 

• mulighed for sikker fastgørelse af løftegrej 

• belastningstabel 

• advarselsudstyr i forbindelse med overlast* 

• ledningsbrud i udliggercylinderen* 

∗ kun i forbindelse med en tilladt last over 
1000 kg 

Lasten skal sættes på, så den ikke kan skride ud 
eller falde ned. 

Personer, der hjælper med at fastgøre og føre 
lasten, skal altid kunne ses af maskinføreren. 

Maskinføreren skal føre lasten så tæt ved jordens 
overflade og sørge for, at den ikke svinger mere 
end nødvendigt. 

Maskinen må kun køre med fastgjort last, når 
maskinen befinder sig på et jævnt underlag. 

Når maskinen bruges til løftearbejde, må de 
personer, der fastgør og frigør lasten, kun gå hen 
til udliggeren, når maskinføreren har givet tegn til 
det og kun fra siden. Maskinføreren må kun give 
tegn hertil, når maskinen står stille og 
arbejdsudstyret er i ro. 

Der må ikke benyttes beskadiget eller utilstrækkeligt 
dimensioneret løftegrej (tove, kæder, sjækler). Der 
skal altid bruges beskyttelseshandsker under 
arbejdet. 

2.17 Omstilling, service og vedligeholdelse 

Bliver maskinen ombygget, repareret eller får et 
serviceeftersyn, må arbejdet kun udføres af 
specialuddannede medarbejdere, der overholder 
brugsanvisningens anvisninger. 

Efter udskiftning af arbejdsredskaber skal 
maskinføreren altid kontrollere, at maskinens 
hurtigskifte er korrekt fastgjort og er låst. 

Arbejde f.eks. på 

• bremseanlæg, 

• styretøj, 

• hydraulikanlæg og 

• El-anlæg 

må kun udføres af specialuddannet personale. 

Maskinen skal altid stå fast og stabilt, mens der 
arbejdes på den. 

Mens der arbejdes på, og især under, maskinen, 
skal den sikres med stopklodser så den ikke kan 
rulle væk. 

Arbejdsudstyret skal sikres mod bevægelser ved 
sænkning på jorden eller på cylinderstøtter, 
støttebukke el. lign. Når motoren går, må det 
usikrede arbejdsområde ikke betrædes. 

Når entreprenørmaskinen skal klodses op, er det 
vigtigt at bruge løfteredskaberne således, at de 
ikke glider af maskinen. Løfteredskaber må ikke 
stå på skrå eller anlægges skråt. 

Er maskinen klodset op, bruger man til 
underbygning f.eks. planker, firkanttømmer eller 
støtteben af stål. 

Bliver maskinen løftet op med eget arbejdsudstyr, 
skal underbygningen foregå straks bagefter. Det er 
forbudt at arbejde under en maskine, der kun er 
løftet op ved hjælp af hydraulikanlægget. 



 Sikkerhed og ulykkesforebyggelse 2 
 

TC48 13

Drivmotorerne skal slukkes, før service- eller 
reparationsarbejde påbegyndes. Dette krav må kun 
afviges, hvis service- eller vedligeholdelsesarbejde 
kun kan udføres, når motoren går. 

Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde på 
hydraulikanlægget, skal det gøres trykløst. Dette 
gøres ved at sætte arbejdsudstyret ned på jorden 
med drivmotoren slukket og aktivere alle 
hydrauliske styrehåndtag, indtil hydraulikanlægget 
er trykløst. 

Batteritilslutningen skal være afbrudt, før man 
arbejder på maskinens el-anlæg eller med 
lysbuesvejsning. 

Først kobles batteriets negative pol af, derefter den 
positive pol. Tilslutning foregår i omvendt 
rækkefølge. 

Under servicearbejde i nærheden af batteriet, skal 
dette dækkes med isolerende materiale. Læg ikke 
værktøj på batteriet. 

Beskyttelsesanordninger på bevægelige maskindele 
må kun åbnes eller fjernes, når motoren er slukket 
og sikret mod igangsætning af uvedkommende. 
Ved beskyttelsesanordninger forstås f.eks. 
motorhjelme, døre, beskyttelsesgitre og 
afskærmninger. 

Efter udført arbejde monteres beskyttelsesan-
ordningerne igen. 

Svejsearbejde på maskinens bærende dele må 
kun udføres iht. gældende svejsetekniske regler 
efter samråd med producenten. 

Det er ikke tilladt at foretage svejse- eller 
borearbejde på maskinens beskyttelsestag (ROPS, 
FOPS). 

Forandringer, f.eks. svejsninger på hydraulikanlægget, 
må kun foretages med producentens godkendelse. 

Driftstryk, styretryk, dynamisk tryk og tryk i 
beholderen skal være nedbragt, før arbejdet på 
hydraulikanlægget påbegyndes. 

Nedsvælgning af smøremidler eller længerevarende 
og gentagen hudkontakt kan være 
sundhedsskadeligt. Når smøremidler omgås ifølge 
forskrifterne, udgør de ingen sundhedsfare. 
Sikkerhedsdatablade fra mineralolieproducenterne 
skal overholdes. 

Der må kun bruges slanger, der er foreskrevet af 
producenten. 

Hydraulikslanger skal monteres fagligt korrekt. 

Rygning og brug af åben ild er forbudt i nærheden 
af brændstof og batterier. 

 

 
2.18 Bjærgning, læsning og transport 

Entreprenørmaskiner må kun bjærges ved brug af 
korrekt slæbeudstyr. 

Det er kun tilladt at benytte de fastgørelsespunkter, 
der er foreskrevet af producenten. 

Under klargøring til transporten og under 
transporten skal maskinen og dens hjælpeudstyr 
sikres mod utilsigtede bevægelser. 

Maskinens undervogn og hjul/bælter renses så 
meget for slam, sne og is, at den kan køres på 
ramper el.lign., uden risiko for udskridning. 

Under transport på lastvogn, blokvogn eller tog 
skal maskinen være fastgjort sikkert til 
fastsurringspunkterne med tov eller kæde og der 
skal bruges stopklodser. 

Det er vigtigt, at strækningen er kendt i forvejen 
(broers bæreevne, tunnelhøjde, vejstørrelse). 
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2.19 Maskintilsyn 

Maskinen skal kontrolleres af en fagmand (f.eks. 
maskiningeniør eller maskinmester) iht. gældende 
retningslinjer: 

• Kontrollen foretages før idriftsættelse af maskinen 
og efter om- eller tilbygninger af denne 

• min. 1 gang om året 

• jævnligt efter omstændighederne 

Kontrolresultatet skal foreligge skriftligt og opbevares 
et sikkert sted indtil næste kontrol. 

Maskinføreren skal altid kontrollere maskinen efter 
kontrol- og serviceplanen, før arbejdet påbegyndes. 

Hydraulikslanger skal udskiftes omgående, hvis 
nedenstående skader opstår: 

• beskadigelser af den udvendige beklædning, 
som går ned til det indre lag, 

• skørhed af den udvendige beklædning, 

• deformationer under tryk eller i trykløs tilstand, 
der ikke svarer til den indbyggede slanges 
oprindelige form, 

• utætheder, 

• Skader på slangearmaturerne eller på forbindelsen 
mellem armatur og slange. 

Kølemiddelstanden kontrolleres kun, når motoren 
er kold; dækslet skrues forsigtigt af for at nedbringe 
overtrykket. 

Maskinens sikkerhedsudstyr kontrolleres altid, før 
arbejdet påbegyndes. 

Har maskinføreren opdaget en fejl ved maskinen, 
skal fejlen meddeles den tilsynsførende og en 
maskinfører, der evt. skal afløse. 

En fejl, som vedrører driftsikkerheden, skal repareres 
omgående, før maskinen må bruges igen. 

2.20 Brandsikring 

• Motoren skal være slukket, når maskinen 
optankens; vær særlig forsigtig, hvis motoren 
er varm. 

• Rygning og åben ild er forbudt under 
optankningen. 

Ildslukkeren skal opbevares i kabinen 
(førerhus). Ildslukkerens symbol skal 
også være anbragt i kabinen, der hvor 
ildslukkeren befinder sig. 
 

 

 
2.21 Nødudgang 

Den højre kabindør er nødudgangen. 

 

 
2.22 Tilbageværende risici 

Hydraulikforstyrrelser 

Svigter hydraulikken som følge af dieselmotorstop, 
defekt i hydraulikpumpen eller hydraulikolietab, kan 
kun NØD-funktionerne „nedsænk 
arbejdsudstyr“ benyttes. 
 
 

MTK115002
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3 Tekniske data  

3.1 Afbildninger 

• Gravekurve med stikarm 1650 mm 

 

 
 
Billede 3-Gravekurve 
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• Monoudligger med skovlarm 1650 mm 

 

 

 
 
Billede 6 - Arbejdsområde 

 

A = arbejdsområde 180° 

B = arbejdsområde 360° - med fyldt skovl 
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3.2 Motor 

Fabrikat Mitsubishi 

Type S4Q2 Firetakts-dieselmotor EPA/Tier 4 interim 

Model 4-cylinder rækkemotor 

Cylindervolumen 2,505 cm3 

Ydelse ifølge ISO 9249 29 kW (39.4 PS) ved 2200 min
-1

 

Maks. drejningsmoment 134 Nm ved 1,800 min
-1

 

Køler Vand-frostvæske til brug hele året 

Tilladt krængning På alle sider konstant 20° 
kortvarigt 30° (maks. 30 minutter) 

Spec. brændstofforbrug 255 g/kWh 

Varmeapparat Varmtvand med 2-trins-blæser 

 

 
3.3 El-anlæg 

Spænding 12 V 

Batteri 12 V / 71 Ah 

Generator 12 V / 50 A 

Starter 12 V / 2.0 kW 

 

 
3.4 Undervogn 

Bånd/kæde Vedligeholdelsesfri undervogn. 
Hovedhjulfjedring med hydraulisk bånd-
/kædespænding. 

Kørehastighed Frem - tilbage 
1. trin ca. 0 - 2,9 km/h 
2. trin ca. 0 – 5,0 km/h 

Evne til at køre op ad bakker maks. 60 % 

Kraftoverførsel Totrins hydrostatisk køretransmission med variabel 
stempelmotor og reduktionsgear, fuldt indkapslet. 
„Straight travel“-funktion. Kørebremseventiler til kørsel 
ned ad bakke. 

Kædebredde Stål eller gummi 400 mm 

Undervognslængde 2,427 mm 

Sporbredde 1,450 mm 

Køre - styre Uafhængig enkeltstyring af båndkæderne, også i 
modsat retning med tokredshydraulik. Fintfølende 
betjening via håndgreb, kombineret med fodpealer, 
ventre og højre fodstøtte på konsol.  
Når maskinen styres, skiftes der automatisk til køretrin 
1 ved fuld styrekraft. 
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3.5 Hydraulikanlæg 

Arbejdshydraulik Sumkontrolleret dobbeltstempel-forstilpumpe til alle 
arbejdsbevægelser og køredrev, 1 tandhjulspumpe til 
svigning/drejning og dozerblad, 1 pumpe til 
forstyretryk. Alle bevægelser kan udføres samtidigt. 

 Transportkapacitet 2 x 57.0 ltr/min. 
 1 x 37.0 ltr/min. 
 1 x 8.0 ltr/min. 
Tryk 245 bar  

Graveudstyr Hydraulisk pilotstyret styreventil til alle funktioner
Alle funktioner kan styres proportionalt 
Forstyretryk 30 bar med akkumulator 

Hydraulikfilter Tilbageløbsfilter monteret i beholder med elelktrisk 
tilsmudsningsindikator, fuldstrømsfiltrering. 

Hydraulikcylinderen Arbejdscylindere med dobbeltvirkning, til dels med 
slutpositionsdæmpning 

Krøjedrev Hydrostatisk med krøjemotor og drev på krøjekransens 
indvendige tænder. 
Dreje-/krøjeområde: 360° ubegrænset 
Automatisk lamelbremse med fjedertryk ved nulstilling 
af styrehåndtaget 
Det hydrostatiske krøjedrev virker som en slidfri 
krøjebremse. 
Drejehastighed: 0 - 9.3 o/min. 

Knickmatik® Parallel sidejustering ved fuld gravedybde: 
Vippevinkel højre:  55° 
Vippevinkel venstre: 75° 
Sideforskydning mod højre 705 mm 
Sideforskydning mod venstre 515 mm 

Dozerblad Kørselsuafhængig, fintfølende, styrbar med håndtag. 
Dozerenhed  
Bredde 1860 mm, højde 400 mm 
Under plan 307 
Over plan 402 
Forstilvinkel 35° 
Skræntudligning 7,6° 
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3.6 Smøremidler 

3.6.1 Påfyldningsmængder 
 

De angivne værdier er omtrentlige. 

Brændstof ca. L        60,0 Diesel 

Motorolie, motor og filter ca. L 5,5 + 1,0 HD-olie (mængde ved olieskift)

Hydraulikolie, tank og anlæg ca. L      102,0 Hydraulikolie 

Hydraulikolietank ca. L         72,0 Hydraulikolie (mængde ved 
olieskift) 

Køredrev ca. L          0,9 Gearolie 

Krøjegear Forsyning over det hydrauliske system 

Kølemiddel ca. L  10,0 vand med korrosions- og 
antifrostmiddel* 

* Blandingsforholdet tilpasses den krævede frostsikring. 

