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Konformitetserklæring
Hermed erklærer vi at den nedenfor oppførte maskinen/maskingruppen som følge av
dens utforming og konstruksjon, i den utførelsen vi har levert, oppfyller de kjente,
grunnleggende krav til sikkerhet og helse i relevante EF-direktiver.
Ved endringer av maskinen/maskingruppen som ikke er avklart med oss, etter at
denne er utlevert til forhandler/bruker, blir denne erklæringen ugyldig.
Betegnelse på maskinen eller AV23-2, AV26-2, AV32-2, AV33-2, AV40-2,
AV23-2K, AV26-2K, AV32-2K, AV40-2K
maskingruppen
Type:

Tandemvalse og kombinert valse

Relevante EF-direktiver:

EF - Maskindirektiv 2006/42/EF med
endring 2006/42/EF
EF - EMC-direktivet 89/336/EF med endringene
2004/108/EF
EF - Utslippsdirektiv 97/68/EF
EF - Støydirektiv 2000/14/EF med endring
2005/88/EF

Anvendte harmoniserte
standarder, særlig:

EN 500-1, EN 500-4, EN 982, EN ISO 14121-1,
ISO 12100-1, ISO 12100-2, EN ISO 13850

Utstedende tekniske
kontrollorganer for
støymålingene:

TÜV Østerrike teknisk kontrollorgan nr. 0408
Kontrollrapportnummer: 09-UWC/WELS-EX-291
Dato: 11.10.2009
Målt lydeffektnivå:
102 dB(A)
Garantert lydeffektnivå: 106 dB(A)

Sted, dato:

Langenthal, november 2009

Firma:
Adresse:

Ammann Schweiz AG
Eisenbahnstrasse 25
CH-4901 Langenthal

Fullmektiger/
tekniske overvåkere:
Undertegnedes navn:
Undertegnedes stilling:

W. Thaller

Ch. Anliker

Leder kundeservice

Teknisk sjef
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Forord
Hjertelig til lykke med din anskaffelse av en Ammann veivals.
Kvaliteten på dette kompresjonsapparatet utmerker seg ved enkel betjening og
enkelt vedlikehold, en konsekvens av Ammanns mangeårige erfaring med
konstruksjon av veivalser.
Da omfanget av leveransen er avhengig av oppdraget, kan valsen din være
utstyrt på en måte som avviker fra enkelte beskrivelser og illustrasjoner.
For å unngå funksjonsfeil som følge av ikke sakkyndig betjening og
vedlikehold ber vi deg å lese nøye gjennom denne driftsveiledningen og å
oppbevare den for å kunne slå opp i den ved behov.
Med vennlig hilsen

Ammann Schweiz AG
Eisenbahnstrasse 25
CH-4901 Langenthal
www.ammann-group.ch
0041 (0)62 916 61 61
FAKS 0041 (0)62 916 68 04
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1 Oppbygning av driftsveiledningen

Oppbygning av driftsveiledningen
Nedenstående forklaringer hjelper deg å gjøre deg fortrolig med valsen og er
til hjelp ved håndtering og vedlikehold.
Oppbygning av driftsveiledningen
Denne driftsveiledningen inneholder følgende kapitler:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Innholdsfortegnelse
Oppbygning av driftsveiledningen
Identifisering
Sikkerhet
Transport / Igangsetting
Oversikt
Betjening

Opsjoner
Vedlikehold
Tips
Lagring
Hydraulikkdiagram
Elektrisk koblingsdiagram
Tekniske data

Det er absolutt påkrevet at du leser sikkerhetskapitlet nøye før igangsetting og
vedlikehold av valsen.
Hvis du tar spesielt godt hensyn til kapitlet Sikkerhet, blir maskinen mer pålitelig i bruk, og den vil få lengre levetid. Det reduserer reparasjonsomkostningene
og tapt tid.
Reservedeler
Reservedeler som tas i bruk må være i samsvar med de tekniske krav som er
fastlagt av Ammann. Oppfylling av disse kravene er alltid garantert ved bruk av
originale reservedeler fra Ammann.
Oppbevaring av driftsveiledningen
• Denne driftsveiledningen er en bestanddel av valsen og må til enhver tid
være tilgjengelig for innsyn for brukeren av valsen.
• Du må aldri fjerne noen kapitler fra denne håndboken. Manglende sider –
spesielt fra kapitlet Sikkerhet – må erstattes omgående hvis de mistes.
• Driftsveiledningen må oppbevares under hele valsens levetid, og må gis
videre til hver etterfølgende eier eller bruker av maskinen.
Aktualiseringsservice
Denne dokumentasjonen omfattes ikke av aktualiseringsservicen til Ammann
Schweiz AG. Endringer i denne dokumentasjonen kan bli gjennomført uten
ytterligere varsel.
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Oppbygning av driftsveiledningen
Betegnelse på valsen i beskrivelsene
For at du skal finne frem raskere, kommer vi i de enkelte beskrivelsene til å
fortelle deg hvor du finner den aktuelle delen.
Disse beskrivelsene baserer seg på følgende prinsipp:
Man betrakter valsen bakfra og forover.
Eksempel Låse opp dekselet:
På venstre side befinner panserlåsen seg…
oppe

bak

foran

venstre

høyre
nede
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Piktogrammer
Viktige steder betegnes som følger:
ADVARSEL
Betegner en umiddelbart truende fare.
Hvis denne ikke avverges, kan det resultere i tap av liv eller alvorlige
helseskader.

OBS!
Betegner en mulig farlig situasjon.
Hvis den ikke avverges, kan produktet eller noe i dets omgivelser bli skadet.

MERK
Betegner brukstips og annen særlig nyttig informasjon. Det er ikke et signalord
for en farlig eller skadelig situasjon.
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Identifisering
Denne driftsveiledningen gjelder også for nedenstående maskiner.
De oppførte dataene tjener til identifisering av typene. I kapitlet ”Tekniske
data” finner du alle data om de forskjellige maskinene.
Valse med bandasje
Type

Bredde

Vekt

AV23-2

1121 mm

2410 kg

AV23-2 S*

1140 mm

2650 kg

AV26-2

1326 mm

2660 kg

AV26-2 S*

1340 mm

2850 kg

AV32-2

1310 mm

3160 kg

AV33-2

1412 mm

3450 kg

AV40-2

1412 mm

3800 kg

Bredde

Vekt

AV23-2K

1065 mm

2280 kg

AV23-2K S*

1110 mm

2450 kg

AV26-2K

1249 mm

2400 kg

AV26-2K S*

1310 mm

2520 kg

AV32-2K

1219 mm

3110 kg

AV40-2K

1370 mm

3540 kg

Valse med luftfylt dekk (kombinert valse = K)
Type

Maskintypene skiller seg fra hverandre bare ved vekt og bandasjebredde. Den
kombinerte valsen har en hjulaksel med luftfylte dekk i stedet for den bakre
bandasjen.
* Valse med sidefri bandasje, S = sidefri
Tillegget sidefri bandasje har bare ensidig bandasjestøtte, men har samme
påskrift.
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Typeskilt
Typeskilt
Valsen er utstyrt med et typeskilt (1),
så den skal kunne identifiseres.
Typeskiltet befinner seg på venstre
side av maskinen, og er plassert på
det bakre karosseriet på valsen.
1

2

Viktig informasjon på typeskiltet:

3

1

4
5

1
2
3
4
5
6
7

6
8
7
9

11
10

8
9
10
11

Valsebetegnelse
Valsetype
Produsentens navn og adresse
Serienummer
Produksjonsår
Understellsnummer (FIN)
Effekt av forbrenningsmotoren
ved
Antall omdreininger/minutt
CECE totalvekt
(maks.-vekt CH)
CECE aksellast foran
(maks. aksellast CH)
CECE aksellast bak
(maks. aksellast CH)

MERK
Ved reservedelsbestillinger må serienummeret (S/N) på valsen angis.
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Leveransen omfatter
Leveransen omfatter
Kontroller at leveransen er fullstendig, og informer oss i løpet av 14 dager etter
kjøpet om dette ikke skulle være tilfelle. I denne forbindelse må du opplyse om
serienummeret.
•
•
•
•
•

Vals
Driftsveiledning til valsen
Reservedelskatalog for valsen
Driftsveiledning for Yanmar Motor på engelsk
Produsenterklæring Yanmar Motor

Dokumenter
Følgende dokumenter leveres sammen med maskinen og kan bestilles fra
Ammann i ettertid.
Driftshåndbok
22'500Type

1138316

Reservedelsliste
22'500-22'999

23’000-

22’500-

1120714 1129303 1138127 1138648 1138818

AV23-2

z

z

z

AV23-2K

z

z

z

AV26-2

z

z

z

AV26-2K

z

z

z

AV32-2

z

z

z

AV32-2K

z

z

z

AV33-2

z

z

z

AV40-2

z

z

z

AV40-2K

z

z

z

AV23-2 S*

z

z

AV26-2 S*

z

z

* Valse med sidefri bandasje, S = sidefri
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Arbeidssikkerhet generelt
• Valsen må utelukkende brukes til kjøring og komprimering av ubundne sjikt
(pukk, jord) og asfaltdekke. Annen bruk er ikke tillatt.
• Veivalsene må bare benyttes når samtlige verneinnretninger er på plass.
Hvis sikkerhetsbestemmelsene manipuleres eller ikke følges, vil CEkompatibiliteten ikke lenger gjelde.
• Før hvert arbeidssjikt begynner må du kontrollere at betjenings- og
sikkerhetsinnretningene fungerer og at verneinnretningene er på plass.
• Når arbeidet begynner, må du kontrollere styring og bremser. Ved mangler
er drift ikke tillatt.
• Dersom du finner mangler ved sikkerhetsinnretningene eller andre mangler
som har negativ innvirkning på sikker drift av apparatene, må du omgående
kontakte ansvarshavende person. Valsen må ikke brukes mer.
• Ved mangler som utgjør en fare for driftssikkerheten må driften omgående
innstilles.
• Driftsbetingede arbeider på veivalsen må bare utføres mens denne står
stille og er sikret mot å rulle vekk.
• Ved fylling av drivstofftankene må motoren stanses. Fyll ikke tanken i lukkede rom. Åpen ild er forbudt.
• Ikke vibrer i skråninger og på kanter når det er fare for at maskinen kan gli
eller velte.
• Kjør ikke opp stigninger som overstiger maskinens maksimale stigeevne.
Kjør forsiktig i bratte bakker og alltid i direkte retning oppover eller nedover.
• Ikke bruk vibrasjon i bygninger og på usikkert underlag.
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Arbeidssikkerhet generelt
• Hold førerhus, trapper og trinn rene for fett, smuss, is, o.l., og fjern
gjenstander man ellers kunne snuble over.
• Utsynet over kjøre- og arbeidsområdet må ikke innskrenkes. Nødvendige
speil må være riktig innstilt og må holdes rene.
• Før du fjerner deg fra veivalsen må du stanse motoren. Sikre maskinen så
ikke uvedkommende kan sette den i gang, og slik at den ikke kan begynne
å rulle av seg selv.
• Sørg for å sikre parkerte veivalser som utgjør en hindring, ved hjelp av
synlige og iøynefallende tiltak.
• Du må aldri arbeide under påvirkning av narkotika, alkohol eller legemidler
som reduserer bevisstheten.
• Valsen må kun brukes ved gode lysforhold og god arbeidsrombelysning.
• Arbeidsplassen til operatøren er på setet i førerhuset. Valsen må ikke
betjenes fra noen annen posisjon.
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Drift av veivalsen
ADVARSEL!
Fare for å bli overkjørt!
Veivalsen må bare settes i drift ut
fra førerhuset.
Når veivalsen er i bruk, må ingen
personer oppholde seg foran eller
bak den.

ADVARSEL!
Fare for ulykker!
1m

Personer som oppholder seg på
siden av veivalsen mens denne er i
drift må overholde en
sikkerhetsavstand på minimum 1
meter.

1m

Skjærsteder
Vær oppmerksom på følgende farer:
• Når du lukker motordekselet, må du passe på at det ikke er noe mellom
dekselet og karosseriet.
• At ingenting blir klemt ved styreplatene ved styreutslag med bandasjene
• Ikke ta inn mellom bandasje og støtte mens denne er i bruk.
ADVARSEL!
Fare for velt!
Kjøring i skråninger må alltid bare
foregå rett på.
Du må aldri kjøre på tvers av en
skråning.
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Drift av veivalsen
ADVARSEL!
Fare for velt!
Vær oppmerksom på følgende farer:
• Kanten på fyllinger kan gi etter!
• Hold avstand til skråninger og kanter! Kjør ikke ut
over avsatser i kjørebanen!
• Veivalser skal brukes og også parkeres slik at de
ikke kan velte. Dette gjelder spesielt i
bakkehellinger.
• Bandasjene har svært dårlig veigrep på sne og is.
Det er ikke tillatt å kjøre eller arbeide i skråninger
når det er sne eller is på bakken.

ADVARSEL!
Bruk sikkerhetssele!
Vær oppmerksom på følgende farer:
• Jevne overflater må ikke nødvendigvis ha en
jevnt fordelt og lik bæreevne.
• Under overflaten kan det befinne seg hulrom eller
større steiner.
• Leiret grunn blir glatt når den blir våt.
• Vibrasjoner kan øke faren for at du sklir ut til
siden.
• Kraftige styrebevegelser på kanten av skråninger
øker faren for at veivalsen vipper.
• Maskiner med sentertappstyring er spesielt utsatt
for fare ved styrebevegelser i skråninger.
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Drift av veivalsen
ADVARSEL!
Bruk vernesko!
Ved arbeid med eller på valsen må du bruke
vernesko for å unngå å klemme tærne.

ADVARSEL!
Les driftsveiledningen!
Les driftsveiledningen før du begynner å bruke
veivalsen.
Følg sikkerhetsreglene i den til punkt og prikke.
Om noe skulle være uklart, må du ta kontakt med
Ammann-representanten din.
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Veltebøyle (ROPS)
1

ADVARSEL!
Fare for ulykker
Maskinen må aldri tas i drift med
sammenfoldet veltebøyle (1)!

ADVARSEL!
Fare for ulykker
Uten produsentens samtykke må
det ikke foretas endringer på
veltebøylen (ROPS) (1).