Påfyldningsindikatoren er altid afgørende. 
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3.6.2 Specifikation af driftsmidler 

 Foreskrevne driftsmidler 
i Centraleuropa 

 

Hjælpestof 
bruges til 

Betegnelse Specifikation, standarder, 
kvalitet 

Anmærkning 

Drivmotor Dieselbrændstof EN 590 
ASTM D975 1-D/2-D  Ved brug af RME-brændstoffer er 

det vigtigt forinden at indhente yderligere 
information hos din Terex - forhandler! 

Drivmotor Motorolie SAE 15W-40 
API CF4 

Se også vejledningen fra 
motorproducenten 

Køling til drivmotor Kølemiddel Frostbeskyttelse på 
ethylenglykolbasis 

Se også vejledningen fra 
motorproducenten 

Hydrauliksystem Hydraulikolie eller 
multigrade-motorolie 

HVLP 46 
eller 
SAE 10W-40 

Følgende grænseværdier for 
viskositet skal overholdes (efter 
ASTM 445) 
Ved 100°C min 8 mm 2/s (cSt) 
ved -10°C ca.1500 mm 2/s (cSt) 

 BIO-hydraulikolie på 
syntetisk esterbasis 

Påfyldning efter 
kundeønske. Etiket på 
maskinen. 

 Bioolier fra forskellige 
producenter må ikke 
blandes 

Viskositetsværdier som ved mineralsk 
hydraulikolie 

 Ved omstilling fra mineralsk til 
biologisk nedbrydelig hydraulikolie skal 
anlægget og tanken tømmes helt, 
rengøres og skylles. Nærmere 
information skal forinden indhentes hos 
den pågældende Terex-forhandler! 

Køregear, 
Krøjeværk 

Gearolie SAE 85W-90LS 
API-GL 5 

Anbefalet alternativ 
SAE 90LS 
SAE 80W-90LS 

Smøresteder Universalfedt på basis af 
litiumsæbe 

K2K-30 
DIN 51825 

 

 

 
Alternativ anbefaling for andre temperaturområder 

Motorolie 
efter API  CG 4 eller CF 4 og 
efter ACEA  E3 eller E2 

Hydraulikolie 
Efter DIN 51524.T3  HVLP 

6 
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3.7 Spec. jordtryk 

Angivelser med skovl 600 mm og uden maskinfører 

 Med gummikæde Med stålkæde 

Grundmaskine med kabine (førerhus) 0,26 da N/cm² 0.27 da N/cm² 
 

 

3.8 Lydniveauværdier, vibrationsbelastning 

Lydniveauværdier iht. direktiv 2000/14/EF og EN 474 

 Førerkabine Beskyttelsestag 

Garanteret lydeffektniveau LW(A) 96 dB (A) LW(A) 96 dB (A) 

Lydtryksniveau på maskinførerens arbejdsplads Lp(A)  75 dB (A) Lp(A)  82 dB (A) 

Vibrationsbelastning efter EF-direktiv 2002/44/EØF og EN 474 

Effektivværdierne for accelerationen ligger under 0.5 m/s2 for hele kroppen 

og 2,5 m/s2 for øvre kropsdele 

 

 
3.8.1 Ækvivalente svngningsværdier 

Ækvivalente svingningsværdier for svingningsemission for hele kroppen iht. ISO/TR 25398 

Middelværdi Standardafvigelse 

1,4*αw,eqx 1,4*αw,eqy aw,eqz 1,4*Sx 1,4*Sy Sz Maskintype Typiske 
driftsforhold 

m/s² 

Gravemaskiner 0,33 0,21 0,19 0,19 0,12 0,10 

Brug af 
hydraulikhammer 0,49 0,28 0,36 0,20 0,13 0,17 

 

Kompakt 
gravemaskine 

på bånd 
≤6000 kg 

 Kørsel 0,45 0,39 0,62 0,17 0,18 0,28 
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3.9 Dimensioner, vægt 

Driftsvægt:   

Driftsvægt efter ISO 6016 (med maskinfører) kg 4760 

Grundmaskine uden kabine (førerhus), med gummikæde, 
skovl 600 mm, uden maskinfører 

 
kg 

 
4500 

Grundmaskine uden kabine (førerhus), med stålkæde,  
skovl 600 mm, uden maskinfører 

 
kg 

 
4770 

Førerhus kg 180 

Totalbredde undervogn/dozerblad mm 1850/1860 

Totalbredde overvogn mm 1600 

Totallængde (kørestilling) mm 3650 

Totallængde (transportstilling) mm 5540 

Totalhøjde (kørestilling) mm 3890 

Højde over førerkabine mm 2610 

Overvogn hækradius mm 1470 

Overvogn frontradius mm 1735 

Arbejdsområde med fyldt skovl ....180° mm 3200 

.......................................................360° mm 3470 

Frihøjde mm 360 

Trækkraft - 1. køretrin da N 4200 

Trækkraft - 2. køretrin da N 2350 
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Graveudstyr 
 

Stikarm mm 1650 

Gravedybde mm 3700 

Dybeste knikpunkt for ske mm 2840 

Maks. opnåelig højde mm 5220 

Aflæsningshøjde mm 3600 

Maks. højde for skovlens tilkoblingspunkt mm 4460 

Maks. udlæg mm 6020 

Skovlens drejevinkel ° 188 

*Rivekraft N 24400 

*Brydekraft N 30600 

   

* Angivelser efter ISO 6015 
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3.10 Bæreevner 

Den angivne bæreevne i ton (t) er beregnet iht. ISO 10567 og indeholder en stabilitetsfaktor på 1,33 eller 
87 % af den hydrauliske løftekapacitet. 

 

 
Den angivede nyttelast reduceres med arbejdsudstyrets egenvægt! 

 

Lasttabel med følgende udstyr: 

 Udligger 

 Skovlarm 1650 mm med hurtigskift 

 uden skovl 

 gummi-larvebåndskæde 400 mm bred 

 fuldt optanket, med fører  

 

A = støttet af støtteudstyr V = kan bevæges 

Højde   Lastafstand fra midten af krøjekrans i m 

Skovlomdrejnings-  2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

punkt i m  på 
langs 

på 
tværs 

på 
langs

på 
tværs

på 
langs

på 
tværs

på 
langs

på 
tværs

på 
langs 

på 
tværs 

på 
langs

på 
tværs

3,0 A -- -- -- -- 1,26 0,95 1,26 0,75 1,20 0,62 -- -- 

 V -- -- -- -- 0,80 0,92 0,59 0,73 0,51 0,59 -- -- 

2,0 A 1,90 1,78 1,71 1,14 1,51 0,92 1,36 0,71 1,21 0,62 1,08 0,51 

 V 0,94 1,47 0,91 1,11 0,68 0,87 0,62 0,68 0,56 0,59 0,45 0,50 

1,0 A 3,07 1,35 2,27 1,08 1,80 0,86 1,50 0,71 1,27 0,58 1,10 0,52 

 V 1,28 1,32 0,96 1,04 0,72 0,83 0,63 0,68 0,50 0,56 0,46 0,51 

0 A 2,75 1,31 2,14 0,98 1,73 0,80 1,45 0,67 1,24 0,56 0,94 0,51 

 V 1,05 1,25 0,82 0,95 0,64 0,77 0,59 0,65 0,54 0,54 0,42 0,50 

-1,0 A 2,14 1,31 1,87 1,04 1,51 0,80 1,21 0,65 1,01 0,57 -- -- 

 V 1,02 1,28 0,75 0,98 0,60 0,78 0,52 0,64 0,45 0,54 -- -- 



 Tekniske data 3 
 

TC48 25

3.11 Arbejdsredskaber 

 Bredde i  
mm 

Nominelt indhold i 
liter 

Graveskovl, hurtigskifter 300 68 

Graveskovl, direkte montering 300 80 

Graveskovl, hurtigskifter 400 99 

Graveskovl, direkte montering 400 112 

Graveskovl, hurtigskifter 500 131 

Graveskovl, direkte montering 500 144 

Graveskovl, hurtigskifter 600 164 

Graveskovl, direkte montering 600 176 

Graveskovl, hurtigskifter 700 198 

Graveskovl, direkte montering 750 225 

Graveskovl, hurtigskifter 800 232 

Planerskovl, hurtigskifter 1300 191 

Planerskovl, direkte montering 1250 211 

Drejeskovl, hurtigskifter 1300 191 

Drejeskovl, direkte montering 1000 211 

Dobbelt gribeskovl GL 1250, svingningsbremse 250 45 

Dobbelt gribeskovl GL 1350, svingningsbremse 350 65 

Dobbelt gribeskovl GL 1450, svingningsbremse 450 85 

Dobbelt gribeskovl GL 1600, svingningsbremse 600 115 

Andre arbejdsredskaber kan bestilles! 
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3.12 Andet udstyr 

• Luksussæde – indstillelig i højden, sædehyndens hældning og højde kan indstilles 

• Tovgrej til transport af maskine med kran 

• Hurtigskiftemekanisme 

• Olieudtag til griber 

• Trykløs tilbageløb for hydraulikhammer osv. 

• Hammerholder 

• Oprivningsklo 

• Felasto – bundplader 

• Klimaanlæg 

• El-udstyr som ekstra arbejdsprojektør, rotorblink, radio, startspærre osv. 

 

Andet ekstraudstyr kan bestilles! 

 

Ændringer ved Terex-produkter og disses udstyr, herunder ekstraudstyr og arbejdsredskaber, der 
ikke er nævnt i vores dokumentation, kræver forudgående skriftlig tilladelse. Ellers bortfalder 
garantien og produktansvaret for skader, der måtte opstå som følge heraf. 
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4 Betjening 
4.1 Før igangsætning 

Hvis du endnu ikke er fortrolig med maskinens 
betjenings- og visningselementer, skal du læse 
dette kapitel grundigt, inden du betjener maskinen.  

Det følgende kapitel beskriver alle maskinens 
funktioner. 

Inden køre- og arbejdsdriften begynder, skal De 
indprente Dem visnings- og betjeningselementerne 
godt. 

Maskinen skal altid kontrolleres, før den tages i 
gang. Findes skader som oliepletter og olie-
/brændstoflækage eller skruer, der mangler eller 
ikke er fastspændt, skal disse fejl afhjælpes 
omgående. Mangler skal omgående udbedres. Er 
driftssikkerheden ikke 100 % i orden, må maskinen 
ikke tages i brug, før manglerne er afhjulpet. 

Derudover foretages før igangsætning af maskinen 
en inspektion efter kapitel 7.5. 
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4.2 Betjeningshåndtag og instrumentbræt  

 
Billede 10.1 Betjening 

1 Betjening – graveudstyr venstre 

2 Betjening – graveudstyr højre 

3 Afbryder – arbejdshydraulik/udstigningsåbning 

4 Betjening – Knickmatic venstre, Knickmatic højre 

5 Kæde/bånd venstre side 

6 Kæde/bånd højre side 

7 Ekstra olieudtag 1 – drejning af griber, hammer osv. 

8 Betjening – dozerblad 

9 Udløser til dørlås 

10 Vandbeholder til rudevask 

11 Håndbetjent gashåndtag 

12 Sikrings- og relækasse 

13 Omskifter „ISO“-styring –„SAE“-styring   Valgfrit 
14 Holdebremse – krøjning 

15 Rulle (fingerspids) – ekstra olieudtag 1 

16 -- 

17 Potentiometer – ekstra kreds 1 

18 Potentiometer – ekstra kreds 2   Valgfrit 
19 Vandalismebeskyttelse (kun ved beskyttelsestag) 

20 Rulle (fingerspids) – ekstra olieudtag 2 eller Knickmatic   Valgfrit 



 Betjening 4 
 

TC48 29
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Billede 10.2 Betjening 
 

18 Ladekontrollampe, batteri (rød) 

19 Orange – kontrol forvarmer 

20 Rød – motorolietryk 

21 Gul – snavsindikator luftfilter 

22 Hydraulikoliefilter snavsindikator 

23 Brændstofmåler 

24 Driftstimetæller 

25 Kølemiddeltemperatur 

26 --  
27 Hurtig / langsom 

28 Vinduesvisker, vinduesvask 

29 Arbejdsprojektør 

30 Varme/Ventilation 

31 -- 

32 Rotorblink – ekstraudstyr 

33 Valgfrit – Omskifter Knickmatic – 2. ekstra olieudtag 

34 Tændingslås 

35 Knap til signalhorn 
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4.3 Motor 

4.3.1 Start af motoren 

 
Før hver igangsætning udføres 
kontrolarbejdet efter kap. 7.7. 

 

Før motoren startes, skal du sikre dig, at 
der ikke opholder sig personer i maskinens 
farezone. 

• Samtlige håndtag skal være i neutralstilling. 

• Tændingsnøglen sættes i tændings-
forvarmerkontakten (11/34). 

• Drejes til højre til „1“. Kontrollys (11/18, 11/20) 
lyser. 

• Forvarmer startes. Kontrollys (11/19) lyser. 

 

Ved koldstart skal gassen stå på fuld 
gas. Når motoren roterer, trækkes 
gassen tilbage! 

• Når kontrollys (11/19) slukker, drejes 
tændingsnøgle i stilling „2“. Så snart motoren 
kører, drejes tændingsnøglen tilbage i pos. „1“. 
Omdrejningstallet sænkes til tomgangshas-
tigheden. Kontrollamper skal slukke. 

• Starter motoren ikke efter maks. 30 sekunder, 
drejes tændingsnøgle i stilling „1“ eller „O“; 
motor må tidligst startes igen efter et minut. 

• Starter motoren ikke efter 2 startforsøg, skal 
fejlen findes og afhjælpes. 

 

Motoren må ikke køres med fuld 
belastning fra starten. Der skal køres 
moderat, indtil motorens driftstemperatur 
er nået. 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 11-Betjening 
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4.3.2 Kontrol under driften 

 
Maskinen er udstyret med en 
advarselssummer, der høres ved 
følgende fejl: 

⇒luftfilter-tilsmudsningsindikatoren 
(12/21) lyser 

⇒motorolietrykket er for lavt (12/20) 

 ⇒kølevæsketemperaturen er for høj 
(12/25) 

 

Bliver motoren startet uden at en fejl 
afhjælpes, kan det føre til alvorlige 
motorskader! 

• Når advarselstonen høres, kontrolleres hvilken 
af kontrollysene, der er aktiveret, før det 
nødvendige arbejde udføres. 

• Når ladekontrollampen (12/18) eller 
motorolietryklampe (12/20) lyser, skal motoren 
omgående slukkes, og årsagen findes; tilkald 
evt. servicepersonale. 

• Bliver kølemiddeltemperaturen (12/25) for høj, 
afbrydes arbejdet, og motorhjelmen åbnes; lad 
motoren køre videre i tomgang (afkøling). 
Når motoren er kølet af, stoppes den, og 
årsagen findes, tilkald evt. servicepersonale. 

• Når kontrollampen „Luftfilter“ (12/21) lyser, 
foretages en servicekontrol. 

• Lyser hydraulikoliefiltrets forureningsadvarsel 
(12/22), udskiftes filterelementet, og årsagen til 
forureningen afhjælpes. 

 
Er hydraulikolien kold, kan 
tilsmudsningsindikator for 
hydraulikoliefilter lyse et kort øjeblik; 
indikator slukker, så snart olien er 
blevet driftsvarm. 

4.3.3 Standsning af motoren 

Motoren må ikke standses under fuld 
belastning, men først efter at have gået 
nogle sekunder i tomgang. 

• Det håndbetjente gashåndtag stilles i tomgang. 

• Tændingsnøglen (12/34) drejes i nulstilling.  

• Motor standser automatisk. 

 

 

 

TC48-12
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Billede 12-Betjening 
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4.4 Førersæde 

Komfortsædet opfylder internationale kvalitets- og 
sikkerhedsbestemmelser (Billede 13) 

1. Horisontalindstilling 

2. Vægtindstilling 

Vægtindstillingsgreb – førervægten kan indstilles 
i 9 trin (à 10 kg). 

Vægtindstillingsgrebet drejes helt mod højre, 
vægtindstillingen svinger automatisk i position 
50 kg. 

3. Hældning af ryglæn kan indstilles 

 

Indstilling af førersæde 

• Flyt sædet til den optimale position med 
horisontalindstillingen (13/1). 

• Indstil ryglænet til den optimale position med 
hældningsindstillingen (13/3). 

• Drej vægtindstillingsgrebet (12/3) til højre indtil 
anslag. Vægtindstilingen skifter automatisk til 
50kg. 

 

 
4.5 Varme / Ventilation 

Varmeapparat 

• Der skal åbnes for varmtvandstilførslen (14/1) 
„motorrum“, før varmeapparatet tændes. 

• Varmeapparatets blæser, der er forbundet med 
kølevæskekredsløbet, betjenes med kontakten 
(15/30). 

• Varmluften fordeles via en frontrudedyse i 
pedalkonsollen og via en justerbar dyse i 
sædekonsollen. 

Ventilation 

• Når ventilationen er i brug, er der lukket for 
varmtvandstilførslen (14/1). 

• Blæseren betjenes med kontakten (15/30). 

• Luft fordeles via en frontrudedyse i pedalkonsollen 
og via en justerbar dyse i sædekonsollen. 

 
 

HR5.0_5.1_6

3
2

1  
 
Billede 13 Førersæde 
 

 
Billede 14 Varmeapparat 
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Billede 15-Betjening 
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4.6 Forrude 

• Forruden åbnes med de to håndtag (16/1). 

• Ruden trækkes samtidigt bagud og opad. 

• Ruden fastlåses i øverste stilling med håndtaget 
(16/1). 

Ventilationsstilling 

• Åbn begge håndtag (16/1). 

• Træk ruden ca. 10 cm bagud. 

• Luk palerne. Vinduet er nu en smule åbent for 
oven. 

 
Billede 16-Forrude 



4 Betjening  
 

TC48 34 

4.7 Kørsel og styring 

 

Kørselsretningen ses altid i forhold til 
undervognen (køretransmission ved hæk, 
dozerblad ved front). 

Forkert betjening kan medføre fare for 
personer eller materiel. 

 
Før udstigningsåbningen (17/3) åbnes og 
maskinen forlades, skal motoren slukkes.

Indstilling af køretrin 

Tænd for det ønskede køretrin med kontakten 
(17/27). 

 
I stillingen „Hurtig“ for kontakten (17/27) 
bliver der automatisk skiftet fra det 
langsomme køretrin til det høje. 

 

Vippe-pedal/håndgreb (17/6) højre kæde: 
A. Frem 
B. Tilbage 

 
Vippe-pedal/håndgreb (17/5) venstre kæde: 

C. Frem 
D. Tilbage 

Kørsel frem eller tilbage  

• Vippe-pedal/håndgreb højre (17/6) og venstre 
(17/5) trykkes jævnt frem eller tilbage. 

Køre i kurver 

• Husk at reducere hastigheden for en kæde, så 
den passer til den kurve, der skal køres. 

Drejning på stedet 

• Vippe-pedal/håndgreb for højre og venstre 
kæde betjenes modsat. 

Dreje over en kæde 

• Vippe-pedal/håndgreb for højre eller venstre 
kæde betjenes. 

 
Billede 17-Betjening af kørsel 
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4.8 Drift med gummibælter 

 
Denne gravemaskine kan valgfrit udstyres 
med en stålkæde eller med en gummikæde. 

Gummibælter bruges f.eks. på asfalt, 
fliser og lign. for at undgå, at underlaget 
beskadiges. 

 

Ved drift med gummibælter henvises navnligt 
til følgende punkter: 

• Gummikæden skal have den rigtige spænding. 
Forkert kædespænding forringer kørsels-
forholdene; desuden bliver kæden hurtigere 
slidt. 

• Undgå kørsel og drejning hen over skarpe 
kanter eller trin, da en punktmæssig belastning 
af bæltet (A) kan medføre, at gummi og 
stålindlæg revner eller skæres op. 

• Undgå, at sten eller andre fremmedelementer 
kommer ind i bæltet, da dette kan føre til 
strækning eller beskadigelse af kæden. 

• Foretag ikke skarpe drejninger (krøjninger) på 
undergrund med stor friktionsmodstand (f.eks. 
rå beton). 

• Sørg for at gummikæden ikke snavses til med 
brændstof eller olie; skulle dette alligevel ske, 
rengøres den med det samme. 

• Ved arbejde på saltvandsstrande skal 
gummikæderne rengøres grundigt med rent 
vand hver dag. Salt kan medføre, at stålindlægget 
i gummibælterne ruster. 

 
Billede 18-Gummikæde 
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4.9 Henstilling af maskinen (parkering) 

• Maskinen skal helst parkeres på et jævnt, fast 
underlag. 

• Arbejdsudstyret sænkes ned på underlaget. 

• Dozerbladet sænkes ned. 

• Det håndbetjente gashåndtag (19/11) stilles i 
laveste tomgang. 

• Drivmotoren standses, og tændingsnøgle (19/16) 
tages ud. 

• Afbryderen til arbejdshydraulik/udstigningsåbning 
(19/3) løftes op. 

• Vinduer og døre skal lukkes eller låses. 

 
Om nødvendigt sikres maskinen med 
stopklodser. 

 
Billede 19-Betjening 
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5 Maskindrift 
5.1 Generelt 

Gravemaskinen er standardmæssigt udstyret med 
en „ISO“-styring (funktion på styrehåndtag (22/1) 
og (22/2), som beskrives i det følgende. 

Som ekstrafunktion kan gravemaskinen udstyres 
med en omstillelig styring til arbejdsudstyret. Der 
skiftes mellem de to kontakter med håndgrebet 
(22/13). 

 

Hvis kunden ønsker det, kan 
gravemaskinen udstyres med 
specialstyring. Kontrollér derfor om der er 
monteret en specialstyring i gravemaskinen. 
Forkert betjening kan medføre fare for 
personer eller materiel. 

 

Sørg for ikke at betjene andre 
styrehåndtag eller pedaler ved åbning og 
lukning af udstigningsåbningen (22/3). 
Fare for uheld som følge af 
ukontrollerede maskinbevægelser! 

 
Når udstigningsåbningen er åben (22/3), 
er alle køre- og arbejdsfunktioner slået 
fra. 

• Før gravearbejdet påbegyndes, skal 
styrehåndtagenes funktion indlæres.  

• Under indlæring skal motoren køre i lav 
omdrejning.  

 

 
5.1.1 Håndtagsstyring 

1 Holdebremse - krøjning 
2 ISO-styring 
3 Grab, hammer 
4 Vipning 
5 Kæde/bånd venstre side 
6 Kæde/bånd højre side 
7 Dozerblad 
8 ISO-styring 
9 Grab, hammer 
10 Håndbetjent gashåndtag 
11 Signalhorn 

 

 

 

 
Billede 22-Udstigningsåbning 
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Billede 22a - Styrehåndtag 
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5.2 Betjening arbejdsfunktion 

5.2.1 Betjening af arbejdsudstyr 

 

Livsfare 
som følge af forkert betjening af 
styringen. 

• Kontrollér før arbejdet påbegyndes, om 
styringen står på ISO eller SAE 
(valgfrit). 

• Gør dig fortrolig med styringen. 

 

Fare for kvæstelser 
som følge af ukontrollerede maskinbe-
vægelser. 

• Ved særligt arbejde er det nødvendigt 
at fastholde overvognen yderligere 
med en holdebremse. Dette gøres ved 
at aktivere og fastholde knappen 
(23/14). 

• (Option) Stil håndtaget (23/13) på den funktion, 
som arbejdsudstyret skal udføre. 

A = „ISO“-styring 

B = „SAE“-styring 

 
Billede 23-Betjening 



 Drift 5 
 

TC48 39

5.2.2 Betjening – knickmatic 

 

Livsfare 

Ved brug af brede arbejdsredskaber, 
f.eks. rendeskovl, planerkipskovl, bred 
dybdeskovl eller særlige eftermonteringer, 
skal maskinføreren udvise særlig 
forsigtighed ved arbejdet med Knickmatik. 

Der kan forekomme person- og/eller 
materielskader. 

 

• Fodpedal (24/4) venstre – Udligger drejes mod 
venstre 

• Fodpedal (24/4) højre – Udligger drejes mod 
højre 

 

Option: 2. ekstra olieudtag 
Fingerspidsstyring (elektroproportional styring) 

• Med vippekontakten (24/33) bliver betjening af 
„2. ekstra olieudtag“ skiftet til betjening af 
„Knickmatic“. 

• Betjening af „Knickmatic“ sker med rullen på 
venstre joystick (24/14). 
- Rulle til venstre – Udligger drejes mod venstre 
- Rulle til højre – Udligger drejes mod højre 

• Den maksimalt tilgængelige oliemængde kan 
finindstilles med potentiometeret (24/18) 
(oliemængden forøges ved at dreje mod højre). 

• Styringen har ingen funktion, når potentiometeret 
(24/18) står på venstre anslag. 

 
 
 
 
5.2.3 Betjening – dozerblad 

 

Styring med greb 

• Tryk håndtaget (25/8) bagud for at hæve 
dozerbladet. 

• Tryk håndtaget (25/8) bagud for at sænke 
dozerbladet. 

 
Billede 24-Betjening 
 

 
Billede 25-Betjening 
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5.2.4 Betjening – ekstra olieudtag 

 

Styring med pedal 

• Det ekstra olieudtag betjenes med pedalen 
(26/7). 

 

Ekstra styrekreds „1“ 

Fingerspidsstyring (elektroproportional styring) 

• Det ekstra olieudtag betjenes med rullen 
(26/15) på højre joystick. 

• Den maksimalt tilgængelige oliemængde kan 
finindstilles med potentiometeret (26/17) 
(oliemængden forøges ved at dreje mod højre). 

• Styringen har ingen funktion, når potentiometeret 
(26/17) står på venstre anslag. 

 

Valgfrit - ekstra olieudtag „2“ 

Fingerspidsstyring (elektroproportional styring) 

• Det ekstra olieudtag betjenes med rullen (26/20) 
på venstre joystick. 

• Den maksimalt tilgængelige oliemængde kan 
finindstilles med potentiometeret (26/18) 
(oliemængden forøges ved at dreje mod højre). 

• Styringen har ingen funktion, når 
potentiometeret (26/18) står på venstre anslag. 

 

 
Med vippekontakten (26/33) bliver betjening 
„Bøjning“ skiftet til betjening „2. ekstra 
styrekreds“. 

 
 
 
 

 
Billede 26-Betjening 
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5.3 Udskiftning af arbejdsudstyr 

5.3.1 Generelt 

For at opnå optimal udnyttelse af maskinen ved 
forskellige opgaver, findes der en mængde 
forskellige arbejdsredskaber. 

Maskinen kan udstyres med en hurtigskiftanordning, 
som sikrer en hurtig udskiftning af udstyret. 

For at tilsluttte en dobbelt gribeskovl, planerkipskovl 
eller hydraulikhammer skal der være et ekstra 
olieudtag.  