MERK
Kontroller at:
• maskinens ramme ikke er bøyd eller sprukket i det området der
veltebøylen er festet
• veltebøylen ikke viser tegn til sprekker eller bruddsteder
• alle skrueforbindelsene er fast tiltrukket (pass på tiltrekkingsmomentet)
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3 Sikkerhet

Sikkerhetsmerking på maskinen
•
•
•
•

Ta hensyn til bestemmelsene og overhold disse.
Hold sikkerhetsetiketter og skilt i god og lesbar stand.
Skadde og uleselige etiketter og skilt må skiftes omgående.
Nye etiketter kan du bestille fra Ammann Schweiz AG.

Fra og med det tidspunktet skiltene ikke lenger er gjenkjennelige og forståelige
ved første blikk, må maskinen tas ut av drift helt til de nye skiltene er montert.

ADVARSEL!
Fare for ulykker!
Hvis maskinen er utstyrt med en
foldbar veltebøyle (ROPS), må
maskinen aldri tas i drift med
sammenfoldet veltebøyle.

ADVARSEL!
Klemfare!
I dette området må du utvise største
forsiktighet og bare oppholde deg
om det er nødvendig.
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Sikkerhetsmerking på maskinen
ADVARSEL!
Fare for ulykker!
Du befinner deg i faresonen.

ADVARSEL!
Håndskade!
Ikke stikk hånden inn i viften til
radiatoren mens maskinen går.

OBS!
Bremseslitasje!
Nødstopp (parkeringsbrems) må
kun benyttes når maskinen står,
eller i nødsfall.
Når motoren slås av, låses
parkeringsbremsen automatisk.

Parkeringsbremsen låser seg automatisk når setekontaktbryteren utløses.
Når du starter, må du ikke bruke reversen før bremsevarsellampen er slukket.
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Sikkerhetsmerking på maskinen
OBS!
Elektriske komponenter kan bli
ødelagt!
Sprøyt aldri inn i elektriske eller
elektroniske komponenter med en
vannstråle.
Sprøyt aldri inn i innsugningsåpningen for motorforbrenningsluften.
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Støydata
ADVARSEL!
Bruk hørselvern!
Alt etter hvordan maskinen brukes er en overskridelse av tillatt lydnivå på 85 dB (A) mulig. Ved
høyere lydnivåer må du bruke hørselvern i henhold
til den norske Arbeidsmiljøloven.

Støydata
De nedenfor oppførte støydataene samsvarer med rådsdirektiv 2000/14/EF og
stammer fra undersøkelser utført av et godkjent kontroll- og
overvåkningsorgan.
Kontroll- og overvåkningsorgan: TÜV Østerrike teknisk kontrollorgan-nr. 0408
Målt lydeffektnivå:
AV1 = 99 dB (A)
AV2 = 102 dB (A)
Garantert lydeffektnivå:
AV1 = 103 dB (A)
AV2 = 106 dB (A)
Målt lydtrykknivå på førerplassen:
AV1 = 86,6 dB (A)
AV2 = 87,7 dB (A)

MERK
Plikten til å bruke hørselvern er definert i en nasjonal standard.
I Sveits og Tyskland gjelder dette fra en målt verdi på
85 dB (A) (lydtrykk).

Identitetsnummer: 1138316
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Sikkerhet (Vedlikehold)

MERK
Vedlikehold må bare utføres av opplærte fagfolk!
• Vedlikeholdsarbeid og reparasjoner på veivalsen må bare utføres mens
denne står stille og er sikret mot å rulle vekk.
• Sikre maskinen med avstiveren.
• Gjør hydrauliske ledninger trykkløse før du utfører noe arbeid på dem.
• Under arbeider på maskinens elektriske anlegg må strømtilførselen fra
batteriet alltid brytes. Isoler batteriet fra omgivelsene, eller demonter det.
Dette gjelder ikke for arbeider der elektrisk energi er nødvendig. Ved
personskader forårsaket av syre må du skylle omgående med rent vann og
oppsøke lege.
• Etter avsluttede vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må du sette verneinnretningene forskriftsmessig på plass igjen.
ADVARSEL!
Gass - kvelningsfare!
La aldri motoren gå i lukkede rom.
Hvis det ikke kan unngås at maskinen må brukes i
et lukket rom, må eksosen suges inn direkte fra
eksosrøret og deretter ledes ut i det fri.

OBS!
Elektriske komponenter kan bli ødelagt!
Sprøyt aldri inn i elektriske eller elektroniske
komponenter med en vannstråle.
Sprøyt aldri inn i innsugningsåpningen for motorforbrenningsluften.
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Sikkerhet (Vedlikehold)
OBS!
Tap av hydraulisk styring!
Hydraulikkslangene går i oppløsning.
På brukte maskiner er det forbudt å skifte ut oljen
med biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske.
Hvis det må skiftes ut hydraulikkslanger på en
maskin som drives med syntetiske estere HE,må
man kun bruke slike som er blitt sertifisert av
leverandøren som brukbare for anvendelse i
forbindelse med syntetiske estere.

ADVARSEL!
Livsfare!
• Ved arbeider på oppjekket eller hevet maskin
må du alltid sørge for et underbygg som
forhindrer ulykker.
• Arbeid aldri under en maskin som bare blir holdt
oppe av en kran eller av annet elektrisk/hydraulisk løfteutstyr.
• Hvis du begir deg inn under en hevet eller
oppjekket maskin må denne alltid være sikret
mekanisk.
• Ved opplasting må det bare benyttes stabile
lasteramper som er tilpasset maskinens vekt.
• Under frakt oppe på transportkjøretøyer må du
sikre valsen mot å rulle av, skli sidelengs eller
velte.

Identitetsnummer: 1138316
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Sikkerhet (Vedlikehold)
OBS!
Batteriesyre!
Svovelsyren i batteriets elektrolytt er giftig og
virker sterkt etsende på klær og hud. Syresprut i
øynene kan føre til blindhet.
• Beskytt batteriet mot åpen ild, flammer eller
gnister.
• Beskytt batteriet mot mekanisk skade.

OBS!
Lad batteriet!
• Kontroller aldri batteriets oppladningstilstand ved å forbinde de to polene
med en metallgjenstand. Bruk et voltmeter eller ladeindikatoren til
batteriet.
• Når du kobler fra batteriet, må du alltid først løse minusklemmen
(-). Når du kobler det til, må du først feste plussklemmen (+).

OBS!
Elektriske komponenter kan bli ødelagt!
Før sveising på maskinen må du demontere batteriet og fjerne det helt.

MERK
Erstatt alltid batteriet med et vedlikeholdsfritt batteri.
Skulle du bruke et batteri som krever vedlikehold, må du følge
sikkerhetsanvisningene i brukanvisningen for batteriet.
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Sikkerhet (Vedlikehold)
ADVARSEL!
Fare for forbrenninger!
Ekspansjons- eller radiatorlokket må aldri fjernes
mens motoren går eller er varm.
Vri først lokket til første anslag for å slippe ut
trykket. Deretter kan du ta lokket helt av.
ADVARSEL!
Fare for inntrekking!
Motordekselet må bare åpnes når motoren er slått
av.
Hvis du i forbindelse med feilsøking ikke kan
unngå å arbeide på bevegelige deler (motor eller
maskin), må du aldri ha på deg halskjeder,
armbånd, skjerf, slips eller andre løstsittende klær.
Hvis et slikt smykke eller plagg skulle bli dradd inn
i en roterende maskindel, er det stor fare for
alvorlige skader!

ADVARSEL!
Fare for forbrenninger!
• Arbeider på motoren må bare utføres når
motoren er avkjølt.
• Hold tilstrekkelig avstand til eksosen.

OBS!
Miljøfare!
Ikke la væske renne ut i avløp, jord eller
omgivelsene.
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Fare på grunn av vibrasjoner
Helkroppsvibrasjoner
De nedenfor oppførte akselerasjonsverdiene i de tre retningene ble målt i
henhold til Parlaments- og Rådsdirektiv 2002/44/EF. I henhold til dette
direktivet må det tas hensyn til følgende ved vurdering av risikoen:
• Omfang, type og varighet av eksponeringen, samt grenseverdiene for
eksponering
• Alle virkninger på helsen og sikkerheten til valseføreren
• Opplysningne fra produsenten av valsen
I det nedenstående beskrives de vanligste aktivitetene innen
massekomprimering med og uten vibrasjon. Ved beregning av
dagseksponeringen er det viktig å ta hensyn til eksponeringsvarigheten.
Akselerasjonsverdier i m/s2 i henhold til ISO 2631-1 for helkroppsvibrasjoner

Aktivitet

aw,eqx

aw,eqy

aw,eqz

Massekomprimering med vibrasjon

0.226

0.203

0.213

Massekomprimering uten vibrasjon

0.351

0.243

0.102

Aktivitet

VDVx

VDVy

VDVz

Massekomprimering med vibrasjon

1.16

1.23

3.14

Massekomprimering uten vibrasjon

3.21

2.97

0.43

MERK
Akselerasjonsverdiene avhenger av arbeidsmåten og grunnforholdene, dvs.
at verdiene kan avvike fra informasjonen.
Den faktiske belastningen kan finnes med et helkropps-svingningsbelastnings-apparat.

Identitetsnummer: 1138316

28

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

3 Sikkerhet

Notater

Identitetsnummer: 1138316

29

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

3 Sikkerhet

Notater

Identitetsnummer: 1138316

30

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

4 Transport / Igangsetting

4 Transport /
Igangsetting

Identitetsnummer: 1138316

31

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

4 Transport / Igangsetting

Transport
Fiksering svingledd
1
ADVARSEL!
Klemfare
Før maskinen løftes, ved transport
av maskinen, må avstiveren (1) for
svingleddet settes på plass.

Heving etter 4 punktsopphenget
1

Løft maskinen med et passende
løfteutstyr, etter de 4 lastekrokene (1)
som er integrert i hjulopphenget.
MERK
Løfteutstyret (stålwire osv.) må
minst ha en wirelengde på 2300
mm.

ADVARSEL!
Fare for ulykker!
• Ingen mennesker må oppholde seg under hengende last!
• Ved innlasting må det kun benyttes skli- og stoppsikre ramper.
• På transportkjøretøy må maskinen sikres mot å rulle, skli sidelengs og
velte.

MERK
Hvis du tømmer vanntankene før transporten, reduseres vekten av valsen.
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Transport
1

1

Sikre valsen
Spenn fast valsen ved å feste wire på
fire steder i hjulopphenget (1) og
stramme nedover.
Sikre maskinen mot å rulle forover og
bakover.
Nå må du sikre valsen, så den ikke
forskyver seg sidelengs.

OBS!
En blokkert styremekanisme kan føre til ulykker!
Før du starter maskinen, må du fjerne avstiveren for svingleddet.

Relevante mål ved transport
Type

Lengde* (mm)

Bredde (mm) Høyde* (mm)

Vekt (kg)

AV23-2

2563

1121

1937

2515

AV23-2 S

2563

1140

1937

2755

AV23-2K

2563

1065

1937

2385

AV23-2K S

2563

1110

1937

2555

AV26-2

2563

1326

1937

2765

AV26-2 S

2563

1340

1937

2955

AV26-2K

2563

1249

1937

2505

AV26-2K S

2563

1310

1937

2625

AV32-2

2563

1310

1937

3265

AV32-2K

2563

1219

1937

3215

AV33-2

2563

1412

1937

3555

AV40-2

2563

1412

1937

3905

AV40-2K

2563

1370

1937

3645

* Med sammenfoldet veltebøyle
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Tyngdepunkt
Det tyngdepunktet som er relevant for
transporten, befinner seg 710 mm fra
bakken og omtrent på midten av
maskinen, avhengig av nivået i
diesel- eller vanntanken.
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Avstiver for svingleddet
Blokkere svingleddet
Løsne den nedre delen av avstiveren
(1) ved først å trekke ut spennfjæren
(2) og deretter låsebolten (3).

1

3

2

Betjen styringen av valsen forsiktig,
til avstiveren (1) passer inn på festet
(2) på motsatt side.

2

MERK
For at du skal kunne betjene
styringen, må du starte maskinen.

1

ADVARSEL!
Klemfare
En person befinner seg i
faresonen. Slå av maskinen så
snart den er rettet opp.
La avstiveren gå i inngrep, og sikre
den med festebolten (1).
Sikre festebolten med spennfjæren
(2).

2

1
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Igangsetting
Den leverte maskinen er prinsipielt klar til bruk. Før maskinen settes i gang må
du ta hensyn til følgende punkter:
• Gjør deg kjent med driftsveiledningen.
• Utfør titimersservice (10 driftstimer). Denne er beskrevet i kapitlet
”Vedlikehold”.
• Forviss deg om at svingleddet er åpnet (avstiveren er fjernet).

Valse med luftfylt dekk (kombinert valse)
• På kombinasjonsvalser må dekktrykket kontrolleres og ved behov justeres.
Ved utlevering fra fabrikk er trykket standardmessig 2,5 bar.
• Lufttrykket i dekkene må tilpasses underlagets komprimeringstilstand.

Dekktrykk for lavt

Dekktrykk OK

Dekktrykk for høyt

MERK
Hvis cordlaget er synlig på overflaten av dekkene, må de skiftes.
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Igangsetting
Brede dekk
Ventiler
1

To og to dekk er forbundet med
hverandre på hver side. Ventilene til å
pumpe opp dekkene med kommer fra
samme åpning.
Ventilen (1) med slangen fører til det
innerste dekket.