Desuden skal der bruges et trykløst returløb til 
brug af hydraulikhammeren (returløb direkte til 
tanken). 

 

 

For at undgå personskader skal 
arbejdsredskaber sikres efter afmonteringen 
således, at de ikke kan vælte. 
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5.3.2 Montering af arbejdsredskaber 

 
Lejer på hurtigskifteren og arbejdsudstyret, 
eller på stangens stikarm og 
arbejdsværktøjet skal være fri for snavs. 

 

Udskiftning uden hurtigskiftemekanisme 

 
Hydraulikslanger skal løsnes, før 
værktøjer afmonteres. (Hydraulikanlæg 
skal være aflastet). 

• Arbejdsredskabet sænkes ned på jorden, så det 
ikke kan vælte.  

• Bolte, der forbinder arbejdsudstyr med stikarm 
og skovlstang, fjernes. 

• Andet arbejdsudstyr monteres. 

 

 

Udskiftning med hurtigskiftemekanisme 

 
Hydraulikslanger skal løsnes, før værktøjer 
afmonteres. (Hydraulikanlæg skal være 
aflastet). 

• Ved udskiftning skal arbejdsudstyret sænkes 
ned på jorden, så det ikke kan vælte. 

• Hurtigskiftet åbnes med stangen (28/1), til 
låseboltene er kørt helt ind. 

• Arbejdsudstyret køres ud. 

• Afprøvning/kontrol af hurtigskiftmekanisme og 
smøring af bolt med fedt efter behov. 

• Et andet arbejdsredskab tages op, og hurtigskiftet 
lukkes, indtil låsebolten er kørt helt ud og låsen 
gået i indgreb. 

• Betjeningsstangen skal opbevares i førerkabinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 28-Hurtigskifte 
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Hydraulisk hurtigskifte HS03 - Valgfrit 

 
• Aktivering kræver en tohåndsbetjening 

(sikkerhedsafbryder). 

• Med venstre hånd trykkes tasten (28a/14) på 
venstre joystick ind.  

 

Åbning af hurtigskifte 

• Hold tasten (28a/14) på venstre joystick trykket 
ind. Samtidig trækkes dozerbladsarmen (28a/8) 
bagud, dozerbladet løftes til anslag. 

• Låsebolten på hurtigskifteret kører ind. 

• Arbejdsudstyret kan sættes i. 

 

Lukning af hurtigskifte 
• Tasten (28a/14) på venstre joystick slippes. 

• Låsebolten på hurtigskifteret kører ud. 

• Arbejdsredskabet er påmonteret. 

• Hvis vippekontakten (28a/14) ikke trykkes ind, 
bliver hurtigskiftet låst med fjederkraft. 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 28a-Hurtigskifte hydraulisk 
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5.3.3 Dobbelt gribeskovl 

 

Udskiftning uden hurtigskiftemekanisme 

(Direkte monteret dobbelt gribeskovl) 

 
Før den dobbelt gribeskovl monteres, 
skal hurtigskifteren afmonteres, 
cylinderstempelstangen køres helt ind og 
kuglehanerne (29/3) lukkes. 

• Griberen fastgøres og sikres på stikarmen med 
bolten. 

• Motoren forbindes med koblingerne (29/1-ekstra 
olieudtag) og funktionen (Åbning/Lukning) med 
koblingerne (29/2-skovlcylinder). 

 
Når grabben er afmonteret, åbnes 
kuglehanerne (29/3) igen. 

 

Udskiftning med hurtigskiftemekanisme 

• Dobbelt gribeskovl monteres og hurtigskifte 
lukkes, til låseboltene er kørt helt ud. 

• Cylinderstempelsstangen køres helt ind og 
begge kuglehanerne (29/3) lukkes. 

 

Ved montering og brug af den dobbelte 
skovlgrab med hurtigskiftemekanisme 
skal skovlcylinderens stempelstang være 
kørt helt ind. 

• Motoren forbindes med koblingerne (29/1-ekstra 
olieudtag) og funktionen „Åbning/Lukning“ med 
koblingerne (29/2-skovlcylinder). 

 
Når grabben er afmonteret, åbnes 
kuglehanerne (29/3) igen. 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 29-Ekstra olieudtag 
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5.3.4 Hydraulikhammer 

Påmontering 

 

Monterings- og driftsvejledningen fra 
producenten af hydraulikhammeren skal 
følges! 

Hydraulikkredsløbet for hammeren skal 
sikres iht. hydraulikhammer-producentens 
forskrifter. 

Der skal anvendes dertil egnede 
hammerversioner til arbejde i eller under 
vand. 

• Den mekaniske montering svarer til montering 
af en skovl, med eller uden 
hurtigskifteranordning.  

• Den hydrauliske tryktilslutning foregår med 
slangekobling via en ledning på det ekstra 
olieudtag (29/1).  

• Det trykløse tilbageløb forbindes med 
stikkoblingen (29/4), der er anbragt på armen. 

Arbejde med hydraulikhammer 

Anvisningerne og forskrifterne fra producenten af 
hydraulikhammeren skal følges. 

 

Accelerationstrykket skal påføres aksialt 
på hammeren og vinkelret på materialets 
overflade. 

Forkert anvendelse kan medføre alvorlige 
skader på hammer, holder og 
gravemaskine. 

Vedligeholdelse 

Hydraulikhammeren skal vedligeholdes iht. 
producentens forskrifter. 

 

 

 

 

 

 
Billede 29-Ekstra olieudtag 
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6 Bjærgning og transport af maskinen 
6.1 Bjærgning af maskinen 

 
Maskinen skal helst bjærges og bugseres 
med en kran. 

Skal maskinen trækkes, skal følgende bugserpunkter 
benyttes: 

• Øje (33/1) på undervogn 

• To boringer (33/2) på dozerblad 

 

 
6.2 Læsning af maskinen med kran 

 
Anvend kun det originale Terex-
kranløfteudstyr! 

 

Der skal bruges en kran med tilstrækkelig 
løftekapacitet! 

 

Før læsning af gravemaskinen skal der gøres 
følgende: 

• Skovl tømmes og klappes ind 

• Arbejdsudstyr skal vende lige frem 

• Arm trækkes ind 

• Udligger løftes til den angivne højde (billede 34) 

• Drivmotor slukkes 

• Gravemaskine forlades og døre lukkes 

• Gravemaskinen hænges op i de markerede 
punkter med 3-punkts kranløfteudstyr 

 

Sørg for at stiveren (34/1) sidder rigtigt! 

 
Billede 33-Bugserpunkter 

 
Billede 34 Kranfastgørelsespunkt 
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6.3 Transport af maskinen 

• Skal maskinen transporteres på blokvogn, 
lastvogn, jernbanevogn el.lign., skal den fastgøres 
korrekt i de markerede punkter (undervogn 35/1 
og dozerblad 35/2) og sikres med stopkiler. 

• Rømmeblad sænkes ned og arbejdsudstyr 
sættes ned på jorden. 

 

Vær opmærksom på den samlede højde 
af maskinen og transportudstyret. 

Fare for uheld ved kørsel under broer, 
gennem tunneller osv.! 

Transport af maskinen på lastvogn 

• Maskinen kan læsses op på en lastvogn via en 
rampe med en vinkel på op til 15°. 

• Lastvognen skal sikres med stopkiler. 

• Kør maskinen op på lastvognen med bagenden 
først og ned ad lastvognen med forenden først. 

• Dozerblad sænkes ned og arbejdsudstyr sættes 
ned på jorden. 

• Fastgør maskinen til transport 

 
Billede 35-Fastgørelse 

 
Bild 36-Bugsering på lastvogn 
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7 Service og vedligeholdelse 
 

Generelt 

Maskinens levetid og tekniske tilstand afhænger i 
høj grad af service og vedligeholdelse. 

Derfor er det vigtigt at gennemføre de foreskrevede 
servicearbejder og overholde serviceintervallerne. 
Det regelmæssige service-, kontrol- og smørearbejde 
beskrives i de følgende afsnit. 

 

 

De pågældende service- og inspektionsplaner 
viser samtlige arbejdsopgaver, som skal udføres 
på maskinen med regelmæssige intervaller. 
Service- og inspektionsplanerne findes i enhver 
brugsanvisning. 

Oplysningerne i kapitel 2 „Sikkerhedsoplysninger 
og uheldsforebyggelse“ skal altid overholdes. 

 

 

7.1 Intervaller 

1. inspektion En gang før maskinen sættes i drift første gang  

Daglige arbejder Hver 10 driftstimer eller hvert skiftehold 1)  

Ugentlige arbejder Hver uge eller efter 50 driftstimer 1)  

100 driftstimer En gang efter den første idriftsættelse 2)  

Hver 500 driftstimer Altid efter 500 driftstimer  

Hver 1000 driftstimer Altid efter 1000 driftstimer  

   

1) Efter den begivenhed, der sker først 

2) Også ved idriftsættelse af nye eller istandsatte dieselmotorer 
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Regelmæssige olieanalyser 

Olieanalyser skal ikke rejse tvivl om de fastlagte 
olieskift-intervaller, men derimod bidrage til, at 
opdage potentielle maskinskader i god tid og 
sænke serviceomkostningerne; derudover indgår 
de som et naturligt element af en stadig stigende 
miljøbevidsthed. 

Olieanalysens fordele 

• Forlængelse af intervallerne mellem olieskift 
ved normale eller lette anvendelsesbetingelser. 

• Minimal slitage på de dyre komponenter ved 
optimal udnyttelse af driftsmidlerne. 

• Regelmæssige laboratorieanalyser gør det 
muligt tidligt at fastslå eventuelle skader. 

• En tidlig istandsættelse beskytter mod større og 
uforudsete skader. 

• Videregående skader undgås. 

Hvor ofte skal olien undersøges? 

Regelmæssige olieanalyser viser udviklingen af 
olie- og maskintilstand. Derfor bør olierne 
undersøges i følgende intervaller: 

• Hydraulikolie: 1000 driftstimer 

• Gearolie: 500 driftstimer 

• Motorolie: 100 driftstimer 

Udfra de første resultater foreslår laboratoriet 
afstanden indtil næste prøveudtagning. 

En informationsbrochure, som omhandler 
olieanalysens omfang samt fremgangsmåde, fås 
hos din Terex - forhandler. 

Garanti 

I løbet af garantiperioden skal der foretages 
grundige obligatoriske inspektioner, som varetages 
af forhandlerens faguddannede personale. 

 
Inspektionerne er obligatoriske og er
ikke gratis. 

Man skal få bekræftelse på, at de
pligtinspektioner er gennemført korrekt,
på inspektionskortene i garanti- og
overdragelsesbeviset. 

Ved forsømmelser må man regne med
nedsættelse i garantiydelserne. 
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7.2 Smøremidler 

 

• Maskinens levetid og tekniske tilstand afhænger i høj grad af de rigtige smøremidler og af en 
overholdelse af de fastlagte serviceintervaller. 

• Bruger man smøremidler, der ikke er foreskrevet af os, opstår muligvis skader. Her bortfalder garantien. 

• Smøremiddelspecifikation, se Tekniske data, kap. 3.6.2. 
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7.3 Vedligeholdelse og rensning 

 
Maskinen må kun rengøres der, hvor der 
findes et olieudskilningsanlæg. 

• Efter den første igangsætning eller efter 
maskinen er blevet nymalet, skal man vente i 
mindst to måneder før maskinen rengøres, 
enten med dampstråler eller højtryksrenser. 
Maskinens lakfarve kan blive ødelagt. 

• Brug ikke rengøringsmidler, der skader 
lakeringen. Vi anbefaler, at der bruges alm. 
rengøringsmidler, som også bruges til bilpleje. 

• Når der arbejdes med en dampstrålerenser, må 
vandtemp. max. være på 80 °C, vandtryk må 
højst være 70 bar.  

• Beklædning og isolationsmateriale må ikke 
renses med stråler direkte fra vand-, damp- 
eller højtryksrenser. 

• Under rengøringsarbejdet må man ikke sprøjte 
ind i åbninger til udstødning og luftfilter. 

• Under rengøring af motor med vand- eller 
dampstråle skal man undgå at sprøjte på 
følsomme dele, som generator, ledninger osv. 

• Efter hver rengøring med vand skal maskinen 
smøres efter smøreplan. Samtlige 
arbejdsfunktioner (støtte- og kørefunktioner) 
skal afprøves. 

7.4 Vinterkørsel 

Ang. vinterdrift skal man altid overholde følgende 
oplysninger og informationer, der findes i motorens 
brugsanvisning. 

Hydraulikolie 

• Når maskinen har stået stille i et længere 
tidsrum ved temperaturer omkring eller under 
frysepunktet, skal motoren køres varm ved 
halvgas (i ca. 3-5 min.). 

Motorolie  

• Valget af den rigtige viskositetsklasse (SAE-
klasse) afhænger af temperaturen på maskinens 
brugssted. 

• Se smøremiddelspecifikation, kapitel 3.9.2. 

Kølemiddel 

• Før det bliver koldt udenfor, skal den indstillede 
frostbeskyttelse kontrolleres og efter behov 
tilpasses, så den passer til 
omgivelsestemperaturen. 

• Frostbeskyttelsen indstilles på fabrikken på  
ca. -40 °C. 

Batteritilstand 

• En god koldstart forudsætter, at batteriet er 
tilstrækkeligt opladet. Opvarmer man batteriet til 
+20 °C (udbygning af batteri efter motor er 
blevet stoppet og opbevaring i et varmt rum), er 
det muligt, at batteriets startgrænse kan 
sænkes med 4-5 °C. 