2
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Riktig bruk
Bruksområde for AV2-2
Vibrasjonsvalsene AV2-2 er universalvalser, beregnet på bruk på små og
mellomstore byggeplasser. Ammann-valsene har vist seg å være virkningsfulle
og effektive komprimeringsmaskiner både ved legging av asfaltdekke og ved
komprimering av jord, grus og pukk.
Krav til brukeren av valsene
Kun egnede og pålitelige fagfolk som har fått opplæring og har gyldig førerkort,
må brukes til å betjene valsene.
Bruksgrenser under ulike klimatiske forhold

Temperaturbegrensninger
Luftfuktighet

Drift

Lagring

-10 °C til +48 °C

-10 °C til +48 °C

Helårsbruk / Lagring utendørs

Terreng

Planert

Stigning

30 % med - / 40 % uten
vibrasjon
30 % med - / 40 % uten
vibrasjon

Helning

Planert
40%
40%

Normaldrift
Valsen AV2-2 må utelukkende brukes til kjøring og komprimering av ubundne
sjikt (pukk, jord) og asfaltdekke.
Spesialdrift
• Transport av maskinen fra A til B (kran og spesialkjøretøy)
• Rengjøring av maskinen
• Vedlikehold og pleie av anleggsdeler etter vedlikeholdsplan eller etter at
defekter har oppstått
• Retting av maskinfeil ved fagpersonell, med utgangspunkt i feilmeldinger
• Sleping av maskinen
• Fagmessig kassering i henhold til landsspesifikke bestemmelser ved eieren
/ driftsansvarlig juridisk person.
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Feilaktig bruk
Feilaktig bruk omfatter alt som ikke er oppført under riktig bruk. Legg særlig
merke til følgende:
•
•
•
•

Maskinen er ikke noe lekeapparat for barn
Maskinen må ikke brukes som trekkvogn.
Maskinen er ikke noe transportmiddel for personer.
Ved forflytning over større avstander enn 3 km må maskinen transporteres
på et annet kjøretøy
• Maskinen er ingen steinbryter, demoleringshammer eller liknende.
Ansvarsfraskrivelse
Ammann Schweiz AG påtar seg intet erstatningsansvar for opprettholdelse av
sikker drift av valsen hvis den har vært utsatt for feilaktig bruk.
Av sikkerhetsgrunner er egenmektige ombygninger og forandringer av
maskinen forbudt.
De reservedelene som brukes ved utskifte av defekte deler eller slitasjedeler,
må tilfredsstille de tekniske kravene Ammann har fastlagt. Oppfylling av disse
kravene er alltid garantert ved bruk av originale reservedeler fra Ammann.
Arbeidsanvisningene i de enkelte kapitlene må følges. Det må under alle
omstendigheter tas hensyn til sikkerhetsanvisningene. Skulle
arbeidsanvisningene, rekkefølgen av dem, sikkerhetsanvisningene eller
sikkerhetsmerkingen ikke bli fulgt, oppheves erstatningsansvaret.
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Komponentoversikt
1
2
3
4

1
3

Nødstopp-bryter
Tenningslås
Girspak
Turtalls-innstillingsspak

2
4

2

1 Tanklokk (diesel)
2 Dokumentlomme, under Deksel

1

1

2

1
2
3
4
5

Lokk (vanntank foran)
Lokk (vanntank bak)
Typeskilt
Overrisling foran
Avstryker

3
4
5
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Komponentoversikt
1
2
3
4
5

1
3
2
4

Opphenging
Motoroljefilter
Hydraulikkoljefilter
Svingleddavstiver
Oljenivåindikator hydraulikktank
(optisk)

5

1 Tappeskrue for hydraulikkolje
2 Tappeskrue for motorolje
3 Tappeskrue for dieseltank
2
3

1

4

1
2
3
4

1

Vannfilter
Overrisling bak
Avstryker
Vannpumpe (under vanntanken)

2
3
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Instrumentbord (brytere)
1

2

4

3

5
6

7
11

8
10

9

1 Bryter for bedre stigeevne (traksjonsassistanse/hydraulisk
differensialsperre) (Tillegg bare AV2-2)
2 Bryter for roterende varsellys (opsjon)
3 Bryter for nødblink (bare med opsjonen lys)
4 Multifunksjonsapparat med timeteller
5 Valgbryter – vibrasjon foran eller foran og bak (opsjon)
6 Bryter for arbeidslys (bare med opsjonen lys)
7 Bryter for lys (bare med opsjonen lys)
0 – av
1 – Parkeringslys
2 – Fjernlys
8 Bryter for kontinuerlig overrisling (standard) eller bryter for
intervalloverrisling (Opsjon)
9 Blinklysbryter venstre/høyre (bare med opsjonen lys)
10 Nødstoppknapp
11 Signalhorn
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Instrumentbord (kontrollamper)
6

7

5

8
4

9
10

3
2

11
1
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Varsellampe for batteriets ladetilstand (ladekontroll)
Varsellampe for motoroljetrykk
Varsellampe for motorens kjølevæsketemperatur
Varsellampe for nødstoppkrets, girspak-nullstilling og setekontakt
Varsellampe, drivstoffreserve
Varsellampe forgløding
Varsellampe for hydraulikk for matetrykk og løsning av bremser
Varsellampe parkeringslys
Varsellampe lys for kjøring på vei
Varsellampe blinklys
Drivstofftankindikator
Driftstimeteller

OBS!
Varsellampene motoroljetrykk, ladetrykk, matetrykk og trykk for løsning av
bremser må tennes når tenningen slås på. Så snart du har startet motoren,
må disse slutte å lyse.
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Driftskontroll
1 Varsellampe batteriets ladetilstand
Hvis varsellampen for ladekontrollen tennes mens maskinen
kjører, eller ikke slukker etter start av motoren, må du gjøre
følgende:
1. Stopp motoren
2. Kontroller om kileremmen i motoren er defekt eller løs.
3. Hvis varsellampen for ladekontroll lyser også etter at disse
tingene er kontrollert, må du tilkalle en spesialist for å få løst
problemet.
2 Varsellampe motoroljetrykk
OBS!
Stopp omgående!
I tilfelle varsellampen for motoroljetrykket tennes mens maskinen
er i gang, eller ikke slukker etter starten, må motoren stanses
omgående!
1. Kontroller at motoren ikke mister olje og at oljestanden er
korrekt.
2. Hvis oljestanden i motoren er som den skal være, må du
tilkalle en spesialist for å få løst problemet.
3 Varsellampe kjølevæsketemperatur
OBS!
Stopp omgående! Overoppheting av motoren!
Hvis varsellampen for kjølevannstemperaturen tennes mens
maskinen er i gang, må du slå av motoren med én gang og
etterfylle kjølevæske.
ADVARSEL
Fare for forbrenninger! Kjølekretsløpet står under trykk.
1. La motoren avkjøles før du tar av radiatorlokket.
2. For å unngå forbrenninger, bør du først løsne radiatorlokket
med en ¼ omdreining, så trykket utliknes.
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Driftskontroll
3. Så snart trykket har sunket, kan du fjerne lokket og etterfylle
væsken.
4. Kontroller om det er lekkasjer i kjølesystemet, og om
radiatoren/ekspansjonsbeholderen har korrekt kjølevæskenivå.
5. Hvis ingen feil blir funnet, må du tilkalle en spesialist som kan
løse problemet.
4 Varsellampe for nødstoppkrets, girspak-nullstilling og
setekontakt
Når varsellampen tennes mens tenningen er på, må du ta hensyn
til følgende:
1. Løsne nødstoppknappen „EMERGENCY-STOP“ ved å dreie
den med urviserne (rød trykknapp på instrumentbordet).
2. Sett girspaken i nullstilling.
3. Sett deg på førersetet.
4. Hvis varsellampen lyser også etter at disse tingene er
kontrollert, må du tilkalle en spesialist for å få løst problemet.
5 Drivstoffreservelampe
Når denne lampen tennes, holder drivstoffet i minst ½ time til.
Etterfyll diesel.
• Tankvolum: 43 l
6 Forgløding dieselmotor
• Forglødetid: 15 sekunder.
Når du starter motoren, slukkes varsellampen.
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Driftskontroll
7 Varsellampe for hydraulikk for matetrykk og løsning av
bremser
Så lenge denne varsellampen lyser, er det hydrauliske mate- og
bremseløsningstrykket ikke stort nok. Ikke begynn å kjøre før
denne varsellampen har sluttet å lyse.
ADVARSEL!
Når varsellampen for det hydrauliske mate-/bremseløsningstrykket
tennes under kjøring, eller ikke slukker etter at motoren er startet,
må ikke maskinen kjøres mer.
1. Kontroller om setekontaktbryteren er lukket.
2. Hvis setekontaktbryteren er lukket og varsellampen fortsatt
lyser, må du tilkalle en spesialist for å få løst problemet.

Identitetsnummer: 1138316

48

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

5 Oversikt

Notater

Identitetsnummer: 1138316

49

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

5 Oversikt

Notater

Identitetsnummer: 1138316

50

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

6 Betjening

6 Betjening

Identitetsnummer: 1138316

51

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

6 Betjening

Førersete

MERK
Førersetet er viktig for helsen din. Still inn setet etter kroppsmassen din.
Innstilling i lengden
Trykk spaken (1) litt oppover og still
inn setet i ønsket stilling.
MERK
Ved en ergonomisk innstilling i
lengderetningen hviler føttene på
gulvplaten.

1

Innstilling i tversretningen (bare
AV2-2)
Trekk spaken (1) oppover og still inn
setet i ønsket stilling.

1
1

Innstilling av ryggstø
Drei innstillingsknappen (1) med
urviserne, ryggstøet flytter seg
bakover.
Drei innstillingsknappen (1) mot
urviserne, ryggstøet flytter seg
forover.
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Førersete
Innstilling av vekten
Hvis du dreier innstillingsknappen (1)
med urviserne, reduseres fjæringen i
setet.

1

Hvis du dreier innstillingsknappen (1)
mot urviserne, økes fjæringen i setet.
Innstillingen av vekten foregår
trinnløst, og dekker området 50 – 120
kg.

ADVARSEL!
Fare for ulykker!
Førersetet må ikke reguleres under kjøring – stor fare for ulykker!

ADVARSEL!

1

Fare for ulykker!
Bruk sikkerhetssele!
Du må alltid bruke sikkerhetssele
(1). Sammen med veltebøylen
utgjør den et sikkerhetssystem som
kan redde livet ditt.

ADVARSEL!
1

Klemfare!
Du må ikke plassere føttene på den
oppbøyde forkanten (1) av
gulvplaten. Når veivalsen svinger,
kan du komme i klem.
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Veltebøyle (ROPS)
ADVARSEL!
Fare for ulykker!
Under drift må veltebøylen (ROPS)
klappes opp.
Veltebøylen (ROPS) klappes ned
kun i forbindelse med transport.

Klapp opp veltebøylen (ROPS)
Fjern først splinten (1) og deretter
bolten (2).

2
1

Legg delene på den bakre
vanntanken eller på setet. De bør
være lett tilgjengelige når du skal
montere dem igjen.

Løft veltebøylen (ROPS) så høyt opp
at den holder seg selv.
Stå på førerplassen og trekk
veltebøylen (ROPS) helt opp.
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Veltebøyle (ROPS)
Monter begge skruene med splintene.
For å trekke til skruene må du
eventuelt bruke en stang.

Under drift må begge sidene være
sikret med skruer og splinter.

ADVARSEL!
Fare for ulykker!
Ikke stå under veltebøylen (ROPS)
når du slipper den ned. Veltebøylen
(ROPS) kan falle av seg selv, så
snart den har overskredet
tyngdepunktet.
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Start av motoren
Avstiver for svingleddet
Forviss deg om at avstiveren (1) er
festet som vist på bildet og at
sikringsfjæren er gått i inngrep.

1

ADVARSEL
Fare for ulykker
Når avstiveren for svingleddet er
festet, er styringen blokkert.
Hærverksbeskyttelse
Forviss deg om at
hærverksbeskyttelsen (1) er vippet
helt tilbake, som vist på bildet.
1

Førerkabin
1
2
3
4

3
1
2

4

Girspak
Turtalls-innstillingsspak
Nødstoppknapp
Tenningslås

Sett deg på førersetet, så vil
setekontaktbryteren frigi styringen.
Setekontaktbryteren må ikke
forbikobles.

Hvis nødstoppknappen (3) er blitt brukt, må du løsne den ved å dreie den med
urviserne. På versjonen Amerika kan du løsne nødstoppknappen ved å trekke
den opp.
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Start av motoren
Tenningslåsens stillinger
P PARK
I denne stillingen kan
parkeringslyset slås på. De øvrige
elektriske forbrukerne er uten
strøm.
0 AV
Alle elektriske forbrukere er uten
strøm.
I Tenning på
Alle elektriske forbrukere kan slås
på.
II Forgløding
III Start
Girspak (1)
Sett girspaken (1) i
nullstilling til den går i inngrep

1

Dieselmotoren kan du ikke starte i
noen annen stilling.
2

Turtallsspak (2)
Flytt turtallsspaken (2) helt bakover, til
tomgangsstillingen.
MERK
Avhengig av hvilke opsjoner som er
valgt, kan maskinen ha bare ett
turtall.
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Start av motoren
Startprosedyre
Drei tenningsnøkkelen med urviserne,
til stilling III.
Så snart motoren starter, må du
slippe tenningsnøkkelen.
MERK
Varsellampene for motoroljetrykk,
ladekontroll og hydraulisk
bremseløsnings-/matetrykk
begynner å lyse når tenningen slås
på. Så snart motoren går, slukker
de igjen.
Forgløding
Hvis utetemperaturen er under 0 °C, må du først dreie tenningsnøkkelen til
stilling II, holde den der i 15 sekunder og deretter dreie den videre til stilling III.

OBS!
Når du starter og begynner å kjøre med kald maskin og kald hydraulikkolje,
er bremsestrekningen lenger enn når oljen har nådd sin normale
driftstemperatur.
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Kjøre og bremse
Turtallsspak (2)
Flytt turtallsspaken (2) forover, til den
går i inngrep første gang.

1
2

Motoren går nå med det første
driftsturtallet.
Avhengig av versjonen kan maskinen
ha et ekstra, høyere driftsturtall.
Flytt turtallsspaken (2) lenger forover
uten å bruke makt, til den går i
inngrep for andre gang. Motoren går
nå med det andre driftsturtallet.
Kontroller om styringen fungerer.
Kjøring forover
Beveg girspaken (1) langsomt
forover.

1

Maskinen beveger seg forover.
2

Bremse (driftsbrems)
Sett girspaken (1) langsomt i
nullstilling.

1
2
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Kjøre og bremse
Kjøring bakover
Beveg girspaken (1) langsomt
bakover.

1

Maskinen beveger seg bakover.
2

Bremse (driftsbrems)
Sett girspaken (1) langsomt i
nullstilling.

1
2

Maskinen nedbremses automatisk
hydrostatisk.