• Når batteriet monteres, skal batteriklemmer 
have god kontakt. 

• Batteriklemmer må ikke fastspændes for stærkt. 

Brændstof 

• Der må kun bruges almindeligt mærke-
dieselbrændstof med en svovlandel på under 
0,5 %. 

• Om vinteren må der kun bruges vinterdiesel for 
at undgå en tilstopning af brændstofledningen 
på grund af paraffinudskilning. Falder 
temperaturen langt under frysepunktet, må man 
også ved brug af vinterdiesel regne med 
udskilninger. 
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7.5 Arbejde før ibrugtagning 

7.5.1 Kontrol af motoroliestand 

• Oliestanden kontrolleres hver dag før 
igangsætning. Maskinen parkeres vandret. 

• Oliemålepinden (40/1) sættes i til anslag, 
markeringerne på oliemålepinden angiver den 
mindste og højeste oliestand. 

• Motorolie påfyldes om nødvendigt. 
Påfyldningsstuds (40/2) åbnes og olie fyldes på. 
Påfyldningsstudsen lukkes igen. 

 
7.5.2 Motor-kølesystem 

Kontrol af kølemiddelstand 

 

Motor skal være kold under kontrol. Pas 
på varm kølevæske - skoldningsfare! 

• Brug egnet beskyttelsesdragt/ 
beskyttelsesbriller. 

• Kølemiddel skal påfyldes til over MIN-stand 
(41/3). 

• Dæksel (41/1) aftages og der efterfyldes efter 
behov med en blanding af vand og frostsikring 
(50 %/50 %). 

• Kølemiddel påfyldes til MAX stand (41/2). 

 
7.5.3 Hydraulikoliestand 

• Oliestand kontrolleres på skueglas (42/1). 
Hydraulikolie påfyldes efter behov.  

• Dæksel til tilbageløbsfilter (42/2) fjernes.  

 
Graveudstyr skal være sat ned på jorden, 
udstrakt. Hydraulikolieniveauet skal være 
mellem de to markeringer. 

Rengøring af køleribber 

 

Maskinskade grundet overophedet 
motor. 
• Rengør køleren omhyggeligt. 

• Vand- og oliekøleren rengøres med trykluft fra 
udblæsningssiden. 

• Køler kan også renses med højtryksrenser eller 
damprenser efter behov. 

• Maskinen stilles på en vaskeflade, der er 
udstyret med en olieudskiller. 

• Efter rengøringen bringes drivmotoren på 
driftstemperaturen for at tørre køleren. 

 
Billede 40-Motoroliestand 

 

MIN

MAX

1

2

3
 

 
Billede 41 Vandkøler 
 

 
Billede 42-Hydraulikoliebeholder 
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7.5.4 Brændstof 

• Brændstofniveauet på indikatoren (43/23) 
kontrolleres. 

• For at undgå dannelse af kondensvand, fyldes 
brændstofbeholderen hver dag op igen (44/1). 

Tank med elektrisk optankningspumpe 

 

Ved optankning med den elektriske 
optankningspumpe skal brændstofdækslet 
åbnes, for at der ikke dannes overtryk i 
brændstoftanken! 

• Kontakt på tankmåler og påfyldningssstuds. 
 

 
Pumpekontakt „Til“.  

 

 

 

 

 

 
7.5.5 Sprinkleranlæg (vinduesvisker) 

• Vandbeholder (43/10) efterfyldes om nødvendigt.  

• Ved temperaturer omkring eller under frysepunktet 
tilsættes frostbeskyttelse. 
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Billede 43-Betjening 

 
Billede 44-Brændstoftank 



 Service og vedligeholdelse 7 
 

TC48 55

7.5.6 Oliestand i gearet 

• Bring drevet i inspektionsstilling (45/1). 

• Fjern kontrolskruen (45/3), og påfyld olie efter 
behov via påfyldningen indtil underkanten af 
hullet. 

Skift af drevolie 

• Kør drevmotor varm. 

• Stil maskinen vandret. 

• Bring drevet i aftapningsstilling (45/2). 

• Anbring fad til opsamling af olie. 

• Åbn inspektionsskrue (45/3) på gear. 

• Åbn skruen (45/4) og opsaml olien. 

• Rengør gear med skylleolie. 

• Bring drevet i inspektionsstilling (45/1). 

• Fyld gearolie på via aftapningsboringen (45/4), 
indtil olien trænger ud af kontrolboringen (45/3). 

• Luk begge lukkeskruerne omhyggeligt. 

 

 

7.5.6.1 Kørebremseventiler 

Funktionskontrol 

• Begge kørehåndtag bevæges jævnt fremad i 
kørestilling „Maskine ruller“. 

• Begge køregreb samtidig i nulstilling. Maskinen 
skal bremse regelmæssigt og må ikke trække 
skævt. 
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3

 
Billede 45-Gear 
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7.5.7 Kædespænding 

 
Kontrollen skal foretages på et plant 
underlag. 

Gummikæde 

• Overvognen krøjes 90° ud fra køreretningen og 
løftes op i den ene side, indtil bæltet er frit 

• Viseren (46/1) skal være i niveau med 
cylinderens kant 

• Indstilling af kædespænding, se kap. 7.6.14 

• Den anden kæde kontrolleres på samme måde 

Stålkæde 

• Måleafstanden er mellem bærerulle og styrehjul 
(Billede 46) 

• Stålkædens nedhæng „b“ skal være ca. 20 mm 

• Den anden kæde kontrolleres på samme måde 

 

 
7.5.8 Elanlæg 

• Lysanlæg og advarselsudstyr kontrolleres.  

• Kontrollampernes funktion kontrolleres. 

• Batterivæskestanden kontrolleres. 

 
Et vedligeholdelsesfrit batteri skal ikke 
kontrolleres! 

 

 

1

HR1846

b

Gummi
Rubber

Stahl
Steel

 
Billede 46-Kædespænding 
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7.6 Inspektions- og servicearbejde 

7.6.1 Motorolieskift 

Motorolie-mængde ved olieskift og 
smøreoliespecifikation, se kapitel 3.6. 

Skift iht. service- og inspektionsplan, se kap. 7.7.3 

 
Brugt olie skal opsamles - må ikke sive 
ned i jorden. 

Bortskaffes iht. gældende forskrifter! 

Olieskift 

• Motor køres varm, smøreolietemperatur ca. 80 °C. 

• Maskinen parkeres vandret. 

• Sluk drivmotoren. 

• Egnet olieopfangningsbeholder stilles ind under. 

• Skru olieaftapningsslangen på ventilen (47/1). 

 

Der er skoldningsfare ved aftapning af 
varm olie! 

• Fjern olieaftapningsslangen, og skru 
beskyttelseskappen på ventilen (47/1). 

• Motoroliefilter udskiftes (se 7.6.2). 

• Motorolie påfyldes via påfyldningsåbningen 
(47/2) til max.-markering på målepinden (47/3). 

• Motoren startes og køres i 2 min. ved lav 
omdrejning. 

• Sluk drivmotoren. 

• Oliestanden kontrolleres, olie efterfyldes ved 
behov. 

7.6.2 Motoroliefilter 

Når motorolien skiftes, skal motoroliefiltret 
udskiftes samtidigt. 

• Filterpatronen (47/4) skrues af med 
spændebåndsnøgle eller lignende værktøj og 
bortskaffes iht. gældende forskrifter. 

• Filterhovedet renses og dets tilstand kontrolleres. 

• Det nye filter fyldes med olie, tætningsringen 
dyppes i olie og drejes hårdt fast med hånden. 

• Motoroliefilterpatron tæthedskontrolleres. 

 

 
Billede 47-Motorolie 
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7.6.3 Brændstofsystem 

 
Brændstoffet skal opsamles ved arbejde 
på brændstofsystemet! 

 

7.6.3.1 Brændstofbeholder 

Vedligeholdelse iht. inspektionsplan, kap. 7.7.3 

• Brændstofbeholder afvandes ved aftapningsprop 
(48/1). 

• Påfyldningssien renses og kontrolleres for skader. 

• Den udskiftes efter behov. 

 

7.6.3.2 Brændstofsystem udluftes 

 
Brændstofsystemet udluftes, når 
brændstoftanken er kørt helt tom. 

• Påfyldning af brændstoftank 

• Pumpen (49/2) på brændstoffilteret (49/1) 
aktiveres, indtil der løber brændstof gennem 
brændstoffilteret. 

 

7.6.3.3 Afvanding af brændstoftank 

 
Samle brændstoffet i en egnet beholder. 

• Stil en egnet beholder under åbningen. 

• Afløbsventilen (49/3) skrues ned, indtil der 
kommer brændstof ud. 

• Opsamlingsbeholderen fjernes og brændstoffet 
bortskaffes iht. gældende forskrifter. 

 

7.6.3.4 Brændstoffilter skiftes 

 
Samle brændstoffet i en egnet beholder. 

• Slangeklemmer (50/2) løsnes, og filter (50/1) 
fjernes. 

• Brændstof, der løber ud, skal samles i en egnet 
beholder. 

• Nyt brændstoffilter monteres og slangeklemmer 
spændes. 

• Tæthedskontrol. 

 
Brændstofsystemet skal ikke udluftes. 

 
Billede 48-Brændstoftank 

 

 

 
 
Billede 49-Brændstoffilter 
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Billede 50-Brændstoffilter skiftes 
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7.6.4 Luftfilter, luftindsugning 

 

Alle servicearbejder på luftindsugnings-
systemet skal udføres med motoren 
slukket. 

Forsøg ikke at starte motoren, når der 
ikke er nogen filterpatron i. 

 

 

7.6.4.1 Støvventil 

• Støvventilen (51/1) er nærmest vedligeholdelsesfri. 

• Hvis ventilen stoppes til, fjernes støv ved at 
trykke ventilen sammen. 

 

 

7.6.4.2 Luftindsugning 

• Luftindsugningsrum foran luftfilter renses for 
snavs (løv osv.). 

• Filterfastgørelse kontrolleres for beskadigelser 
og repareres/udskiftes efter behov. 

• Luftstyring efter luftfilter tæthedskontrolleres. 

• Kontroller gummidele for skader. 

 
Defekte dele udskiftes omgående! 

 

 

7.6.4.3 Servicetidspunkt for luftfilterindsats 

Luftfilter-hovedpatron 

• Filterhovedpatronen skal udskiftes, når 
kontrollampen (52/21) lyser på instrumentbrættet 
under maskindrift. 

• Kortvarig overskridelse af servicetidspunkt 
mindsker ikke luftfiltrets ydelse. 

Luftfilter-sikkerhedspatron 

Luftfiltrets sikkerhedspatron skal udskiftes: 

• når hovedpatronen er blevet serviceret for 3. 
gang. 

• senest efter 2 år. 

• hvis serviceindikatoren lyser igen med det 
samme efter udført servicearbejde på 
hovedpatronen. 

• hvis hovedpatron er defekt. 

• hvis sikkerhedspatronen er defekt. 

 

 
Billede 51-Luftfilter 

 
 
 

TC35-03-54
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Billede 52-Betjening 
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7.6.4.4 Udskiftning af patron 

Hovedpatron 

• Holdeklemmer (53/5) åbnes og dæksel (53/1) 
med støvventil tages af. 

• Den snavsede luftfilterpatron (53/2) trækkes ud 
med en forsigtig drejebevægelse og bortskaffes. 

• Servicearbejde noteres på sikkerhedspatronen. 

• Filterhuset (53/4) renses med en fugtig klud, 
især på luftfilterpatronens pakflade. 

• Ny luftfilterpatron kontrolleres for beskadigelser. 

 

Beskadigede luftfilterpatroner må ikke 
monteres, da dieselmotoren kan tage 
skade. 

• Luftfilterpatronen sættes ind i filterhuset med en 
let drejebevægelse. 

• Dækslet med støvventil monteres nedad og 
fastgøres med klemmerne (53/5). 

Sikkerhedspatron 

• Hovedpatronen fjernes. 

• Den snavsede luftfilterpatron (53/3) trækkes ud 
med en forsigtig drejebevægelse og bortskaffes. 

• Filterhuset renses med en fugtig pudseklud, 
især på patronernes pakflade. 

• Ny sikkerhedspatron sættes ind i filterhus med 
en let drejebevægelse. 

• Hovedpatronen sættes ind i filterhuset. 

• Dækslet med støvventil monteres nedad og 
fastgøres med klemmerne (53/5). 

 

 

 

 
Billede 53-Udskiftning af luftfilterpatron 
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7.6.5 Hydraulikoliekøler/kølevæske 

Rensning iht. service- og inspektionsplan kap. 7.7.3 

 

Maskinskader som følge af overophedning 
af motoren. 

• Rengør køleren omhyggeligt. 

• Hydraulikoliekøler (54) udblæses med trykluft 
fra bagsiden. 

Køleren kan også rengøres med højtryksrenser 
eller damprenser efter behov. 

 
Køleren må kun renses med en 
damprenser der, hvor der findes et 
olieudskilningsanlæg. 

• Efter rensning startes motoren for at tørre 
køleren. 

 

 
7.6.6 Udskiftning af kølevæske 

Udskiftning iht. inspektionsplan, se kap. 7.7.3 

Påfyldningsmængde og specifikation, kap. 3.6 

 

Kølevæske må kun skiftes, hvis motoren 
er afkølet. 

Pas på varm kølevæske - skoldningsfare!

Brug egnet beskyttelsesdragt/ 
beskyttelsesbriller. 

• Maskinen parkeres vandret. 