OBS!
Selvhemming!
Når du slipper girspaken, går den ikke automatisk tilbake i nullstillingen.
Spaken blir stående i den aktuelle posisjonen.
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Arbeidsturtall
Turtallsspak (2)– valg av
vibrasjonsfrekvens
Maskinene er utstyrt med to
arbeidsturtall.

1

2

Dette gjør det lettere å tilpasse
hastigheten og vibrasjonseffekten til
det aktuelle underlaget.
MERK
Avhengig av hvilke opsjoner som er
valgt, kan maskinen ha bare ett
turtall.
Tomgangsturtall
Turtallsspaken (2) er lagt helt
bakover.
Lavt driftsturtall
Lavt turtall – lav frekvens

1
2

Flytt turtallsspaken (2) forover, til den
går i inngrep første gang.
Motoren går nå med det lave
turtallet.

Høyt driftsturtall
Høyt turtall – høy frekvens
1
2

Flytt turtallsspaken (2) lenger
forover, til den går i inngrep for andre
gang.
Motoren går nå med det høye
turtallet.
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Stanse motoren
Girspak (1)
Sett girspaken (1) i nullstilling.
Maskinen nedbremses automatisk
hydrostatisk.

1
2

Turtallsspak (2)
Flytt turtallsspaken (2) helt bakover,
til tomgangsstillingen.

Stanse motoren
Drei tenningsnøkkelen mot urviserne
til stilling 0.
Motoren slår seg av.
Hvis du vil slå på parkeringslyset, må
du dreie tenningsnøkkelen til stilling
P.

Tenningslås
P

PARK
I denne stillingen kan
parkeringslyset slås på. De øvrige
elektriske forbrukerne er uten
strøm.
0 AV
Alle elektriske forbrukere er uten
strøm.
I Tenning på
Alle elektriske forbrukere kan slås
på.
II Forgløding
III Start

MERK
Nødblinklyset kan slås på og av uavhengig av hvilken stilling tenningslåsen
står i.
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Nød-Stopp
Aktivere NØDSTOPP
I nødsfall må du trykke på
nødstoppknappen (merket
EMERGENCY-STOP) (1).
Maskinen stopper omgående.
Motoren slås av omgående og
automatisk. Bremsene er aktivert.
1
OBS!
Trykk på nødstoppknappen kun i
nødsfall.
Løsne nødstoppknappen
Sett først girspaken (1) i nullstilling.
1

Legg deretter turtallsspaken (2) helt
bakover.
2

Drei så nødstoppknappen (1) lett i
pilens retning til den ikke lenger er i
inngrep.
MERK
I forbindelse med tillegget „PullPush“-nødstopp må du løsne
nødstoppknappen ved å trekke i
den. Det er ingen retningspiler på
denne knappen.

1

Nå er maskinen driftsklar.
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Parkeringsbremse
Vibrasjonsvalsen er utstyrt med en automatisk parkeringsbrems.
Bremsene til kjøremotorene virker når matetrykket faller under 12 bar, eller når
du bruker EMERGENCY-STOP-knappen.
Hvis du bruker EMERGENCY STOP-knappen, senkes matetrykket via en
ventil, og bremsene griper øyeblikkelig.
Parkeringsbremsen lukker automatisk når dieselmotoren slås av.
OBS!
• En nødbremsing i fart må kun utføres i nødsituasjoner, for at ikke
bremsene skal bli unødvendig slitt.
• Parkeringsbremsen må bare brukes i spesielle tilfeller, f.eks. når maskinen
stoppes i en skråning. Hvis maskinen begynner å rulle, må girspaken
beveges litt i motsatt retning, så maskinen holdes på plass hydrostatisk.
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Overrisling
Kontrollere vannstanden
2

1

Åpne tanklokkene på begge tankene,
bak (1) og foran (2) og etterfyll vann
om nødvendig.

Slå på og av kontinuerlig
overrisling
For å slå på den kontinuerlige
overrislingen, må du dreie
overrislingsbryteren (1) fra stilling 0 til
1.

1

Intervalloverrisling (opsjon)
Intervalloverrisling av valsen er tilgjengelig som tilleggsutstyr.
I dette tilfellet kan du slå opp under ”Intervalloverrisling” i kapitlet ”Tillegg”.

OBS!
Hvis maskinen din ikke er utstyrt med intervalloverrisling, må du unngå å
dreie bryteren for hardt mot høyre. I dette tilfellet vil du bare kunne velge
mellom stillingene 0 og 1.
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Overrisling
Overrisling fra girspaken (1)

1
2

Hvis du vil betjene overrislingen fra
girspaken (1), må du trykke på den
nederste knappen (2). Overrislingen
forblir innkoblet så lenge du holder
knappen inne.

MERK
På kombinasjonsvalsen brukes styring av overrislingen fra girspaken
utelukkende til overrisling av dekkene.
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Enkel-/dobbelvibrasjon
Slå på vibrasjonen
På girspaken (1) trykker du kort på
den øverste knappen (2).
1

2

Slå av vibrasjonen
Trykk kort på den samme knappen
(2) igjen.
OBS!
Vibrasjon må aldri brukes på
tomgangsturtall!
Vibrasjonen må bare slås på når
turtallsspaken er stilt inn på
arbeidsturtall.
Vibrasjon foran og bak
For å slå på vibrasjonen foran og bak
må du dreie vibrasjonsvalgbryteren
(1) med urviserne.

1

Bare vibrasjon foran
Drei vibrasjonsvalgbryteren (1) mot
urviserne.

OBS!
Fare for ulykker!
• Ikke vibrer i skråninger og på kanter når det er fare for at maskinen kan gli
eller velte.
• Ikke vibrer i bygninger og på usikkert underlag!
• Vibrasjon må aldri brukes på tomgang!
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Kantklipper
ADVARSEL!
Fare for helseskader!
Når kantklipperen heves og senkes,
må ingen oppholde seg i det farlige
området.
Overhold en sikkerhetsavstand på
minst 1 m.

Kantklipperen kan du betjene via bryterne eller via girspaken, avhengig av
hvordan maskinen er utstyrt.
Betjening via bryterne
Plassering av bryter
3

2

Betjeningsinstrumentet for bruk av
kantklipperen befinner seg på høyre
side av rattstammen.
Senke kantklipperen
Så lenge knappen „Senke“ (1) holdes
trykket, senkes kantklipperen.

1

Heve kantklipperen
Så lenge knappen „Heve“ (2) holdes
trykket, heves kantklipperen.

Overrisling kantklipper
Vanntilførselen (kontinuerlig overrisling) til kantklipperen slås på med vrideren
(3).

MERK
Denne funksjonen fungerer bare når overrisling av bandasjen er slått på.
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Kantklipper
Betjening via girspaken
Senke kantklipperen

4

3

Så lenge knappen „Senke“ (1) holdes
trykket, senkes kantklipperen.
Heve kantklipperen

5
2

1

Så lenge knappen „Heve“ (2) holdes
trykket, heves kantklipperen.

Overrisling kantklipper
Så lenge knappen „Overrisling“ (3) holdes inne, er overrisling av bandasjen
slått på.
Vanntilførselen til kantklipperen slås på med knappen "Vann" (4).

MERK
Denne funksjonen fungerer bare når kontinuerlig overrisling av bandasjen er
slått på.
Vibrasjon
Så snart du trykker på knappen „Vibrasjon“ (5), slås vibrasjonen på.

MERK
Kantklipperen må ikke brukes til å vibrere nedover.
Hev kantklipperen før du slår på vibrasjonen.
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Kantklipper
Bruke og oppbevare skiver
Kantklipperen leveres med en kappeskive og en trykkskive.
Kappeskive (1)

2

Med kappeskiven kan du skjære opp
dekket på det ønskede stedet, eller
rette ut kantene av dekket
.
Trykkskive (2)

1

Med trykkskiven kan du komprimere
dekkekantene på skrå.

Oppbevare skiven
Hvis en av skivene ikke er i bruk, må
du feste denne på høyre side av
valsen, på den holderen som er
beregnet på dette.

OBS!
Fare for helseskader!
Skiven kan løsne og skade personer i nærheten!
Når du skifter skiver, må du kontrollere festeskruene.
Trekk til skruene på kantklipperen og på holderen.
Se tabellen „Tiltrekkingsmomenter“ i kapittel 8 Vedlikehold.
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Roterende varsellys
Slå på roterende varsellys

1

Ved å dreie bryteren (1) mot høyre
kan du slå på det roterende
varsellyset.

MERK
Maskinen kan også være utstyrt med et roterende varsellys uten tilhørende
bryter. I så fall går det roterende varsellyset alltid, så snart tenningsnøkkelen
er vridd til stilling II.
Posisjon under drift
1

Under drift befinner det roterende
varsellyset (1) seg bak til høyre, på
veltebøylen.

OBS!
Fare for helseskader!
Når veltebøylen ROPS er klappet opp, må det roterende varsellyset alltid
være montert oppe.
Lyset må kun settes i drift oppe.
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Roterende varsellys
Posisjon når maskinen ikke er i
drift

1

Før maskinen skal transporteres eller
når den ikke skal brukes på en stund,
bør du folde sammen veltebøylen
(Rops).
Du kan feste det roterende varsellyset
på høyre innerside av veltebøylen
(Rops), i holderen.
Forviss deg om at festeskruen (1) er
trukket godt til.
Skifte lyspære
Løsne tyverisikringsskruen (1).
Løft av kuppelen ved å dreie mot
høyre.

Trykk begge flikene, festet, sammen
på lyspæren.
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Roterende varsellys
Lyspæren kan nå løsnes fra holderen.
Trekk nå pæren ut av støpselet og
skift den ut med en av samme type
og effekt.

MERK
Ikke ta på glasset til den nye pæren
med fingrene. Svette fra hendene
kan brennes inn i glasset og
forkorte lyspærens levetid.
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Tak
Tillegget tak fungerer som beskyttelse mot all slags vær. Du kan bruke taket til
å beskytte deg mot sol og regn.
Transport med nedklappet veltebøyle (ROPS)
Under transport med nedklappet veltebøyle (ROPS), f.eks. i en container eller
lukket lastebil, må du fjerne hele taket.
Montere/demontere tak
Ta hensyn til arbeids- eller monteringsanvisningen som følger med: (ANW4397 tillegg tak AVM-2).
Montere tak
1

2

Skru fast taket (1) med de fire 6kantskruene (2) og underlagsskivene
(3) på veltebøylen (ROPS).

3

MERK
Sørg for at skruene alltid er godt
trukket til.

Tak med roterende varsellys
1

Hvis valsen er utstyrt med et
roterende varsellys (1), må du løsne
vingemutteren (2) til varsellyset før du
demonterer taket .
Løft varsellyset ut av holderen.

2
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Tak
Transport med oppklappet veltebøyle (ROPS)

OBS!
Materielle skader og farlige situasjoner for andre i trafikken
Ved transport på åpent lasteplan må du fjerne presenningen.
Luftmotstanden kan spjære materialet eller få det til å løsne, og utsette andre
trafikanter for fare.

2

Demontere presenning
Løsne borrelåsen (1) på sidene og
lærremmene (2) i hjørnene.
Du kan ta av presenningen.

1
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Førerplassdeksel
1

Med førerplasspresenningen (1) kan
du beskytte førerplassen og
instrumentbordet mot smuss og vann.
Transport på åpent lasteplan

OBS!
Materielle skader
Ved transport på åpent lasteplan
må du fjerne presenningen.
Luftmotstanden kan spjære
materialet.
Montering
Sett på presenningen slik at
typebetegnelsen AV1 eller AV2
vender bakover.
Fest de elastiske snorene som vist på
bildet.

Fest de elastiske snorene som vist på
bildet.
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Ryggesignal
Ryggesignalet er aktivt så lenge valsen rygger. Signalet høres helt til valsen
begynner å kjøre forover eller til den har stoppet.
ADVARSEL!
Fare for å bli overkjørt!
Gå ut av faresonen omgående.

Støyverdi
97 dB +/- 4 dB etter SAE J 994, okt. 03
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Batteriskillebryter
Batteriskillebryteren bryter strømtilførselen fra batteriet til maskinen. Slå av
batteriskillebryteren når valsen ikke skal brukes på mer enn to dager.
OBS!
Kortslutning!
Før det utføres noe arbeid på det elektriske anlegget, må strømtilførselen
alltid brytes.
Batteri-skillebryterens plassering

1

Batteriskillebryteren (1) befinner seg
under dekselet, rett ved siden av
batteriet.

Innkobling av strømtilførselen

1

Drei den røde bryteren (1) til
batteriskillebryteren mot venstre i
vannrett stilling.
Ved innmontert startbatteri forsynes
valsen nå med strøm.
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Batteriskillebryter
Frakobling av strømtilførselen
Drei den røde bryteren (1) til
batteriskillebryteren ned i loddrett
stilling.
Strømtilførselen avbrytes .
1

Ta ut nøkkelen
2

1

Drei den røde bryteren (1) til
batteriskillebryteren mot høyre til
endeanslaget.
Nå kan du ta ut nøkkelen.
Steng nøkkelhullet med den
tilhørende hetten (2).
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Traksjonsassistanse (hydraulisk differensialsperre)
Den hydrauliske differensialsperren
bevirker at for- og bakhjul dreier like
fort, slik at ingen av hjulene begynner
å spinne.

1

Denne funksjonen er nyttig for å kjøre
opp skråninger på glatt underlag
(f.eks. ved lasting av valsen via en
lasterampe).
Ved å dreie bryteren (1) kan du
aktivere funksjonen
”Traksjonsassistanse”, og det høres
et akustisk signal.

OBS!
Oppvarming av hydraulikksystemet!
Traksjonsassistenten er aktiv så lenge bryteren står i stillingen
”Traksjonsassistanse”. Ved vanlig kjøring er denne funksjonen ikke
nødvendig. Ved konstant bruk blir hydraulikksystemet dessuten unødig
varmet opp.
Traksjonsassistenten må bare kobles inn mens maskinen står stille.
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Belysning
Parkeringslys
Drei tenningsnøkkelen til stillingen
Park ”P” Drei deretter lysbryteren (1)
med urviserne til første trinn.
Nærlys

1

Drei tenningsnøkkelen til stillingen I
(tenning på) Drei deretter lysbryteren
(1) med urviserne til andre trinn.