• Beholder stilles ind under motor og køler. 

• Dækslet (54/1) skal først trykaflastes og så 
fjernes ved køleren. 

• Aftapningshane (40/1) åbnes på køler og 
kølevæske tømmes ud. 

• Prop (40/2) på cylinderblok drejes ud og 
kølevæske tømmes ud. 

• Kølesystemet skylles igennem med rent vand 
efter behov. 

• Prop monteres på motor igen og 
aftapningshane lukkes på køler. 

• Kølesystem fyldes med kølevæske og køler 
lukkes med dæksel (39/1). 

• Motor startes; når den er nået op på 
driftstemperatur, slukkes og afkøles den. 

• Kontroller kølemiddelstanden og fyld i givet fald 
på (efter behov flere gange). 

• Kølesystem fyldes med kølevæske og køleren 
lukkes med dækslet 

• Motoren startes; når den er nået op på 
driftstemperatur standses og afkøles. 

• Kølevæskestand kontrolleres og kølevæske 
påfyldes (flere gange hvis det er nødvendigt). 

 

 
 
Billede 54 Hydraulikoliekøler 
 

 
Billede 55-Skift af kølemiddel 



7 Service og vedligeholdelse  
 

TC48 62 

7.6.7 Kontrol af kilerem 

Vedligeholdelse iht. inspektionsplan, kap. 7.7.3 

 

Kileremmen må kun kontrolleres eller 
spændes, når motoren står stille. 

Fare for kvæstelser! 

• Der skal gennemføres en visuel kontrol af 
kileremmen. 

 

Slidte eller beskadigede kileremme skal 
udskiftes med det samme. 

Kileremmens opspænding kontrolleres 

 
Til kontrol af kileremmens opspænding 
anbefales brug af måle&#x1f;instrument. 
Målemetoden fremgår af producentens 
vejledning. 

Kontrol uden måleinstrument 

• Kileremmens opspænding kontrolleres ved at 
midten på remmen trykkes let med 
tommelfingeren og ved at måle remmens 
bøjning. 

• Den må kunne bøjes maks. ca. 13 mm ved 
moderat tommelfingertryk på ca. 100 N. 

Kilerem strammes 

• Motor standses og tændingsnøgle tages ud. 

• Motorhjelm åbnes. 

• Fastgørelsesskruerne (57/1 og 57/2) på 
generatoren løsnes. 

• Generatoren svinges/forskydes, indtil kilerem-
men er spændt korrekt. 

• Fastgørelsesskruerne (57/1 og 57/2) på 
generatoren strammes. 

• Kontrollér spændingen en gang til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 57-Kilerem 



 Service og vedligeholdelse 7 
 

TC48 63

Udskiftning af kilerem 

• Motorhjelm åbnes. 

• Batteri frakobles og dækkes til 

• Nederste bunddæksel afmonteres 

• Kølemiddel aftappes 

• Holder til hydraulikslange på førerhusets bagside 
demonteres 

• Luftindsugningsslangen på køleren løsnes i 
luftfiltersiden 

• Øverste kølemiddelslange løsnes 

• Kølerens holdebøjle afmonteres, brændstoffilteret 
lægges til side 

• Køleren vippes til venstre 

• De 4 fastgørelsesskruer til beskyttelsesgitteret 
løsnes, beskyttelesgitteret drejes 90° mod urets 
retning og tages ud 

• Spændeskrue (57/1) til generator løsnes og 
kilerem tages af 

• Kileremmen tages ud over ventilatorvingen 

• Ny kilerem monteres og spændes efter gældende 
forskrifter 

• Afmonterede dele monteres igen i omvendt 
rækkefølge 

• Kølevæske påfyldes 

• Batteri tilkobles 

• Kontrollér, at ventilatorvingen kan bevæge sig 
frit 

• Prøvekørsel 

 

 
Monteres en ny kilerem, kontrolleres 
kileremmens spænding efter 15 minutters 
drift - kileremmen indstilles efter behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 57-Kilerem 
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7.6.8 Kontrol af ventilspillerum 

Vedligeholdelse iht. service- og inspektionsplan, 
kapitel 7.7.3. 

Ventilspillerummet (58/1) måles med et søgeblad 
mellem ventilløfter (58/3) og vippearm (58/2), mens 
motoren er kold.  

• Det korrekte ventilspillerum: 

Indsugningsventil: 0.25 mm 

Udstødningsventil: 0.25 mm 

• Tændingsrækkefølge: 1 - 3 - 4 - 2 

 
Den 1. cylinder er anbragt foran på 
motorens blæserside. 

• Ventildæksel afmonteres. 

• Krumtapakslen drejes i løberetningen, til 
ventiler overlapper hinanden ved 1. cylinder. 

• Mærkningen „0“ (58/6) på kileremshjulet og 
piilen på huset skal stemme overens. 
Ventiloverlapningen kontrolleres ved at bevæge 
krumtapakslen ca. 20° i begge retninger. 

 
Når kiphåndtaget bevæger sog, er 
stemplerne i indsugnings- og 
udblæsningsstilling. 

• Krumtapakslen drejes videre med 360°. 

• I denne stilling kontrolleres ventilernes 
ventilspillerum ved 1. cylinder. 

 

Ventilspillerummet indstilles efter behov: 

⇒ Kontramøtrik (58/4) løsnes. 

⇒ Skrue (58/5) justeres med en skruetrækker 
således, at ventilspillerummet (58/1) er korrekt, 
efter kontramøtrikken er skruet fast igen. 

• Krumtapakslen drejes med 180° i drejeretningen 
(urets retning).  
Ventiler kontrolleres ved 3. cylinder. 

• Krumtapakslen drejes med yderligere 180°  
i drejeretningen.  
Ventiler kontrolleres ved 4. cylinder. 

• Krumtapakslen drejes med yderligere 180°  
i drejeretningen.  
Ventiler kontrolleres ved 2. cylinder. 

• Ventildækslet monteres. 

 

 

 
Billede 58-Ventilspillerum 
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7.6.9 Batteri 

Vedligeholdelse iht. inspektionsplan, kap. 7.7.3  

Batteriet findes bagerst til venstre i motorrummet 

 
Anvisningerne fra batteriproducenten 
skal iagttages, før batteriet tages i brug. 

• Batteriplader skal være dækket af batterisyre 
med mindst 10 mm. Rent, destilleret vand 
påfyldes efter behov.  

• Motoren skal være slukket, når batteriet 
kontrolleres. 

 
Et vedligeholdelsesfrit batteri skal ikke 
kontrolleres. 

Afmontering af batteri 

• Åbn motorhjelmen. 

• Først afmonteres minusledningen (-), derefter 
plusledningen (+). 

• Klemmevinklen (59/1) løsnes. 

• Batteriet tages ud. 

Montering af batteri 

• Batteri stilles ind i maskine. 

• Batteriet fastgøres med klemvinkel. 

• Først monteres plusledningen (+), derefter 
minusledningen (-). 

 

Minuspolen (-) tilsluttes minusledningen 
(-). Pluspolen (+) tilsluttes plusledningen 
(+). 

Om vinteren skal man altid være sikker på, at 
batteriet har en tilstrækkelig opladning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 59-Batteri 
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7.6.10 Hydraulikolie 

Påfyldningsmængde og specifikation for 
hydraulikolie, se kap. 3.6 

Skift iht. service- og inspektionsplan, kap. 7.7.3  

Skift af hydraulikolie 

 

Der er skoldningsfare ved aftapning af 
varm olie! 

• Alle hydraulikcylindere køres i bund. 

• Sluk drivmotoren. 

• Ventilationsfilter (60/1) skrues ud. 

• Egnet olieopfangningsbeholder stilles ind under. 

• Hydraulikoliebeholderens aftapningsskrue (60/4) 
løsnes og olien aftappes i en ren beholder. 

 
Brugt olie skal opsamles - må ikke sive 
ned i jorden.  
Bortskaffes iht. gældende forskrifter! 

• Hydraulikoliebeholder skylles og renses efter 
behov (returfilter (60/2) fjernes). 

• Luk afløbsskruen omhyggeligt. 

• Dæksel til tilbageløbsfilter (60/2) løsnes. 

• Fyld ny hydraulikolie på, indtil det rigtige niveau 
fremgår af skueglasset (60/3). 

• Filterdækslet monteres. 

• Udluftningsfilter (60/1) skrues i. 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 60-Hydraulikoliebeholder 
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7.6.11 Hydraulikolie - tilbageløbsfilter 

Skift iht. service- og inspektionsplan, kap. 7.7.3 

 
Efter en større reparation udskiftes 
filterindsatsen efter testkørslen. 

 

Defekte påmonterede hydrauliske enheder 
kan forkorte tilbageløbsfiltrets levetid 

Skift af filterindsats 

• Ventilationsfilter (61/1) skrues ud. 

• Motor standses. 

• Dæksel (62/1) til tilbageløbsfilter (61/2) løsnes 
med værktøj og skrues af; der skal holdes øje 
med O-ring (62/2) og fjeder (62/3). 

• Filterbeholder (62/7) med filterelement (62/4) 
trækkes ud. 

• Filterelement fjernes fra filterbeholder ved at 
dreje og trække i det på samme tid; det skal 
bortskaffes iht. gældende forskrifter. 

• Filterbeholder renses efter behov. 

• 0-ringe (62/2; 62/5; 62/6) kontrolleres, defekte 
dele udskiftes. 

• Sensor (62/8) for tilsmudsningsindikator 
kontrolleres. 

• Nyt filter sættes i filterbeholderen, bemærk O-
ringens position. 

• Dækselpakning smøres med olie og dæksel 
spændes almindeligt. 

• Udluftningsfilter skrues fast igen. 

• Filter tæthedskontrolleres. 

 

 
7.6.12 Hydraulikoliebeholder - ventilationsfilter 

Skift iht. service- og inspektionsplan, kap. 7.7.3 

• Ventilationsfilter (61/1) fjernes, nyt filter isættes 
og spændes almindeligt. 

 
Bliver udluftningsfiltret forurenet (f.eks. 
oliedampe), skal filtret også udskiftes. 

 
Billede 61-Hydraulikoliebeholder 
 

 
Billede 62 Tilbageløbsfilter 
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7.6.13 – 

 

 
7.6.14 Kædespænding 

 

7.6.14.1 Kontrol af kædespænding 

 
Kontrollen skal foretages på et plant 
underlag. 

Gummikæde 

• Overvognen krøjes 90° ud fra køreretningen og 
løftes op i den ene side, indtil bæltet er frit. 

• Viseren (65/1) skal være i niveau med 
cylinderens kant. 

 
I normalstilling er viseren altid i 
niveau med cylinderens kant. 
Viseren forlader kun kortvarigt denne 
position, når fjederen arbejder. 

Til kontrol kontrolleres nedhænget „a“ 
a = 10-20 mm 

Stålkæde 

• Måleafstanden er mellem bærerulle og styrehjul 
(Billede 46) 

• Stålkædens nedhæng „b“ skal være ca. 20 mm 

 

7.6.14.2 Spænding af kæden 

• Dæksel skrues af på højre og venstre side af 
undervogn og kæde spændes med fedtsprøjte 
via smørenippel (65/2). 

• Kun gummikæde: 

Bemærk viseren (65/1).  
Spændeproces skal stoppes, så snart viser 
forlader sin normale stilling. 

• Kæde bevæges og kædespænding kontrolleres 
en gang til. 

 
Med nye gummikæder skal 
kædespændingen kontrolleres 2-3 gange 
på første driftsdag og efterspændes ved 
behov. 

7.6.14.3 Afspænding af kæden 

Bæltet skal håndteres forsigtigt ved 
afspænding, da fedtet strømmer ud 
under tryk. 

• Afspændingen foregår ved at ventilen (65/2) 
løsnes langsomt med smøreniplen, så fedtet 
kan strømme ud, til den rigtige kædespænding 
er nået. 

• Ventil med smørenippel spændes igen. 

• Fedt fjernes og bortskaffes iht. gældende 
forskrifter. 

• Kæde bevæges og kædespænding kontrolleres 
en gang til. 
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Billede 65-Kædespænding 
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7.6.15 Drejeforbindelse 

7.6.15.1 Smøring 

Vedligeholdelse iht. kap. 7.7.1 

Smøring af fortandingen 

• Fra smøreniplen (66/1), der er anbragt i 
førerhuset, påføres fedtet via et dyserør (66/2) 
på tandkransens fortanding. 

• Dette gøres ved at krøje overvogn langsomt 
med flere fulde omdrejninger, og smøre kraftigt 
med fedtsprøjten. 

Smøring af lejesystem 

• Med smøreniplen (66/3), der er anbragt i 
førerhuset, smøres tandkransens lejeløbsystem 
via en smøreledning (66/4). 

• Overvogn krøjes langsomt med flere hele 
omdrejninger og smøres, til der har dannet sig 
en krans (66/5) af frisk smørefedt rundt omkring 
pakningen. 

 
Billede 66-Drejekrans 
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7.6.15.2 Kontrol af fastgørelse af drejeforbindelse 

Kontrol iht. service- og inspektionsplan, kap. 7.7.3 

 

Ved nymontering skal skruerne kontrolleres 
igen efter 100 driftstimer. 

Efterfølgende monteringsbetingelser er en 
forudsætning for en optimal skrueforbindelse på 
under- og overvogn: 

• Anlægsfladerne på skruehovederne skal være 
metalblanke, dvs. fuldstændig fri for fedt og 
farve. 

• Gevind og skruehoved må ikke være beskadiget. 