Blinklys venstre
For å slå på venstre blinklys må du
dreie bryteren (1) mot urviserne.
Blinklys høyre
For å slå på høyre blinklys må du
dreie bryteren (1) med urviserne.
For å slå av blinklyset må du sette
bryteren (1) i midtstilling.

1

2

Arbeidslys bak
For å slå arbeidslyset bak på eller av,
må du dreie bryteren (1).
Varselblinklys

1

For å slå nødblinklyset på eller av må
du trykke på tasten (2).
MERK
Nødblinklyset kan slås på og av
uavhengig av hvilken stilling
tenningslåsen står i.
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Intervalloverrisling
Slå på og av kontinuerlig
overrisling
For å slå på den kontinuerlige
overrislingen, må du dreie
overrislingsbryteren fra stilling 0 til
stilling 1.

På
Av

Intervalloverrisling
Hvis du dreier bryteren videre mot
høyre, kobles intervalloverrislingen
inn.
Pausetider intervalloverrisling

2
2s

3
4s
På

4

Av

8s

7
Ikke

6
20 s

5

Hvis du dreier bryteren trinnvis mot
høyre, kan du forandre varigheten av
overrislingspausene fra trinn til trinn.
Stilling 0
Stilling 1
Stilling 2
Stilling 3
Stilling 4
Stilling 5
Stilling 6
Stilling 7

Utkoblet
Kontinuerlig overrisling
2 sekunder
4 sekunder
8 sekunder
14 sekunder
20 sekunder
Ikke benyttet

14 s

MERK
(I stilling 7 skjer ingenting. Det er samme tilstand som når bryteren står i
stillingen 0 [Av]).

OBS!
Maskinskade!
Hvis maskinen din ikke er utstyrt med intervalloverrisling, må du unngå å
dreie bryteren for hardt mot høyre. I dette tilfellet vil du bare kunne velge
mellom stillingene 0 og 1.
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Forsinket sittekontakt
Setekontaktbryter med tidsforsinkelse
Hvis føreren reiser seg fra førersetet, foregår oppbremsingen med en viss
tidsforsinkelse.
Det vil si at så snart maskinføreren reiser seg fra setet, høres et akustisk signal
i 2 sekunder, før maskinen stopper automatisk.
Sette valsen i gang igjen
Sett først girspaken (1) i nullstilling.
Turtallsspaken (2) kan du la stå i
forrige stilling.

1
2

Deretter kan du sette valsen i gang
ved å bevege girspaken (1).

MERK
Når maskinføreren setter seg ned før det er gått 2 sekunder, kjører valsen
videre på vanlig måte.
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Skillemiddel
Plassering av skillemiddeltanken
1

Påfyllingsstussen (1) til
skillemiddeltanken befinner seg på
høyre side av valsen, under
motordekselet.
Påfyllingsmengde skillemiddeltank:
14 l

Innkobling av skillemiddel

1

Hvis valsen er utstyrt med opsjonen
skillemiddel, kan du koble inn
skillemidlet med den nederste
knappen (1) på girspaken.
Skillemidlet tilføres så lenge du holder
knappen trykket.

Skillemiddel er et spesielt vannblandbart produkt for kombinasjonsvalser.
Skillemiddelet sørger for effektiv separering av dekkflatene og bitumendekket.
Fordeler ved skillemidler:
•
•
•
•
•
•

Dekket rives ikke opp, takket være den gode separeringsevnen.
Forbruket av skillemiddel er svært lite.
Dekket kan valses ved høyere temperaturer.
Det varme dekket kan vannes med mindre vannmengder.
Skillemidler angriper ikke gummien på dekkvalsen.
Skulle overskytende skillemiddel trenge inn i det åpne dekket, vil ikke dette
få negative konsekvenser.
• Skillemidlet er biologisk nedbrytbart.

Identitetsnummer: 1138316

86

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

7 Tillegg

Skillemiddelbetegnelse
Skillemiddelbetegnelse
Produsent

RHODORSIL

Betegnelse

RHODORSIL EMULSION E1P

Leveringsmengde

25 kg

Blandingsforhold

1,5 : 100

Artikkelnummer

1-951318
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1-punktsoppheng
Hvis veivalsen din er utstyrt med dette tillegget, kan du som alternativ til 4punktsopphenget henge opp maskinen i 1-punktsopphenget.
Fiksering svingledd
1
ADVARSEL!
Klemfare!
Før maskinen løftes, ved transport
av maskinen, må avstiveren (1) for
svingleddet settes på plass.

Heving etter 1 punktsopphenget
ADVARSEL!
Fare for ulykker!
• Maskinen må alltid heves loddrett.
• Ingen mennesker må oppholde
seg under hengende last!
• Ved innlasting må det kun
benyttes skli- og stoppsikre
ramper.
• På transportkjøretøy må
maskinen sikres mot å rulle, skli
sidelengs og velte.

MERK
Løfteutstyret (stålwire osv.) må være dimensjonert på en slik måte at de
oppfyller gjeldende bestemmelser.
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Vibrasjonsautomatikk
I automatisk drift slås vibrasjonen på når hastigheten blir høyere enn 1-2 km/t,
og av når hastigheten er lavere enn 1-2 km/t.
Det er ikke mulig å vibrere når maskinen står stille.

OBS!
Utilsiktet reaksjon/ulykkesfare
Når forvalgsbryteren til vibrasjonsautomatikken står på Automatisk, og
vibrasjonen er aktivert, begynner valsen å vibrere så snart du skyver
girspaken forover.
Hvis føreren skvetter av denne reaksjonen, kan han komme til å gjøre noe
som er ukontrollert og farlig.
Manuell vibrasjon

Manuell

Automatisk

Sett forvalgsbryteren (1) i stilling
Manuell.
Valsen vibrerer så snart du har
trykket vibrasjonsknappen (2) på
girspaken.
Automatisk vibrasjon

1

2
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Automatisk.
Valsen vibrerer så snart vibrasjonen
er aktivert og valsen har kommet opp
i en hastighet på 1-2 km/t.
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bevege spaken langsomt, for at
utstyret skal fungere som det skal.
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Vibrasjonsautomatikk
Arbeidslys bak
1

For å slå arbeidslyset bak på eller av,
må du dreie bryteren (1) med klokken
til første trinn.

Arbeidslys bak og roterende
varsellys
For å slå arbeidslyset bak på eller av,
må du dreie bryteren (1) med klokken
til andre trinn.

MERK
Hvis valsen din ikke er utstyrt med et roterende varsellys, er bare
arbeidslyset tent.
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Setevarme
Ved hjelp av setevarmen varmes setet opp til kroppstemperatur.
Slå på setevarmen
Slå på setevarmen ved å plugge inn
støpselet (1) bak på girspakkonsollen.
Setevarmen fungerer bare når
tenningsnøkkelen står i stilling I, II
eller III.

1

MERK
Hvis setevarmen brukes lenge i stilling I, kan batteriet tømmes.
Oppbevare støpselet
Hvis setevarmen ikke er i drift, kan du
oppbevare kabelen med støpselet
bak girspakkonsollen.
Stikk kabelen inn i festeklemmen (1).

1

Identitetsnummer: 1138316

91

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

7 Tillegg

ROPS2D
Opsjonen ROPS2D er et system for tidlig varsling og funksjonshåndtering,
som skal redusere risikoen for å velte.
ADVARSEL!
ROPS2D erstatter ikke veltebøylen. Når maskinen er i drift, må veltebøylen
være oppe.

ADVARSEL!
ROPS2D kan ikke forhindre at maskinen velter. Formålet med
sikkerhetssystemet er å redusere risikoen for å velte. Kombinert med
opplæring av operatøren, bidrar dette systemet til at maskinen sjeldnere vil
velte.
ROPS2D til reduksjon av veltefaren er et totrinnssystem:
TRINN 1
ROPS2D varsler operatøren med et
rødt varsellys (1) på kontrollpanelet
og med en akustisk alarm ved
førerplassen, når valsen har nådd en
arbeidsvinkel som kan være farlig.
1
MERK
Det er bare vinkelen til den fremre
bandasjen på tvers av
kjøreretningen som måles.
TRINN 2
ROPS2D slår av vibrasjonen hvis arbeidsvinkelen blir større, eller hvis det
oppstår en kritisk situasjon. Dette skjer for å redusere farene forbundet med
kantbrudd, sideskrens, eller uerfarne operatører.
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ROPS2D

MERK
Vibrasjonssystemet forblir utkoblet helt til valsen har gjenvunnet en sikker
arbeidsvinkel. Bare da kan vibrasjonen slås på igjen.

Daglig kontroll:
Vri tenningsnøkkelen fra 0 til 1. Når du hører en kort pipetone, er systemet
klart.
Månedlig kontroll:
ROPS2D må også testes i løpet av den månedlige inspeksjonen. Utfør
testingen av ROPS2D i samsvar med nedenstående anvisninger.
Skråstilling av fremre bandasje
1.
2.
3.
4.

Forviss deg om at valsen står på plant underlag.
Still inn motorhastigheten på driftsturtallet.
Slå på vibrasjonen Æ Vibrasjon går = OK.
Slå av vibrasjonen.
5. Kjør på en fast, sikret gjenstand
med bandasjekanten på fremre
hjul. Gjenstanden skal ha
følgende høyde H:
AV 23-2 / K
AV 26-2 / K, 32-2 / K
AV 33-2, 40-2 / K
9°-10°

= 17 cm
= 21 cm
= 23 cm

Dermed oppnår du at det fremre
hjulet står skrått med en vinkel på
ca. 9-10°.

H

6. Etter to sekunder lyser det røde varsellyset, og den akustiske alarmen
utløses.
7. Forsøk å slå på vibrasjonen. Den skal IKKE kunne startes.
8. ROPS2D og valsen er driftsklare.
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Notater
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Viktig informasjon
OBS!
Elektriske komponenter kan bli ødelagt!
Sprøyt aldri inn i elektriske eller elektroniske
komponenter med en vannstråle.
Sprøyt aldri inn i innsugningsåpningen for
motorforbrenningsluften.

OBS!
Elektriske komponenter kan bli ødelagt!
Når det skal sveises på maskinen, må batteriet
kobles fra!

OBS!
Tap av hydraulisk styring!
Hydraulikkslangene går i oppløsning.
På brukte maskiner er det forbudt å skifte ut oljen
med biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske.
Hvis det må skiftes ut hydraulikkslanger på en
maskin som drives med syntetiske estere HE,må
man kun bruke slike som er blitt sertifisert av
leverandøren som brukbare for anvendelse i
forbindelse med syntetiske estere.
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Vedlikehold av maskinen
OBS!
Denne drifts- og vedlikeholdsanvisningen inneholder ikke alle
vedlikeholdsoppgavene. Når det gjelder Yanmar-motoren må du også ta
hensyn til vedlikeholdstabellen på neste side! Forøvrig henviser vi til den
separate bruksanvisningen for Yanmar-motoren.

MERK
Vedlikehold må bare utføres av opplærte fagfolk!
• I forbindelse med gjennomføringen av vedlikeholdet må du passe på å
overholde sikkerhetsreglene i kapitlet Sikkerhet.
• For at maskinens funksjonssikkerhet skal kunne garanteres, må
vedlikeholds- og kontrollarbeid utføres i samsvar med nedenstående
vedlikeholdstabeller. De enkelte punktene beskrives i detalj på
nedenstående sider.
• Fjern all smuss før du fjerner deksler, plugger, målestaver osv. for å
kontrollere eller for å etterfylle motorolje, hydraulikkolje, diesel eller andre
væsker.
• Deler som ikke tåler de nedenstående kontrollene, må skiftes omgående.
• Etter hver gangs vedlikehold må verneinnretningene monteres på riktig
måte igjen.

Hver 10. driftstime (daglig)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontroller motoroljestanden.
Kontroller kjølevannstanden.
Kontrollere drivstoffnivå og fylle tanken
Kontroller hydraulikkoljestanden.
Kontroller overrislingsanlegget.
Kontroller avstrykeren, og juster den eller skift den ut ved behov.
Kontroller bandasjenes tilstand.
På hjulakselen må du kontrollere at lufttrykket i dekkene er på 2,5 bar.
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Vedlikehold av maskinen
• Visuell kontroll med tanke på lekkasjer, løse skruer eller bolter osv., over
hele valsen.
• Ved fare for frost må overrislingsanlegget tømmes og vannfilteret skrus ut,
eller beskyttes med tilsetning av frostvæske.
• Kontroller at lyset virker feilfritt, forutsatt at maskinen er utstyrt med tillegget
Lys eller Roterende varsellys.
• Rengjøring av maskinen ved kraftig tilsmussing. (Fjern grov smuss fra oljeog vannkjølingsgitteret.)
• Slå ned hærverksbeskyttelsen.
Hver 50. driftstime (ukentlig)
• Kontroller luftfilterpatronen, og gjør den ren ved behov.
• Kontroller setekontaktbryteren og nødstopp.
• Smør styresylinderlagrene (lagrene kan være vedlikeholdsfrie, men det
avhenger av versjonen).
Hver 500. driftstime (eller minst en gang i året)
• Hydraulikkolje- og filterskifte:
Første hydraulikkoljeskift etter 500 timer, deretter hver 1000. time, men
minst 1 gang i året.
Dette vedlikeholdet kan bare utføres av en fagperson, og er beskrevet i
verkstedhåndboken.
Hver 1000. driftstime (eller minst en gang i året)
• Kontroller gasstrykkdemperne; dekselet må kunne holde seg åpent.
Fjærkraften reduseres med synkende temperaturer.
• Kontroller støyvernet; mellom deksel og karosseri må det ikke være synlige
mellomrom.
• Sjekk om det er sprekker i gummielementer og skjøre overflater.
• Sjekk om det er sprekker eller slitasje på det beskyttende gummibelegget.
• Kontroller at væskebeholderne er tette (vann-, kjølemiddel-, hydraulikk-,
motorolje og drivstofftank).
• Kontroller at nødstoppfunksjonen virker.
• Gjennomfør en bremsetest.
• Kontroller batteriets ladetilstand.
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Vedlikehold av maskinen
Hver 3000. driftstime
Dette vedlikeholdet kan bare utføres av en fagperson, og er beskrevet i
verkstedhåndboken:
• Skifte gummielementer (hver 3000. time eller hvert 5. år)
• Vedlikehold av bandasjen: Kontroller vibrasjonslager, lagerfett og
akselbeskyttelseshylse.
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Vedlikeholdskontrollark
Valseserienr. _________
Dato

Driftstimer
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Vedlikeholdskontrollark
Valseserienr. _________
Dato

Driftstimer
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Vedlikehold av Yanmar-motoren

Drivstoff

Kontrollpunkt

Daglig

System

Regelmessige kontroller og liten service

Kontrollere og etterfylle drivstoffet
(dieseloljen) i drivstofftanken

{

Regelmessig
kontrollintervall
Hver
Hver
Hver
50.
250.
500.
time
time
time

Tappe ut vann av drivstofftanken

{*

Tappe ut vann av olje-/vannutskilleren

{
{

Rengjøre olje-/vannutskilleren



Skifte drivstoffilter
Motorolje
Kjølevann

{

Motoroljenivå

Kontrollere og etterfylle kjølevann

Skifte motorolje

*

Skifte motoroljefilter

*

Inntak og
utløp
El.-anlegg

**

{
{

Kontrollere og rengjøre radiatoren
{*

Kontrollere og justere vifteremmen

Kontrollere og stille inn girspak og gasshendel

**

{

{**
{

{

Rengjøre og skifte luftfilterelement



{

Kontrollere kontrollampene
Kontrollere batterielektrolytt og lade opp

{

{ Kontrollere,  Skifte
*
**

1. 1. gang
2. 2. gang og deretter
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Vedlikehold av Yanmar-motoren

MERK
Følgende vedlikeholdsoppgaver må utføres av en autorisert Yanmarforhandler:

Kjølevann

System

Stor service
Regelmessig kontrollintervall
Kontrollpunkt

Hver 1000. time
eller årlig

Gjennomspyle kjølesystemet
og vente

Sylinderhode

eller hvert 2. år




Skifte kjølevann

Kontrollere eller skifte drivstoff- og
kjølevannsledning

Drivstoff-ventil,
pumpe

Hver 2000. time

{ eller 

Stille inn ventilklaring for
inntak/utløp, E 0,2mm / A 0,2
mm

{

Kontrollere og stille inn trykket i
drivstoffinnsprøytningsdysene

{

Kontrollere og stille inn
drivstoffinnsprøytningspumpen

{

{ Kontrollere,  Skifte

Forøvrig må du følge driftsveiledningen og de detaljerte instruksjonene for
Yanmar-motoren.
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Sleping, løsning av bremsene
Maskinen må kun slepes hvis en nødsituasjon gjør det påkrevet å fjerne den
fra faresonen.

OBS!
Maksimal hastighet under sleping: 1 km/t
Maksimal slepeavstand: 10 m
Videre transport av valsen må foregå på lastebil eller tilhenger.

Fiksering svingledd
Sikre maskinen med avstiveren (1).

1

Løsne bremsene
Før du kan begynne å slepe maskinen, må du løsne den integrerte
parkeringsbremsen.
ADVARSEL!
Fare for å bli overkjørt!
Før du løsner bremsene, er det
strengt nødvendig å sikre
maskinen, så den ikke kan begynne
å rulle av seg selv.
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Sleping, løsning av bremsene
Kjøremotor MS02
(AV23-2, AV26-2, AV32-2)
Fjern beskyttelseskappen (1) på den
fremre og den bakre kjøremotoren.

1

Klossene som brukes til å løsne
bremsene, finner du i fremre del av
karosseriet, under radiatoren.
Bremseløsneklossen er festet med to
skruer M12 × 35 (1) under radiatoren.
1

Løsne skruene med en nøkkel, og
demonter bremseløsneklossen.
Begge skruene fungerer samtidig
som trekkskruer.
Sett bremseløsneklossen (1) med
skruen på kjøremotoren.
1

Drei skruen inn for hånd.
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Sleping, løsning av bremsene
Drei nøkkelen ca. ½ omdreining
nedover.

Nøkkelvei på motoren ca. 180°.
Bremsene er løsnet, du kan begynne
å slepe maskinen.

Kjøremotor MK04
(AV33-2, AV40-2, AV23-2 sidefri, AV26-2 sidefri)
Demonter de to låseskruene (1) på
kjøremotoren med en innvendig
sekskantnøkkel (nøkkelvidde 8).

1
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Sleping, løsning av bremsene
Du ser nå ytterligere to innvendige
sekskantskruer.
Trykk disse skruene inn og trekk dem
ut avvekslende og trinnvis med en
innvendig sekskantnøkkel
(nøkkelvidde 6) (1) til anslag.

1

Bremsene er løsnet, du kan begynne
å slepe maskinen.

Slepekrok
Når maskinen skal taues, må du feste
slepeanordningen (stålwire osv.) i den
slepekroken (1) som er beregnet på
dette.
1
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Åpne motordekselet
Løsne dekselet (1)
På venstre side finner du panserlåsen
(2). For å åpne låsen må du dreie
tenningsnøkkelen og en kvart
omdreining med urviserne
Åpne dekselet
På høyre og venstre side av valsen
befinner det seg en låseklemme (3).
For at du skal kunne løfte dekselet,
må begge låseklemmene være
løsnet.
Løfte dekselet
Åpne dekselet ved hjelp av håndtaket
(4) på venstre side av dekselet.
Løft dekselet med et lett trykk mot
midten av valsen, og åpne så
dekselet helt.
Hvis dekselet er defekt, må det skiftes
omgående.

MERK
To gassdempere gjør det lettere å åpne dekselet, og gir det endeanslaget.
Hvis det blir tyngre å åpne dekselet, må gassdemperne skiftes ut.

ADVARSEL!
Fare for forbrenninger!
• Arbeider på motoren må bare utføres når motoren
er avkjølt.
• Hold tilstrekkelig avstand til eksosen.
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Åpne motordekselet
ADVARSEL!
Fare for inntrekking!
Motordekselet må bare åpnes når motoren er slått
av.
Hvis du i forbindelse med feilsøking ikke kan
unngå å arbeide på bevegelige deler (motor eller
maskin), må du aldri ha på deg halskjeder,
armbånd, skjerf, slips eller andre løstsittende klær.
Hvis et slikt smykke eller plagg skulle bli dradd inn
i en roterende maskindel, er det stor fare for
alvorlige skader!
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Kontrollere – oversikt motorrom
ADVARSEL!
I forbindelse med alle kontroll-, innstillings- og vedlikeholdsarbeider må
dieselmotoren slås av. Parkeringsbremsen er aktivert når dieselmotoren er
slått av.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Batteri
Påfyllingsstuss for motorolje
Luftfilter
Smussindikator for luftfilter
Oljepeilepinne
Indikator for kjølevannsnivå
Påfyllingsstuss for hydraulikkolje
Hydraulikkoljefilter
Motoroljefilter
Drivstoffilter
Påfyllingsstuss for kjølevann
Vannutskiller
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Kontroller – motoroljestand, kjølevannstand
Kontroller motoroljestanden
Motoroljestanden må kontrolleres
daglig med oljepeilepinnen.
Oljepeilepinnen (1) befinner seg på
venstre side av motoren.
Utfør kontrollen mens valsen står
vannrett og motoren er kald.
Oljestanden må ligge mellom den øvre og den nedre markeringen.
Etterfyll motorolje ved behov (2).
MERK
For at motoren skal være driftssikker på lang sikt, må du ikke tilsette
tilsetningsstoffer i motoroljen.
Kontrollere kjølevannsnivået
Hver dag må du kontrollere nivået på
kjølevannet (1).
Utfør kontrollen mens valsen står
vannrett og motoren er kald.
Nivået på kjølevannet kan avleses på
indikatoren på ekspansjonsbeholderen.
Nivået må ligge mellom den øvre (X)
og den nedre (Y) markeringen.
Etterfyll kjølevann ved behov (1).
Advarsel
Fare for forbrenninger!
Må kun åpnes når motoren og
kjølevannet er avkjølt
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Kontroller – drivstoffnivå, hydraulikkoljestand
ADVARSEL!
Fare for å bli overkjørt!
Slå av dieselmotoren for å unngå at maskinen settes i gang utilsiktet.
Drivstofftank - fylle
Fyll drivstofftanken hver dag før
arbeidets begynnelse. Tanken må
fylles opp med diesel til underkanten
av påfyllingsstussen (1).
Tanken rommer 43 l drivstoff.

Hydraulikkoljetank – kontroll av
oljestanden
Parker valsen på et horisontalt
underlag og kontroller oljestanden i
sikteglasset (1).
Når oljestanden er 20 mm under
overkanten av sikteglasset, må du
fylle på hydraulikkolje gjennom
påfyllingsstussen (2).

MERK
Bruk smøremiddeltabellen.
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Kontroller – overrislingsanlegg, avstryker
Kontrollere og stille inn
overrislingsanlegget
Slå på overrislingen og kontroller
dysene (1) på overrislingsrørene
foran og bak.

Kontrollere og stille inn
avstrykerne for bandasjen
Avstrykerne forspennes (1) lett for
hånd.

Kontrollere og stille inn
avstrykeren for hjulakselen
Still inn avstrykeren med en klaring
på 3-5 mm.
Skillemiddelet må ikke strykes av.
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Kontroller – dekktrykk
Kontrollere og stille inn dekktrykk
på hjulaksel
Dekktrykk OK => 2 – 2,5 bar

Dekktrykk for høyt =>
Reduser trykket ved å slippe ut luft.

Dekktrykk for lavt =>
Øk trykket ved å fylle på luft.
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Kontroller – luftfilterpatroner
Tappekran
Minst en gang i uken må du trykke på
tappekranen (1) til luftfilteret for å
tømme dette for forurensninger.

Smussindikator
Hvis det vises en rød ring i
smussindikatoren (1) mens valsen er i
bruk, er det meget viktig å rengjøre
eller skifte ut luftfilterpatronen.

Luftfilterpatron
Kontroller om luftfilterpatronen (1) er
skadet eller skitten.
Om nødvendig må du rengjøre patronen.
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Kontrollere – Setekontaktbryter og nødstopp
Sett girspaken (1) i nullstilling.

Sett deg på førersetet, og start
motoren.
Varsellampen for nødstoppknappen,
girspaknullstilling og setekontakt (1)
må slukke omgående.
Reis deg fra setet.
Etter 0,7 sekunder må varsellyset
nødstoppknapp, girspaknullstilling og
setekontakt (1) tennes.
Slå av motoren.

MERK
I forbindelse med forsinket setekontakt må varsellyset nødstoppkrets,
girspaknullstilling og setekontakt tennes etter 2 sekunder.
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Kontroller – bremser (bremsetest)
Demonter bremseslangen (1) fra
kjøremotoren til fremre bandasje.

Steng den frilagte slangeenden på
trykksikker måte.

Start maskinen. Bremselampen (P)
(1) må slukke fort.
Test kjøring fremover og bakover.
Da bremsene foran griper, beveger
maskinen seg ikke.
Slå av maskinen og monter
bremseslangen igjen.

Gjør akkurat det samme på kjøremotoren bak.
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Kontroller – bremser (bremsetest)
Når du har avsluttet bremsetesten foran og bak, må du forvisse deg om at du
har koblet til alle bremseslangene igjen! Start maskinen. Bremselampen (P)
må slukke fort. Test kjøring fremover og bakover. Det burde fungere uten
problemer.

OBS!
Hvis maskinen ikke oppfører seg som beskrevet, er det et problem med en
eller flere av bremsene. Valsen er ikke lenger driftssikker, og må tas ut av
drift til den kan repareres på en faglig forsvarlig måte!

Hjulaksel
Hvis du har en maskin med hjulaksel, er det best om du demonterer de
midterste hjulene. Her må du kontrollere begge motorene på en gang.
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Smør styresylinderlagrene
For å smøre sylindrene må du vri
rattet på maskinen til anslag.
Først må sylinderlageret (1) avlastes.
Sving maskinen så kort til høyre og
venstre.

Rengjør smøremiddelhodet før du
smører.
Lukk fettpressen (1) ved
smørenippelen og press inn så mye
grease at du kan se at det tyter ut av
lageret (2).

OBS!
Materielle skader
Styresylinderlageret bør
ettersmøres hver gang maskinen er
blitt rengjort/avdampet.
Sett på beskyttelseshetten (1) igjen.
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Fjerne vanntank foran
Løsne overrislingsslange
Hold slangen med venstre hånd og
bruk høyre hånd til å trykke den
svarte plastringen (1) mot skrunippelen.
Nå kan slangen løsnes.

OBS!
Ikke fjerne slangen uten å trykke
ringen mot skrunippelen, da dette
kan føre til at slangen blir skadet.
Tappe ut vann
La vannet renne ut, til tanken er helt
tom.

Løsne festeskruene
Løsne skruen (1) på slangeklemmen
til sugeslangen (2).
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Fjerne vanntank foran
Løsne skruene (1) fra dekselholderen, på begge sider av valsen.

Løfte av dekselet
Nå du kan du løfte dekselet (1) med
begge hender.
Legg dekselet forsiktig på siden.

Løfte vanntanken
Tipp tanken (1) litt forover, mot
overkroppen din, og løft den av forfra
og bakover.
Legg vanntanken forsiktig til side.
Hvis du vil montere vanntanken igjen,
må du gå frem i motsatt rekkefølge.
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Fjerne vanntanken bak
Løsne skruene (1) på holderen.

Trekk tanken (1) ca. 10 cm bakover.
Du har nå tilgang til vannslangen, til
venstre ved siden av setet.