 
Beskadigede skruer skal erstattes af nye 
skruer! 

Kontrollér alle skruer for de på billede 67 angivne 
spændingsmomenter. 

 
Billede 67-Drejeforbindelse 
 

A = overvogn 
B = undervogn 
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7.7 Service- og inspektionsplaner  

7.7.1 Dagligt og ugentligt arbejde 

 

 
Billede 71-Vedligeholdelse 
 

Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres af betjeningspersonalet: 
 

Hver dag 
1 Kontrol af hydraulikoliestanden 
2 Kontrol af motoroliestanden 
3 Brændstofstand kontrolleres (instrumentbræt) 
4 Kontrol af vandstand for sprinkleranlæg 
5 Kontrol af kædespænding på gummikæder 
6 Visuel (generel) kontrol af maskinen (f.eks. materialerevner, udvendige skader, mangler osv.) 
7 Tæthedskontrol: 

Ledninger, slanger, styreventil, hydrauliske pumper, cylindere osv. 
 

 
Ledninger og slanger må ikke fordrejes under fastspændingen! 

8 Kontrol af elektriske kontrol- og advarselselementer samt belysning 
9 Kontrol af betjeningselementernes bevægelighed 
10 Maskine smøres efter smøreplan 



 Service og vedligeholdelse 7 
 

TC48 73

 

 
Billede 72-Vedligeholdelse 
 

Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres af betjeningspersonalet: 
 

Ugentligt 
15 Køleribber på vandkøler og hydraulikoliekøler kontrolleres. 

 
 

Ved kraftig støvansamling forkortes rengøringsintervallerne! 

16 Rengøring af støvventil på luftfilter 
 

 
Ved kraftig støvansamling forkortes rengøringsintervallerne! 

17 Kontrol af batteriets syrestand samt tilslutninger 
18 -- 
19 Kontrol af kølemiddelstand 
20 Kontrol af kabinedørens låsemekanisme og funktion (venstre dør) 
21 Kontrol af gasfjedre til forrude og højre dør 
22 Kontrol af kædespænding på stålkæder 
23 Kontrol af lejebøsninger og bolte til arbejdsudstyr 
24 Maskine smøres efter smøreplan 
25 Kontrol af sikkerhedsanordningernes funktion, tilstand og fuldstændighed 
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7.7.2 Oversigt over smøresteder 

 
Defekte smørenipler skal omgående udskiftes og fedtgennemstrømningen kontrolleres! 

 

 
Billede 73 Smøremiddeloversigt 
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A l l e  s m ø r e s t e d e r n e  s m ø r e s  m e d  u n i v e r s a l f e d t s t o f  

Serviceintervallerne gælder for en 8-timers arbejdsindsats om dagen 

Nr 
Nr. 

Smørested Antal Hver dag Hver uge 

1 Skovlstang - hurtigskifte 1 X  

2 Stikarm - hurtigskifte 1 X  

3 Skovlcylinder - skovlstang - kiphåndtag 3 X  

4 Stikarm - kiphåndtag 1 X  

5 Skovlcylinder - stikarm 1 X  

6 Stikarmcylinder - stikarm 1 X  

7 Udligger - stikarm 1 X  

8 Stikarmcylinder - udligger 1 X  

9 Udliggercylinder - udligger 1 X  

10 Krøjesøjle - udligger 1 X  

11 Udliggercylinder - krøjesøjle 1 X  

12 Knækcylinder - krøjesøjle 1 X  

13 Overvogn - krøjesøjle 2 X  

14 Dozerbladcylinder 2 X  

15 Krøjekrans - lejesystem 1  X 

16 Krøjekrans - fortanding 1  X 

17 Knækcylinder - overvogn 1  X 

18 Dørhængsler 4  X 

19 hurtigskifte 2  X 

 
 

Ske sænkes ned på jorden, hurtigskifte åbnes - bolte skal være 
kørt helt ind - og smøres.  
 
Hurtigskiftet lukkes. 

   

 Specialudstyr    

21 Dobbelt gribeskovl type GL 14 X  

22 Hydraulikcylinder - griber 2 X  

 

 

Under særlige forhold (f. eks. ved arbejde på sandjord) forkortes smøreintervallerne for at opnå en 
selvrensning af lejestederne. 
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7.7.3 Inspektionsplan 

Arbejder, der skal udføres af forhandlerens faguddannede servicepersonale 
O = kontrol, vedligeholdelse 
X = udskiftning 

 
Driftstimer 

 
min 
2x 

 
min 
1x 

 

Arbejdet skal foretages, mens maskinen er varm efter 
100 

hver 
500 

 hver 
1000 

år 
lig 

år 
lig 

 

1 Kontrol af, om den rigtige instruktionsbog er i 
kabinen 

O O      

2 Motorolie skiftes X X   X   

3 Udskiftning af motoroliefilter X X   X   

4 Afvand brændstoftanken O O   O   

5 Udskiftning af brændstoffilter X X    X  

6 Kontrol af luftindsugning O O      

7 Luftfilter-hovedpatron skiftes se servicealarm  X  

8 Luftfilter-sikkerhedspatron skiftes efter behov 1)    

9 Køleribber på hydraulikoliekøler renses O O   O   

 
  

Ved kraftig støvansamling forkortes 
rengøringsintervallerne 

       

10 Køleribber på vandkøler rengøres O O   O   

 
  

Ved kraftig støvansamling forkortes 
rengøringsintervallerne 

       

11 Kontrol af kølemidlets frostbeskyttelse      O  

12 Udskiftning af kølevæske efter behov 1)    

13 Kileremmens opspænding kontrolleres O O      

14 Kontrol af motor- og pumpeophæng O O      

15 Kontrol af motoromdrejning (øverste og nederste 
tomgangshastighed) 

O O      

16 Kontrol af ventilspillerum på motor, evt. indstilling O   O  O  

17 Indsprøjtningsdyser kontrolleres    O    

18 Indsprøjtningspumpe kontrolleres    O    

19 Kontrol af batteriets syrestand samt tilslutninger O O      

20 Larvebåndskædernes tilstand kontrolleres O O      

21 Fastgørelse af kædedrev- turas, gear og hydromotor 
kontrolleres 

O O      

22 Løberuller og støtteruller kontrolleres for korrekt 
bevægelighed 

O O      

23 Lejebøsninger og bolte på arbejdsudstyr kontrolleres 
og indstilles „slørfrit“ 

O O      
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O = kontrol, vedligeholdelse 
X = udskiftning 

 
Driftstimer 

 
min 
2x 

 
min 
1x 

 

Arbejdet skal foretages, mens maskinen er varm efter 
100 

hver 
500 

 hver 
1000 

år 
lig 

år 
lig 

 

24 Kontrol af elektriske kontrol- og advarselselementer 
samt belysning 

O O      

25 Kontrol af betjeningselementernes bevægelighed og 
indstilling om nødvendigt 

O O      

26 Tæthedskontrol af alle ledninger, slanger, styreventil, 
hydrauliske pumper og cylindre. 

O O      

 

  

Ledninger og slanger må ikke fordrejes ved 
efterspænding. 

       

27 Kontrol af hydraulikolie, evt. udskiftning O O  X 2)  X  

28 Udskiftning af indsatsen til hydraulikolie-returfilteret X X  X  

29 Udskiftning af udluftningsfilter    X  X  

30 Gear oliekontrol/-skift X O  X  X  

31 Krøjeværkfastgørelse kontrolleres O O    O  

32 Krøjekransfastgørelsesskruer kontrolleres O O    O  

33 Maskine smøres efter smøreplan O O      

34 Kontrol af sikkerhedsanordningernes funktion, 
tilstand og fuldstændighed 

O O      

35 Kørebremseventilernes funktion kontrolleres O O      

36 Hydraulisk funktionskontrol med trykprøvning af 
funktionerne 

O O      

37 Prøvekørsel og prøvearbejde O O      

38 Kvitter på inspektionsblad, og send det tilbage til 
producenten 

O O 3)      

1) mindst hvert andet år 

2) Mulighed for forlængelse af olieskiftintervaller efter olieanalyse og laboratorierapport  
Yderligere information findes i kapitel 7.3 

3) inden for garantiperioden 
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7.8 Opbevaring 

7.8.1 Konservering ved længere tids opbevaring 

For at undgå skader (f.eks. korrosionsskader) 
under en opbevaring, der varer længere end tre 
måneder, skal man træffe følgende 
foranstaltninger: 

• Maskine parkeres i et tørt og støvfrit rum. 

• Maskine og motor renses ind- og udvendigt. 

• Maskine smøres efter smøreplanen. 

• Oliestand kontrolleres ved samtlige aggregater 
og efterfyldes ved behov. 

• Hydraulikoliestand kontrolleres, og hydraulikolie 
påfyldes efter behov. 

• Lakskader repareres. 

• Dieselbeholder fyldes helt for at undgå 
korrosionsskader. 

• Kontrol af kølevæske, frostbeskyttelse. 

• Dieselmotor-brugsanvisningens 
konserveringsanvisninger følges nøje. 

• Dæktrykket kontrolleres og dæk (gummibælter) 
beskyttes mod direkte solstråler. 

• Blanke stempelstænger konserveres mod 
korrosionsskader. 

• Batteriet afmonteres, renses og opbevares 
forskriftsmæssigt i et tørt rum; om vinteren skal 
rummet være frostsikkert. Smør tilslutningerne 
med polfedt. 

• Luftfiltrets luftindsugningsåbning og udstødning 
lukkes. 

7.8.2 Under opbevaringen 

• Når maskinen har været opbevaret i et halvt år, 
foretages en funktionskontrol af samtlige 
aggregater i 15 min. 

• Forinden renses stempelstænger for anti-
korrosionsmidlet. Luftfiltrets luftindsugningsåb-
ning og udstødning åbnes.  

• Efter funktionskontrollen konserveres maskinen 
igen. 

 

 
7.8.3 Efter opbevaringen 

Før maskinen på ny sættes i drift, skal følgende 
foranstaltninger træffes: 

• Stempelstænger renses for anti-korrosionsmidlet.  

• Luftfiltrets luftindsugning og udstødningen åbnes. 

• Luftfilterets hovedpatron og sikkerhedspatron 
tages ud, kontrolleres og udskiftes efter behov. 

• Maskine renses med et neutralt vaskemiddel. 

• Batteri kontrolleres, lades efter behov og 
monteres. 

• Dieselmotor-brugsanvisning følges nøje vedr. 
igangsætning af motoren. 

• Har maskinen været opbevaret længere end et 
halvt år, skal man skifte olie ved samtlige 
aggregater (aksler, gearkasse osv.) 

• Senest når maskinen har været opbevaret i et 
halvt år, skal man udskifte samtlige 
hydraulikoliefiltre (suge-, tilbageløbs- og 
udluftningsfiltre). 

• Maskinen skal smøres i overensstemmelse 
med smøreskemaet. 
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8 Driftsforstyrrelser 
8.1 Generelt 

Driftsforstyrrelser er ofte forårsaget af forkert 
håndtering af maskinen, brug af uegnede 
driftsmidler eller overskridelse af serviceintervaller. 

Efterfølgende oversigt viser en række mulige 
forstyrrelser og deres sandsynlige årsager. 

Hvis forstyrrelsen kun lader sig afhjælpe ved en 
reparation, tilkaldes kundeservice. 

8.2 Motor 

Alle fejl og mangler ved dieselmotoren skal 
håndteres i henhold til den separate 
driftsvejledning for motoren. 

Opstår der driftsforstyrrelser i garantiperioden, 
tilkaldes autoriseret kundeservice. 