Løsne vannslangen
Løsne hurtigkoblingen (1) til
vannslangen (2) ved å trykke den
svarte plastringen mot skrunippelen.
Trekk slangen ut av kuplingen.
Nå kan du trekke vanntanken helt ut.
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Smøremiddeltabell

Merke

Hydraulikkolje

Syntetisk
hydraulikkolje på
basis av ester HE

Norm

ISO VG 46 HVLP
DIN 51524 T3

ISO 15380 HEES

Fett

ISO 2137
DIN 51502

Kjøre- og
Kjøre- og
Anvendelse
vibrasjonshydraulikk vibrasjonshydraulikk
ssted
AGIP

Amica 46

BLASER

Blasol 148

BP
CASTROL

Bartran HV 46
Hyspin AWH 46

ESSO

Univis HP 46

MOBIL

Mobil DTE15

MOTOREX

Foodgrease SPM00
(AV1 vibrolager)

Motorex 174
(AV2 kjøre-/ og
vibrolager)

Corex HV 46

MOLY 218
(Styresylinder)
PANOLIN

HLP Universal 46

SHELL

Tellus T 46

TOTAL

Equivis ZS 46
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Smøremiddeltabell
OBS!
Tap av hydraulisk styring!
Hydraulikkslanger og pakninger går i oppløsning.
I forbindelse med syntetisk hydraulikkolje og fett må du bare bruke de
smøremidlene som er angitt ved siden av.
På brukte maskiner er det forbudt å skifte ut oljen med biologisk nedbrytbar
hydraulikkvæske.
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Forbruksmateriell, tiltrekkingsmomenter
Forbruksmateriell
Betegnelse

Merke

Leveringsmengde

Art.-nr.

Motorolje

Motorex Topaz 15W50

1l

921197

Fett

Motorex Moly 218

400 g

1111368

Fett

4,5 kg

1147048

14 kg

1075038

Frostbeskyttelse

Motorex 174
Blaser Foodgrease
SPM00
Motorex grønn

30 l

922341

Skruesikring

Loctite 243 (blå)

50 ml

907977

Skruesikring

Loctite 243 (blå)

250 ml

907975

Skruesikring

Loctite 262 (rød)

50 ml

907978

Skruesikring

Loctite 262 (rød)

250 ml

907979

Fargespray

RAL 1016 svovelgul

400 ml

922700

Fargespray

RAL 6033 mint-turkis

400 ml

922701

Fett

OBS!
Hvis intet annet er angitt, skal alle skruer sikres med Loctite 243/blå (for
skruer eller muttere til gummilagre Loctite 262/rød).

Tiltrekkingsmomenter
Nøkkelvidde

Skruediameter

Stålkvalitet

10

M6

8.8

Tiltrekkingsmoment i
Nm
10

13

M8

8.8

25

17

M10

8.8

49

19

M12

8.8

86

24

M16

8.8

210

24

M16

10.9

290

30

M20

8.8

410
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Skifte motorolje
Sving maskinen så langt til venstre
som mulig, så du enkelt får tilgang til
tappeskruen for motoroljen (1).

Tappe motorolje
Motoroljetappekranen (1) befinner
seg på høyre side foran, mellom
fremre og bakre del av karosseriet.
Plasser en beholder under
tappekranen.
Åpne skruforbindelsen ved å vri den
mot venstre (med fastnøkkel nr. 27).
Oljen renner ut med en gang.
Etterfylling av motorolje
Etterfyll motorolje gjennom
påfyllingsstussen (1).
Kontrollere motoroljenivået
Oljepeilepinnen (2) befinner seg på
høyre side av motoren.
Utfør kontrollen mens valsen står
vannrett og motoren er kald.
Oljestanden må ligge mellom den
øvre og den nedre markeringen.
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Rengjøring
Etter arbeidsdagens slutt må du rengjøre maskinen og fjerne det verste.
Vask hele kjøretøyet regelmessig og minst en gang i uken. Ved arbeid på
friksjonsjord, sement- og kalkstabilisasjon må hele maskinen gjøres ren daglig.

OBS!
Veivalsen må bare rengjøres mens den står stille og er sikret mot å rulle
vekk.

MERK
• Ikke bruk aggressive og lettantennelige rengjøringsmidler (f.eks. bensin
eller lettantennelige stoffer).
• Utfør arbeidene mens motoren er slått av.
• Ved bruk av damprengjøring må dampstrålen ikke rettes direkte mot
elektriske komponenter eller isoleringsmaterialet. Disse materialene må
alltid tildekkes.
• Når maskinen vaskes, må du passe på at vann ikke spruter inn i luftfilteret.
• Før rengjøring av maskinen med høytrykksspylere med vann, damp osv.
må alle åpninger tildekkes, som rengjøringsmidler kan trenge inn gjennom.
Fjern tildekningen etter rengjøring av maskinen.
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Notater
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Skifte lyspærer foran
Avmontere lyslisten
Løsne de fire skruene (1) på lyslisten,
og ta denne av.

Ta av lyslisten.
Du har nå tilgang til lampene til
nærlyset og parkeringslyset.

Skifte nærlys-lyspære
Løsne pluggen (1) fra baksiden av
lampen.
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Skifte lyspærer foran
Fjern beskyttelsesdekselet (1).

Trykk på enden av festeklemmen (1)
for å løsne den.

Bytt ut den defekte lyspæren (1) med
en ny av samme type og samme
effekt.
Sett deretter beskyttelsesdekselet på
huset igjen.

MERK
Beskyttelsesdekselet må ligge
riktig an mot glasshuset til
nærlyset, så det ikke kan komme
inn vann.
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Skifte lyspærer foran
Skifte parklys-lyspære
Skru ut lyspæren (1) av lampehuset
(2) og skift den ut med en ny av
samme type og effekt.

Skifte lyspære i blinklyset
Løsne skruen fra blinklyset og ta av
blinklysglasset.

Bytt ut den defekte lyspæren (1) med
en ny av samme type og samme
effekt.

MERK
Ikke ta på glasset til den nye pæren
med fingrene. Svette fra hendene
kan brennes inn i glasset og
forkorte lyspærens levetid.
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Skifte lyspærer bak
Skifte lyspærer bak
Løsne begge skruene (1).

Fjern lykteglasset (1).
Nå har du tilgang til lyspærene (2).

Bytt ut den defekte lyspæren med en
ny av samme type og samme effekt.
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Sikringer motorrom
Sikringsboksen i motorrommet
Sikringene (1) befinner seg på høyre
side av motoren foran, mellom motor
og vanntank.
MERK
Før du skifter en sikring, må du
finne og rette på årsaken til feilen.

Numrene på sikringene er angitt på
sikringsboksen.
En defekt sikring (1) må alltid skiftes
ut med en funksjonsdyktig sikring (2)
med samme amperetall (samme tekst
eller farge på sikringen).

Sikringsnr.

Strømstyrke Sikret strømkrets

F11 (A eller 1)

40 A

Innslagsspole

F12 (B eller 2)

15 A

Vifte for oljekjøler, dieselpumpe,
vekselstrømsgenerator

F13 (C eller 3)

15 A

Reserve (15+)

OBS!
Sikringer og sikkerhetsbrytere må ikke forbikobles.

OBS!
Kortslutning!
Under arbeider på det elektriske anlegget må strømtilførselen alltid brytes.
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Sikringer rattstamme
Sikringsboksen (1) i rattstammen
Fjern de 4 festeskruene (2) og
deretter panelet (3).
MERK

Strømstyrke

Sikring
Nr.

Før du skifter en sikring, må du
finne og rette på årsaken til feilen.

Sikret strømkrets

F1

10 A Parkeringslys

F2

15 A Nærlys

F3

10 A Nødstopp, holdespole

F4

15 A Overrisling,
signalhorn,
ryggesignal,
Hydraulisk
differensialsperre

F5

10 A Indikatorer, blinklys

F6

10 A Varselblinklys

F7

15 A Arbeidslyskaster,
roterende varsellys,
kantklipper

OBS!
Monter dioden i riktig lederetning. Når man ser rett på dioden, må ringen
være til venstre.

OBS!
Sikringer og sikkerhetsbrytere må ikke forbikobles.
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Batteri
Starte med eksternt batteri
Koble den røde kabelen (1) til (+)polene til de to batteriene.
Koble en ende av den grønne eller
svarte kabelen (2) til (-)-polen til
hjelpebatteriet.
Koble den andre enden av den
grønne og svarte kabelen til et
jordingspunkt på valsen.
Slå på motoren og la den gå.
Vent til motoren går jevnt på
tomgang, og koble så fra kabelen.
Lade batteriet med et
ladeapparat
Koble fra batteriet. Følg
bruksanvisningen til produsenten av
ladeapparatet.
Når du kobler til batteriet igjen, må du
begynne med den positive polen (+).

MERK
Batteripolene og –klemmmene må være rene. Hvis batteriet har et hvitaktig
eller grønnlig sulfatbelegg, må batteriet løsnes og belegget fjernes.

Langtidslagring
Når maskinen er ute av drift i mer enn to dager, må batteriskillebryteren kobles
ut. Dermed hindres en rask utlading av batteriet.
Hvis maskinen din ikke er utstyrt med noen batteriskillebryter, og maskinen
skal stå i mer enn to uker, må du fjerne batterikabelen fra den negative polen
på batteriet.
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Lagring
Lagring:
• Sett girspaken i nullstilling
• Sikre maskinen så ikke uvedkommende kan sette den i gang, og slik at den
ikke
kan begynne å rulle av seg selv.
• Trekk ut tenningsnøkkelen.
Langtidslagring:
Komponenter

Tiltak som må treffes:

Dieselmotor

Ta hensyn til opplysningene i kapitlet
”Langtidslagring” i dieselmotorhåndboken.

Diesel

Tapp ut.

Batteriskillebryter

Når maskinen er ute av drift i mer enn to dager, må
batteriskillebryteren kobles ut. Dermed hindres en
rask utlading av batteriet.
Hvis maskinen din ikke er utstyrt med noen
batteriskillebryter, og maskinen skal stå i mer enn to
uker, må du fjerne batterikabelen fra den negative
polen på batteriet.

Batteri

Utmonter batteriet og gjør det rent utvendig.
Mens maskinen står, må du lade batteriet en gang i
måneden.

Luftfilterenhet,
avgassrør

Dekk avgassrøret og luftfilterenheten eller dennes
inntaksåpning med tape. Dermed kan det ikke
komme fuktighet inn i motoren.

Hydraulikkoljetank

Tapp ut all hydraulikkoljen. Fyll hydraulikkoljetanken
med ny olje når maskinen skal tas i bruk igjen.
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Lagring
Komponenter

Tiltak som må treffes:

Styresylinder

Sett inn lagrene til styreleddet og det fremre lageret
til styresylinderen med grease.
Sett inn stempelstangen til styresylinderen med
konserveringsfett.

Dekk
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Tømme vanntanken
Rengjøre tilbehør
Ved behov må du rengjøre følgende
deler:
• Vanntank med påfyllingssikt (1)

• Vannfilter (2)
• Overrislingsrør med dyser (3)

Tømme vanntanken
Fjern vannfilteret (1) bak.
Og la vannet renne ut.

MERK
På AV2-2 tømmes fremre og bakre
vanntank.

OBS!
Frostfare!
Ved fare for frost må dessuten overrislingsanlegget tømmes. Se neste side.
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10 Lagring

Vinteroppgaver, tømme vanntanken
Hensikten med vinteroppgavene er å sikre at lave lufttemperaturer (under 0°
Celsius) ikke forårsaker skader på komponentene i vibrasjonsvalsen.
Tømme vanntanken bak og
overrislingsanlegget
Løsne hurtigkoblingen til
overrislingsslangen (1) ved å trykke
den svarte plastringen mot
skrunippelen.
Trekk slangen av kuplingen.

La vannet renne ut.

MERK
På AV2-2 tømmes fremre og bakre
vanntank.

Tømme vanntanken foran
For at tømmingen skal gå fortere og
for at alt skal renne ut, kan du
eventuelt tømme den fremre
vanntanken for seg.
Løsne hurtigkoblingen (1) til
overrislingsslangen ved å trykke den
svarte plastringen mot skrunippelen.
Trekk slangen av kuplingen. La
vannet renne ut.
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10 Lagring

Vinteroppgaver, tømme vanntanken
Slå på overrislingen og la vannpumpen gå en kort stund. Resten av vannet
pumpes ut av slangene.
Plastbeholderen til vannfilteret (1) kan
oppbevares på maskinen, i
vannfilteret til vanntanken.

MERK
Bare AV2-2

MERK
Når lagringen skal vare i mer enn to dager, må du betjene batterieskillebryteren.
Hvis maskinen din ikke er utstyrt med noen batteriskillebryter, og maskinen
skal stå i mer enn to uker, må du fjerne batterikabelen fra den negative polen
på batteriet.
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Tappe diesel
Løsne skruen (1) under valsen med
en firkantpipenøkkel 13 mm. En slik
befinner seg for eksempel på skrallen
til pipenøkkelsettet.
Plasser en beholder under stussen til
tappekranen og la dieselen renne ut.
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10 Lagring

Notater
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11 Hydraulikkdiagram

11 Hydraulikkdiagram
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11 Hydraulikkdiagram

Hydraulikkdiagram AV23-AV40

Tegningsnummer: 1-30004747 E
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11 Hydraulikkdiagram

Tegnforklaring til hydraulikkdiagram AV23-AV40
Element Beskrivelse
1

Kjørepumpe

2

Vibrasjons-/styrepumpe

3

Matepumpe

4

Vibroschaltventil (vibrasjonsventil)

5

Kjøremotor foran

6

Kjøremotor bak

7

Vibrasjon foran

8

Vibrasjon bak

9

Styreenhet

10

Hydraulikktank

11

Returfilter

12

Oljekjøler

13

Styring

15

Opsjon elektrisk aktiverbar, hydraulisk differensialsperre
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11 Hydraulikkdiagram

Hydraulikkdiagram AV23K-AV40K

Tegningsnummer: 1-30004751
Identitetsnummer: 1138316
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11 Hydraulikkdiagram

Tegnforklaring til hydraulikkdiagram AV23K-AV40K
Element Beskrivelse
1

Kjørepumpe

2

Vibrasjons-/styrepumpe

3

Matepumpe

4

Vibroschaltventil (vibrasjonsventil)

5

Kjøremotor foran

6

Kjøremotorer bak

7

Vibrasjon foran

9

Styreenhet

10

Hydraulikktank

11

Returfilter

12

Oljekjøler

13

Styring
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11 Hydraulikkdiagram

Hydraulikkdiagram AV23K-AV40K kantklipper

Tegningsnummer: 1080888
Identitetsnummer: 1138316
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11 Hydraulikkdiagram

Tegnforklaring til hydraulikkdiagram kantklipper
AV23K-AV40K
Element Beskrivelse
1

Kjørepumpe

2

Vibrasjons-/styrepumpe

3

Matepumpe

4

Vibroschaltventil (vibrasjonsventil)