 

 

 

 

Fejl Mulig årsag Udbedring 
8.3 Maskine kører ikke 

1 Motor defekt Kontrollér motoren 

2 Hydraulikolie mangler i tanken Olie påfyldes op til markering 

3 Hydraulikpumpe defekt Lad pumpen kontrollere for mekaniske skader af 
en fagmand 
Udskiftning af hydraulikpumpe (komplet) 

4 Kobling eller pumpedrev defekt Udskift pumpedrevet 
Årsag til skade undersøges 

5 Hovedovertryksventil defekt eller indstillet 
forkert 

Hovedovertryksventil fornys 

8.4 Styre-/fødetryk mangler 

1 Udstigningsåbning åben Luk udstigningsåbningen 

2 Hydraulikpumpe defekt Udskiftning af pumpe 
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Fejl Mulig årsag Udbedring 
8.5 Køreydelse for ringe 

1 Utilstrækkelig motorydelse Kontroller dieselmotor 

2 Hovedovertryksventiler defekte eller indstillet 
forkert 

Tryk kontrolleres, ventiler justeres og fornys efter 
behov 

3 Olietab i krøjeforbindelsen Krøjeforbindelsen pakkes igen 

4 Bælter for stramme Kædespænding kontrolleres og reduceres efter 
behov 

8.6 Graveudstyr arbejder ikke 

1 Udstigningssikring løftet eller styre-
/førdetrykventil defekt. 

Udstigningssikring sænkes eller styre-
/fødetrykventil kontrolleres og udskiftes eller 
repareres efter behov 

2 Olieindløbet til hydraulikpumpen er afbrudt Ledninger kontrolleres 

3 Hydraulikpumpe defekt Hydraulikpumpen skal kontrolleres af en 
servicetekniker, evt. udskiftes 

4 Hovedovertryksventiler defekt eller indstillet 
forkert 

Hovedovertryksventiler kontrolleres/udskiftes 

8.7 Nedsat maskinydelse 

1 Motorydelse utilstrækkelig Kontroller dieselmotor 

2 Hydraulikoliestand for lav Hydraulikolie påfyldes op til markeringen 

3 Pumpe suger luft Stram slangetilslutningerne. Udskift O-ring eller 
pakninger 

4 Pumpe slidt ned Udskiftning 

5 Arbejdstryk for lavt Indstilling/udskiftning af hoved-overtrykventiler 
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Fejl Mulig årsag Udbedring 
8.8 Maskine er for langsom, hydraulikolie bliver for varm 

1 Hovedovertryksventiler er indstillet for lavt 
eller defekte 

Indstilling/udskiftning af hoved-overtrykventiler 

2 Hydraulikpumpe er slidt op Udskift hydraulikpumpen 

3 Forkert hydraulikolie Hydraulikolien skal være af en kvalitet, der 
svarer til vores anbefalinger 

4 Oliestand for lav Olie fyldes på op til markeringen på skueglasset 

5 Oliekøler tilsmudset eller defekt Rens, kontroller, skift evt. ud 

6 Luft i hydrauliksystem Spænding af tilslutninger, når motor er standset 
og anlæg aflastet 

8.9 Overvogn svinger ned 

1 Sekundærventiler defekte eller indstillet 
forkert 

Sekundærventiler indstilles/udskiftes 

2 Krøjemotor utæt – indvendigt slid Hydraulikmotor udskiftes 

8.10 Ydelse af arbeitscylindere utilstrækkelig 

1 Cylinderpakninger slidt ned Foretag ny cylindertætning 

2 Sekundærventiler defekte eller indstillet 
forkert 

Kontrol af sekundærventiler, komplet udskiftning 
ved behov 

3 Hovedovertryksventiler indstillet forkert Hovedovertryksventiler kontrolleres/udskiftes 
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Fejl Mulig årsag Udbedring 
8.11 Fejl på elanlæg 

1 Udvendig og/eller indvendig belysning 
fungerer ikke 

Kontroller ledninger, tilslutninger, lamper og 
sikringer 

2 Vinduesvisker virker ikke Kontrol af kabler, tilslutninger og sikringer Kontrol 
af mekaniske fejl/udskiftning af vinduesvisker 

3 Signalhorn virker ikke Kabler, tilslutninger og sikringer kontrolleres/ 
signalhorn udskiftes 

4 Kontrolorganer arbejder upræcist Lokalisering og udbedring af mangler eller 
fejlkilde, tilkald kundeservice efter behov 

5 Starter virker ikke tilfredsstillende Kontrol af batteriets opladning. 
Test af starterfunktion. Kontrol af kontakt og 
tilstand af strøm- og stelkabel. 
Kontrol af tændingslås, evt. komplet fornyelse 
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9 Tillæg 
9.1 El-system 

Sikrings- og relækasse – positioner 

 
 

Position Ampere Funktion 
FB 60A Forvarmesikring 

FA 30A Hovedsikring 

F1 5A Kombiinstrument 15, startspærre 

F2 10A Brændstofpumpe, generator 

F3 15A Arbejdslys foran 

F4 15A Arbejdsprojektør bag, udligger 

F5 10A Kørsel hurtig/langsom, kørealarm 

F6 10A Drejebremse, dozerblad 

F7 15A Varmeblæser 

F8 15A Vinduesvask 

F9 10A Horn, Radio 15 

F10 10A Ekstrafunktion: 2. styrekreds, Ekstraudstyr: Elektrisk sæde 

F11 5A Kombiinstrument 30, sparspær 30 

F12 10A Indvendigt lys, radio 30, rotorblink 

F13 15A Stikdåse  

F14 15A  Ekstrafunktion: Optankningspumpe, Ekstraudstyr: 30 

K1 -- Hovedrelæ terminal 15 

K2 -- Relæ krøjebremse 

K3 -- Ekstraudstyr 

K4 -- Ekstraudstyr 

K10 -- Styring forvarmtid 
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9.2 Startspærre 

 

Startspærret må kun monteres af 
maskinproducenten eller et kvalificeret 
værksted. 

Producenten eller værkstedet skal 
udstede et bevis på, at startspærret er 
installeret iht. gældende forskrifter; dette 
bevis skal fremlægges for 
forsikringsselskabet. 

Du har installeret et autoaktivt elektronisk startspær 
IS 900 Safety-Stop, som arbejder på følgende 
måde: 

• Når tændingen er afbrudt, stilles anlægget 
automatisk i spærrefunktion efter ca. 9 minutter. 
Den grønne LED-lampe slukker og den røde 
LED-lampe begynder at blinke og blinker, så 
længe anlægget er aktiveret.  

• Din personlige 4-cifrede kode skal indtastes på 
tastefeltet, før du kan starte maskinen. Er den 
rigtige kode indtastet, slukker den røde LED-
lampe og den grønne LED-lampe lyser. Koden 
må kun indtastes, når tændingen er afbrudt; en 
fejlfri trykkontakt signaliseres med en grøn 
LED-lampe. 

• Indtastes en forkert kode, skal du vente i ca. 5 
sekunder, før du prøver igen. 

• Indtastes en forkert kode 3 gange i træk, 
spærres anlægget i 8 minutter. 

• Skal maskinen på værksted, skal du indtaste en 
6-cifret kode og informere værkstedspersonalet 
herom, når du afleverer nøglen på værkstedet. 
Denne kode gælder, indtil du indtaster din 
personlige kode igen. Derved slettes 
værkstedskoden automatisk. 

• Informér dit værksted om, at værkstedskoden 
først aktiveres efter 30 minutter. 

Kodning: 

Startspærren i din maskine har følgende 
fabrikskode: 0001 

Indtastning hhv. ændring af den personlige kode 

(Den fejlfrie trykkontakt signaliseres med en grøn 
LED-lampe). 

Der kan maks. accepteres tre ens cifre! 

1. Indtast fabrikskoden „0-0-0-1“ eller din 
personlige kode, til den grønne LED-lampe 
lyser. 

2. Indtast herefter straks „1“ og hold indtastningen 
nede, indtil den grønne LED-lampe blinker 4 x 
og slukker. 

3. Indtast herefter straks en ny kode f.eks. „6-7-8-9“. 

4. Indtast herefter straks „1“ og hold indtastningen 
nede, indtil den grønne LED-lampe blinker 4 x 
og slukker. 

5. Indtast herefter straks din personlige kode. 

6. Indtast herefter straks „1“ og hold indtastningen 
nede, indtil den grønne LED-lampe lyser. 

7. Nu er den nye kode programmeret. 
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Indtastning af værkstedskode 

 

Som værkstedskode kan man kun indtaste 
6 forskellige cifre f.eks. „2-3-4-5-6-7“ 

1. Indtast din personlige kode, indtil den grønne 
LED-lampe lyser. 

2. Indtast herefter straks „1“ og hold indtastningen 
nede, indtil den grønne LED-lampe blinker 4 x 
og slukker. 

3. Indtast straks „2-3-4-5-6-7“ (din værkstedskode). 

4. Indtast herefter straks „1“ og hold indtastningen 
nede, indtil den grønne LED-lampe blinker 4 x 
og slukker. 

5. Indtast straks „2-3-4-5-6-7“ (din værkstedskode) 
igen. 

6. Indtast herefter straks „1“ og hold indtastningen 
nede, indtil den grønne LED-lampe lyser. 

 

Denne værkstedskode slettes automatisk 
igen, når du indtaster din personlige 
kode. 

 

HR12-03-81
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Billede 81 Startspær 
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O v e r d r a g e l s e  -  i n s t r u k t i o n  
 
Ved overdragelse af maskinen til andre skal denne fremgangsmåde følges: 
 
1.Instruktionsbog 
Instruktionsbogen skal gås igennem side for side med supplerende praktiske 
øvelser. 
Særlig vigtigt er: 
• Uheldsforebyggende branchesikkerhedsråd 
• Tekniske data 
• Betjeningselementer, kontrol- og advarselsorganer 
• Kontrolarbejde før igangsætning 
• Tilkøringsforskrifter vedr. dieselmotor 
• Start og standsning af dieselmotor 
• Forklaring af hydrostatisk køretransmission 
• Køredrift 
• Bjærgning og transport af maskinen 
• Betjening af maskinens mange funktioner 
• Spænding af kæder 
• Bestemmelse og forklaring af serviceintervaller og punkter iht. service- 

og inspektionsplan på maskinen 
• Smøreintervaller og smøresteder iht. smøreplan 
• Udlevering af brugsanvisning til dieselmotor 
 
2. Reservedelsliste 
• Opbygning af en reservedelsliste med billeder og tekst 
• Maskintype, maskinens serienummer, komponentdel, fuldstændigt 

reservedelsnummer, styktal, forsendelsesadresse osv. skal altid være 
angivet ved bestilling af reservedele 

 
3. Garantibestemmelser 
• Uddybning af garantibestemmelser 
• Uddybning af service- og inspektionsplan 
• Garantikort udfyldes korrekt og sendes til Schaeff-Terex 

 
 
 

 
 

 

Gravemaskine på bånd 
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V e d l i g e h o l d e l s e s -  o g  
i n s p e k t i o n s s k e m a  

 
 
En omhyggelig gennemførelse af inspektionsarbejdet er den bedste 
forudsætning for, at maskinen har en lang levetid. 
 
Det anbefales at udføre det nævnte arbejde i den angivne rækkefølge, 
mens maskinen er varm. 
 
Inspektionsarbejdet skal gennemføres. 
 
Ved forsømmelser må man regne med nedsættelse i garantiydelserne. 
 
Maskinen skal være rengjort, når den stilles klar til inspektion. 



 

 

  
I n s p e k t i o n s p l a n  

Arbejder, der skal udføres af forhandlerens faguddannede servicepersonale 

O = kontrol, vedligeholdelse 
X = udskiftning 

 
Driftstimer 

 
min 
2x 

 
min 
1x 

Arbejdet skal foretages, mens maskinen er varm efter 
100 

hver 
500 

 hver 
1000 

årligt årligt 

1 Kontrol af, om den rigtige instruktionsbog er i 
kabinen 

O O     

2 Motorolie skiftes X X   X  
3 Udskiftning af motoroliefilter X X   X  
4 Afvand brændstoftanken O O   O  
5 Udskiftning af brændstoffilter X X    X 
6 Kontrol af luftindsugning O O     
7 Luftfilter-hovedpatron skiftes se servicealarm  X 
8 Luftfilter-sikkerhedspatron skiftes efter behov 1)   
9 Køleribber på hydraulikoliekøler renses O O   O  
 

 Ved kraftig støvansamling forkortes 
rengøringsintervallerne 

      

10 Køleribber på vandkøler rengøres O O   O  
 

 Ved kraftig støvansamling forkortes 
rengøringsintervallerne 

      

11 Kontrol af kølemidlets frostbeskyttelse      O 
12 Udskiftning af kølevæske efter behov 1)   
13 Kileremmens opspænding kontrolleres O O     
14 Kontrol af motor- og pumpeophæng O O     
15 Kontrol af motoromdrejning (øverste og nederste 

tomgangshastighed) 
O O     

16 Kontrol af ventilspillerum på motor, evt. 
indstilling 

O   O  O 

17 Indsprøjtningsdyser kontrolleres    O   
18 Indsprøjtningspumpe kontrolleres    O   
19 Kontrol af batteriets syrestand samt 

tilslutninger 
O O     

20 Larvebåndskædernes tilstand kontrolleres O O     
21 Fastgørelse af kædedrev- turas, gear og 

hydromotor kontrolleres 
O O     

22 Løberuller og støtteruller kontrolleres for 
korrekt bevægelighed 

O O     

23 Kontrol og „slørfri“ indstilling af lejebøsninger 
og bolte på arbejdsudstyr 

O O     

 
 
O = kontrol, vedligeholdelse 
X = udskiftning 

 
Driftstimer 

 
min 
2x 

 
min 
1x 

Arbejdet skal foretages, mens maskinen er varm efter 
100 

hver 
500 

 hver 
1000 

årligt årligt 

24 Kontrol af elektriske kontrol- og 
advarselselementer samt belysning 

O O     

25 Kontrol af betjeningselementernes 
bevægelighed og indstilling om nødvendigt 

O O     

26 Tæthedskontrol af alle ledninger, slanger, 
styreventil, hydrauliske pumper og cylindre. 

O O     

 
Ledninger og slanger sikres mod 

fordrejning ved efterspænding. 

.      

27 Kontrol af hydraulikolie, evt. udskiftning O O  X 2)  X 
28 Udskiftning af indsatsen til hydraulikolie-

returfilteret 
X X  X   

29 Udskiftning af udluftningsfilter    X  X 
30 Gear oliekontrol/-skift X O  X  X 
31 Krøjeværkfastgørelse kontrolleres O O    O 
32 Krøjekransfastgørelsesskruer kontrolleres O O    O 
33 Maskine smøres efter smøreplan O O     
34 Kontrol af sikkerhedsanordningernes funktion, 

tilstand og fuldstændighed 
O O     

35 Kørebremseventilernes funktion kontrolleres O O     
36 Hydraulisk funktionskontrol med trykprøvning 

af funktionerne 
O O     

37 Prøvekørsel og prøvearbejde O O     
38 Kvitter på inspektionsblad, og send det 

tilbage til producenten 
O O 3)     

1) mindst hvert andet år 

2) Mulighed for forlængelse af olieskiftintervaller efter olieanalyse og laboratorierapport 
Yderligere informationer findes i kapitel 7.3 

3) inden for garantiperioden 

 
 

 
 

 