5

Kjøremotor foran

6

Kjøremotorer bak

7

Vibrasjon foran

8

Vibrasjon bak

9

Styreenhet

10

Hydraulikktank

11

Returfilter

12

Oljekjøler

13

Styring

15

Hydraulisk differensial-sperre

16

Strømreguleringsventil

17

Overtrykksventil

18

Styreblokk

19

Kantklippersylinder
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11 Hydraulikkdiagram

Notater
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12 Elektrisk koblingsdiagram

12 Elektrisk
koblingsdiagram
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Multifunksjonsindikator (dieselnivå, motorovervåkning, driftstimeteller)

Elektrisk koblingsdiagram (multifunksjonsskjerm)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Batteri, tenningslås, startmotor, vekselstrømsgenerator, tillegg slepekran

Stoppmagnet (innslags-/holdespole)

Elektrisk koblingsdiagram (motor start/stopp)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Vifte for oljekjøler / dieselpumpe /
vekselstrømsgenerator (15)

Nødstoppkrets, girspak-nullstilling, setekontakt

Elektrisk koblingsdiagram (nødstopp / oljekjøler,
dieselpumpe)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Trykkoverrisling standard

Trykkoverrisling kombinert versjon (opsjon)

Intervalloverrisling (opsjon)

Elektrisk koblingsdiagram (overrisling)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Vibrasjon foran
standard

Vibrasjon foran/bak
(tilleggsutstyr)

Vibrasjon manuell/auto
(tilleggsutstyr)

Reserve

Rops2D (opsjon)

Elektrisk koblingsdiagram (vibrasjon, Rops2D)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Signalhorn

Blinksystem (opsjon)

Elektrisk koblingsdiagram (signalhorn, blinksystem)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Belysning: Parkerings-/nærlys

Roterende varsellys

Arbeidslys bak

Arbeidslys
veltebøyle

Vibrasjonsautom
atikk

Elektrisk koblingsdiagram (belysning)

Identitetsnummer: 1138316

162

Utgivelsesdato 01.01.10

BNNbOO

12 Elektrisk koblingsdiagram

Posisjonslys foran
Nummerskiltbely
sning (bak)

Kantklipper

Ryggesignal

Hydraulisk
differensialsperre

Italo-Kit

Elektrisk koblingsdiagram (opsjoner)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Girspakstyring: Kantklipper, overrisling, vibrasjon (opsjon)

Setevarme (opsjon)

Elektrisk koblingsdiagram (girspakstyring)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Loxam

Nødstoppkrets, girspak-nullstilling, setekontakt

Koblingsdiagam (forsinket setekontakt)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Tegnforklaring til det elektriske koblingsdiagrammet
Element Beskrivelse
A1

Drivstoffindikator

B3

Signalhorn

B4

Summer, ROPS2D

B19

Ryggesummer (*)

B30

Summer til hydraulisk differensialsperre (*)

B55

Summer for setekontaktforsinkelse „forsinket setekontakt“ (*)

C80

Kondensator for setekontaktbryter

E6

Blinklys venstre foran (*)

E7

Blinklys venstre bak (*)

E8

Blinklys høyre foran (*)

E9

Blinklys høyre bak (*)

E11

Parkeringslys venstre foran (*)

E12

Parkeringslys venstre bak (*)

E13

Parkeringslys høyre foran (*)

E14

Parkeringslys høyre bak (*)

E15

Nærlys venstre foran (*)

E16

Nærlys høyre foran (*)

E21

Roterende varsellys (*)

E24

Arbeidslys venstre bak (*)

E25

Arbeidslys høyre bak (*)

E26

Arbeidslyskaster venstre ved veltebøyle (*)

E27

Arbeidslyskaster høyre ved veltebøyle (*)

E30

Posisjonslys venstre foran (*)

E31

Posisjonslys høyre foran (*)

E32

Nummerskiltbelysning bak (*)

E40

Varmeapparat, setevarme

F1

Sikring, parkeringslys

F2

Sikring, nærlys

F3

F5

Sikring, nødstopp, holdespole
Sikring, overrisling, signalhorn, ryggesignal, hydraulisk
differensialsperre
Sikring, indikatorer, blinklys

F6

Sikring, nødblink

F4
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Tegnforklaring til det elektriske koblingsdiagrammet
Element Beskrivelse
F7

Sikring, arbeidslyskaster, roterende varsellys, kantklipper

F11

Sikring, innslagsspole

F12

Sikring, vifte for oljekjøler, dieselpumpe, vekselstrømsgenerator

F13

Sikring, reserve (15+)

F14

Sikring, reserve

G1

Vekselstrømsgenerator

G2

Batteri

H1

Varsellampe, ladekontroll

H2

Varsellampe, kjølevannstemperatur

H3

Varsellampe, motoroljetrykk

H5

Varsellampe forgløding

H6

Varsellampe, parkeringslys

H7

Varsellampe, nærlys

H8

Varsellampe, blinklys

H19

Varsellampe, matetrykk (bremsetrykk)

H24

Varsellampe, nødstopp

H36

Varsellampe, drivstoffreserve

H40

Varsellampe, ROPS2D (*)

K4

Rele, blinksignalgiver (*)

K14

Rele, startsperre

K20

Rele, vibrasjon

K24

Rele, nødstopp

K30

Timer-rele

K31

Rele, innslagsspole

K36

Rele, automatisk vibrasjon

K38

Rele, overrisling

K55

Timer "forsinket setekontakt" (*)

K80

Rele, setekontakt

K90

Rele, ROPS2D (*)

M1

Startermotor

M2

Motor, vifte for oljekjøler

M10

Motor, dieselpumpe
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Tegnforklaring til det elektriske koblingsdiagrammet
Element Beskrivelse
M14

Motor, overrislingspumpe

M15

Motor, skillemiddelpumpe (*)

N1

Hellingssensor, ROPS2D (*)

P6

Driftstimeteller

R1

Sensor, drivstoffnivå

R3

Glødespiral

S1

Batteri-skillebryter (*)

S2

Tenningslås

S3

Bryter, kantklipper oppover (*)

S4

Bryter, kantklipper nedover (*)

S6

Sensor (bryter), motoroljetrykk

S7

Sensor (bryter), kjølevannstemperatur

S13

Bryter, signalhorn

S14

Bryter, nødblink (*)

S16

Sensor (bryter), oljetemperatur

S18

Bryter, lys (parkerings-/nærlys) (*)

S22

Bryter, girspak i ryggestilling

S32

Sensor (bryter), matetrykk (bremsetrykk)

S54

Bryter, kjørepumpe i nullstilling

S55

Bryter, kontinuerlig overrisling

S56

Bryter, arbeidslys (*)

S57

Bryter, vibrasjon

S58

Bryter, blinklys venstre/høyre (*)

S59

Bryter, vibrasjons-forinnstilling (*)

S60

Bryter, roterende lys (*)

S61

Bryter, regulering av intervalloverrisling (*)

S64

S67

Bryter, hydraulisk differensialsperre (*)
Bryter, stilling 1: Roterende varsellys/
Stilling 2: Arbeidslys og roterende varsellys (*)
Bryter, nødstopp

S73

Bryter, girspak i nullstilling

S76

Bryter, overrisling (trykknapp) / skillemiddel (*)

S65
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Tegnforklaring til det elektriske koblingsdiagrammet
Element Beskrivelse
S80

Bryter, setekontakt

S81

Bryter, kantklipper overrisling (*)

S82

Bryter, slepekran (*)

S83

Bryter, kantklipper nedover/oppover (*)

S85

Bryter, manuell/automatisk vibrasjon (*)

ST1

Multifunksjonsindikator

V11

Diode, nødstopp (selvholdende nødstopprele)

V18

Dioder, sperrediode parkeringsstilling / friløpsdiode mating (15+)

V20

Diode, friløpsdiode vibrasjonsventil

V30

Diode, friløpsdiode til hydraulisk differensialsperre (*)

V41

Diode, friløpsdiode til ventil kantklipper (*)

V42

Diode, friløpsdiode til ventil kantklipper (*)

V43

Diode, friløpsdiode til ventil kantklipper (*)

V55

Diode, sperrediode "forsinket setekontakt" (*)

X2...X7

Støpsel på releplate

X12

Støpsel, matekontakt releplate

X20

Støpsel, kontakt bryter kantklipper

X28

Støpsel, kontakt diode kantklipper

X40

Støpsel, kontakt ventiler kantklipper

X42

Støpsel, kontakt ventil hydraulisk differensialsperre (bare på AV2)

X50

Støpsel, kontakt for girspakkonsoll

X52

Støpsel, tilkobling setekontakt

X60

Støpsel, kontakt for hellingssensor (*)

X62

Støpsel, girspakstyring (*)

X70

Uttak, setevarme (*)

Y14

Ventil, overrisling (**)

Y15

Ventil, skillemiddel (**)

Y16

Ventil, vibrasjon foran

Y17

Ventil, vibrasjon bak (*)

Y30

Ventil, hydraulisk differensialsperre (*) (bare på AV2-2)

Y31

Parkeringsmagnet (stoppmagnet; innslags- og holdespole)

Y41

Ventil, kantklipper oppover (*)
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12 Elektrisk koblingsdiagram

Tegnforklaring til det elektriske koblingsdiagrammet
Element Beskrivelse
Y42

Ventil, kantklipper nedover (*)

Y43

Ventil, kantklipper overrisling (*)

Y67

Ventil, nødstopp (driftsbrems)

(*) Opsjon
(**) ikke tilgjengelig
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13 Tekniske data
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13 Tekniske data

Målbilde

0
2
6
2

7
3
9
1

5
7
2

738
A
2388
2563

B

W

0
4

1
W

300048495003

AV23-2

AV26-2

AV32-2

AV33-2

AV40-2

A

1650

1650

1650

1650

1650

B

1121

1326

1310

1412

1412

W

995

1200

1200

1300

1300

W1

1038

1243

1235

1335

1335

AV23-2K

AV26-2K

AV32-2K

AV40-2K

A

1701

1701

1701

1701

B

1065

1288

1288

1370

W

995

1200

1200

1300

W1

1038

1243

1235

1335
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Tekniske data AV2-2
AV23-2 AV26-2 AV32-2 AV33-2 AV40-2
Driftsvekt i henhold til CECE
(kg)

2410

2660

3160

3450

3800

Statisk linjelast (kg / cm)

12.1

11.1

13.2

13.3

14.6

-

-

-

-

-

3350 /
2350

3450 /
2250

3450 /
2250

3500 /
2200

3500 /
2200

0.42

0.45

0.41

0.33

0.33

34 / 41

38 / 46

38 / 46

36 / 48

36 / 48

30 / 40

30 / 40

30 / 40

30 / 40

25 / 35

Hjullast (kg)
Svingradius ytre / indre (mm)
Amplitude (mm)
Komprimeringskraft per
bandasje (kN)
Stigningsevne i %
med / uten vibrasjon (N / cm)
Drivaggregat
Effekt i henh. til DIN 6270 B
Arbeidsturtall

YANMAR 3TNV88 / Euromot 3A - EPA Inter 4
1.) 19,8 k W / 27 HK 2.) 23.2 kW / 31,5 hk
1.) 2100 1/min 2.) 2400 1/min

Kjørehastighet

0-10 km/t

Styreinnslag/Pendling

± 32° / ± 8°
1.) 58 Hz 2.) 66 Hz

Vibrasjonsfrekvens

Påfyllingsmengder:
Vanntank

80 l + 120 l

Hydraulikkoljetank

25 l

Dieseloljetank

43 l
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13 Tekniske data

Tekniske data AV2-2K
AV23-2K

AV26-2K

AV32-2K

AV40-2K

Driftsvekt i henhold til CECE
(kg)

2280

2400

3110

3540

Statisk linjelast (kg / cm)

12.1

11.1

13.2

14.6

Hjullast (kg)

278

278

383

408

3350 /
2350

3450 /
2250

3450 /
2250

3500 /
2200

0.42

0.45

0.41

0.33

34 / 41

38 / 46

38 / 46

36 / 48

30 / 40

30 / 40

30 / 40

25 / 35

Svingradius ytre / indre (mm)
Amplitude (mm)
Komprimeringskraft per
bandasje (kN)
Stigningsevne i % med/uten
vibrasjon (N / cm)
Drivaggregat
Effekt i henh. til DIN 6270 B
Arbeidsturtall

YANMAR 3TNV88 / Euromot 3A - EPA Inter 4
1.) 19,8 k W / 27 HK 2.) 23.2 kW / 31,5 hk
1.) 2100 1/min 2.) 2400 1/min

Kjørehastighet

0-10 km/t

Styreinnslag/Pendling

± 32° / ± 8°
1.) 58 Hz 2.) 66 Hz

Vibrasjonsfrekvens

Påfyllingsmengder:
Vanntank

80 l + 120 l

Hydraulikkoljetank

25 l

Skillemiddeltank

14 l

Dieseloljetank

43 l
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13 Tekniske data

Tekniske data AV2-2 sidefri
AV23-2

AV23-2K

AV26-2

AV26-2K

Driftsvekt i henhold til CECE
(kg)

2650

2450

2850

2520

Statisk linjelast (kg / cm)

12.7

13.4

11.4

11.7

-

279

-

285

3350 /
2350

3350 /
2350

3450 /
2250

3450 /
2250

0.37

0.37

0.41

0.41

34 / 41

34 / 41

38 / 46

38 / 46

30 / 40

30 / 40

30 / 40

30 / 40

Hjullast (kg)
Svingradius ytre / indre (mm)
Amplitude (mm)
Komprimeringskraft per
bandasje (kN)
Stigningsevne i %
med / uten vibrasjon (N / cm)
Drivaggregat
Effekt i henh. til DIN 6270 B
Arbeidsturtall

YANMAR 3TNV88 / Euromot 3A - EPA Inter 4
1.) 19,8 k W / 27 HK 2.) 23.2 kW / 31,5 hk
1.) 2100 1/min 2.) 2400 1/min

Kjørehastighet

0-10 km/t

Styreinnslag/Pendling

± 32° / ± 8°
1.) 58 Hz 2.) 66 Hz

Vibrasjonsfrekvens

Påfyllingsmengder:
Vanntank

80 l + 120 l

Hydraulikkoljetank

25 l

Skillemiddeltank

14 l

Dieseloljetank

43 l
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13 Tekniske data

Notater
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