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ATTENTIE: EEN EXEMPLAAR VAN DEZE HANDLEIDING MOET ALTIJD TER BESCHIKKING VAN DE BESTUURDER OP DE MACHINE BLIJVEN.

Oorspronkelijke titel:
Gebruiks- en onderhoudshandleiding

Dieci-062009
MTKeR

WAARSCHUWING:

Alle verstrekte documentatie maakt wezenlijk en fundamenteel deel uit van het product en moet ter beschikking gehouden worden 
van de gebruikers; zij moeten datgene wat in deze documentatie staat aandachtig lezen alvorens de machine in gebruik te nemen.

Het is niet toegestaan om de machine of de accessoires waar de machine mee uitgerust is op een oneigenlijke, verkeerde of 
onredelijke manier te gebruiken en het is ook niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren waardoor de constructie of 
de werking ervan veranderd wordt.

VERVEELVOUDIGING VAN DE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING EN DE EVENTUELE MULTIMEDIALE BIJLAGE, GEHEEL 
OF GEDEELTELIJK, IS VERBODEN: DE FIRMA Dieci S.r.l. ZAL DE RECHTEN DIE ZIJ ER OP HEEFT BESCHERMEN.

BIJ ELKE VERREIKER-TELESCOOPLADER WORDT EEN EXEMPLAAR VAN DEZE HANDLEI-
DING, VAN DE GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VAN DE MOTOR OPGESTELD 
DOOR DE BETREFFENDE FABRIKANT EN VAN DE GEBUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 
VAN ELK SYSTEEM OF UITRUSTING WAARVAN DEZE MACHINE VOORZIEN IS VERSTREKT.

DEZE HANDLEIDINGEN WORDEN OPGESTELD DOOR DE BETREFFENDE LEVERANCIERS OF GEHEEL 
EN GETROUW VERVEELVOUDIGD DOOR DIECI NA UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN HEN DAAR-
TOE: ZIJ KUNNEN AANGEVULD WORDEN MET NADERE DOOR DIECI OPGESTELDE SPECIFICATIES.

De firma Dieci S.r.l. kan op geen enkele manier aansprake-
lijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het feit 
dat er reserveonderdelen gebruikt zijn die niet origineel zijn.
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Geachte klant,

Hartelijk gefeliciteerd en hartelijk dank dat u een  gekozen heeft.

Wij hebben deze handleiding gemaakt zodat u volop profijt kunt hebben van de eigenschappen van deze machine.

Wij adviseren u om deze handleiding volledig te lezen alvorens de machine voor de eerste keer te gebruiken.
In deze handleiding staat belangrijke informatie, tips en voorschriften voor het gebruik die een hulpmiddel voor u zijn 
om de technische eigenschappen van uw  ten volle te benutten.

Op die manier zult u bijzondere kenmerken en technische hoogstandjes ontdekken; bovendien zult u fundamentele 
informatie voor de verzorging, het onderhoud, de rijveiligheid, de veilige bedrijfsvoering en de instandhouding voor 
een lange levensduur van uw  aantreffen.

De mensen die u begeleiden wensen u VEEL PLEZIER bij uw werk en zijn er zeker van dat u met dit hulpmiddel uw 
nieuwe machine op prijs zult stellen.

Met vriendelijke groeten,

De Verkoopleiding
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Inleiding - Garantie
Identificatie van de machine

Mod. Agri Farmer

ALVORENS DE MACHINE VOOR DE EERSTE KEER IN WERKING TE 
STELLEN MOET DE BESTUURDER DE HANDLEIDING AANDACHTIG 
LEZEN OM DE WERKING VAN DE VERREIKER-TELESCOOPLADER 
VOLLEDIG TE BEGRIJPEN EN OM GOED VOORBEREID TE ZIJN OP 

HET GEBRUIK ERVAN.

EEN ANDER GEBRUIK VAN DE MACHINE DAN IN DEZE HANDLEIDING 
BESCHREVEN IS, IS STRENG VERBODEN EN ONTHEFT DE FIRMA 

DIECI VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VEROORZAAKT 
AAN PERSONEN, VOORWERPEN OF DIEREN.

TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE MACHINE MOETEN DE BETREFFEN-
DE SCHEMA’S VAN HET ACCESSOIRE DAT GEMONTEERD IS ZOR-

GVULDIG IN ACHT GENOMEN WORDEN. 
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LINKERKANT

VOORKANT

BOVENAANZICHT

INLEIDING

Het doel van deze uitgave is om de bestuurder doeltreffende 
en veilige aanwijzingen te geven met betrekking tot het ge-
bruik en het onderhoud van de verreiker-telescooplader.

Als deze aanwijzingen nauwlettend opgevolgd worden dan 
zal uw machine u de genoegdoening geven van een goede 
werking en een lange levensduur en ertoe bijdragen om uw 
werk aanzienlijk te vergemakkelijken. 

Deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften worden bij 
aflevering van de machine door de verkoper verstrekt om 
er zeker van te zijn dat zij op de juiste manier gelezen en 
begrepen worden. Als u echter bepaalde delen van deze 
handleiding niet begrijpt aarzel dan niet om te rade te gaan 
bij de dealer die het dichtst bij u in de buurt is en vraag om 
informatie omdat het belangrijk is dat de aanwijzingen goed 
begrepen en in acht genomen worden. Voer het periodieke 
onderhoud methodisch uit , houd de werkuren van de ma-
chine bij en noteer deze.

Als er reserveonderdelen nodig zijn is het belangrijk dat er 
alleen originele reserveonderdelen gebruikt worden. De 
vertegenwoordigers in de regio kunnen originele reserveon-
derdelen leveren en kunnen tips en aanwijzingen geven met 
betrekking tot de manier waarop deze gemonteerd en ge-
bruikt moeten worden. Het monteren van reserveonderdelen 
die niet origineel zijn mag geen beschadigingen aan andere 
onderdelen tot gevolg hebben. Er wordt dus aan de klanten 
geadviseerd om de nodige onderdelen uitsluitend bij een 
erkende vertegenwoordiger of dealer te kopen.

Indien het voertuig in bijzonder belastende omstandighe-
den gebruikt moet worden (bijv.: erg stoffige omgevingen of 
bouwterreinen, kleigrond of erg modderige grond) adviseren 
wij u om de dichtstbijzijnde dealer te raadplegen om speci-
fieke aanwijzingen te ontvangen, waarvan het niet in acht 
nemen tot verlies van de garantie op de machine kan leiden.

Deze handleiding is uitgegeven om in de hele wereld ver-
spreid te worden en de verkrijgbaarheid van de werktuigen 
die telkens als essentieel of op aanvraag vermeld zijn kan 
variëren op basis van het land waar de machine moet wer-
ken. Om alle details met betrekking tot de werktuigen die in 
uw regio verkrijgbaar zijn te weten te komen kunt u terecht 
bij de distributeurs en de verkopers bij u in de buurt.

Om constructieve redenen kunnen de machines van het 
standaard productieassortiment op enkele punten ver-
schillen van datgene wat in deze handleiding staat.  De 
firma behoudt zich het recht voor om zonder voorafga-
ande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Vanwege technische verbeteringen die constant ingevo-
erd worden en de tijd die met het updaten en publiceren 
gemoeid is kunnen de gegevens die in deze uitgave 
opgenomen zijn op elk moment gewijzigd worden en 
moeten dus niet als bindend beschouwd worden.

Op sommige afbeeldingen zijn de panelen of de afscher-
mingen verwijderd om de afbeelding duidelijker te ma-
ken. Gebruik de machine nooit zonder deze panelen of 
afschermingen.

De rechter- en linkerposities die in deze handleiding 
aangegeven zijn, hebben betrekking op de machine van 
achteren naar voren gezien, d.w.z. vanuit de positie van 
de bestuurder als hij op de bestuurdersplaats zit.
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Identificatie van de machine
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GARANTIE

GARANTIE:
GELDIGHEID

Garantie in de landen waar een serviceorganisatie bestaat

-  De garantie behelst het vervangen of repareren van 
defecte onderdelen waarvan vastgesteld is dat dit mate-
riaal-, fabrieks- en/of montagefouten zijn die reeds vanaf 
het begin aanwezig waren.

-  De keuze om de defecte onderdelen te vervangen of te 
repareren wordt uitsluitend door DIECI gemaakt en hie-
rover kan niet gediscussieerd worden.

-  De firma DIECI zal ervoor zorgen dat het euvel verholpen 
wordt met de middelen en op de manier die zij het beste acht. 

Het volgende is voor rekening van DIECI:
-  het materiaal dat gebruikt wordt
-  het arbeidsloon
-  de reis- en verblijfkosten

Het volgende is voor rekening van de klant:
-  de verzend- en verpakkingskosten van de vervangende 

onderdelen
-  andere eventuele kosten die niet bij de kosten die voor 

rekening van DIECI komen vermeld zijn

Garantie in de landen waar geen serviceorganisatie bestaat

-  Dit bestaat uitsluitend uit het gratis leveren, franco fa-
briek van DIECI van de onderdelen die niet bruikbaar 
meer blijken te zijn waarvan vastgesteld is dat dit mate-
riaal-, fabrieks- en/of montagefouten zijn die reeds vanaf 
het begin aanwezig waren

Onderzoek van de vervangen defecte onderdelen

- DIECI alvorens garantie te verlenen kan vragen om de 
defecte onderdelen die tijdens de reparatie vervangen 
zijn terug te sturen waarbij de verzendkosten voor haar 
rekening komen.

Aanvullende garantie met betrekking tot uitgevoerde 
reparaties en vervangen onderdelen

-  Op de reparaties die al dan niet tijdens de garantieter-
mijn uitgevoerd zijn en op de onderdelen die tijdens de 
reparaties vervangen zijn wordt 3 maanden garantie ver-
leend vanaf de datum waarop de reparatie uitgevoerd is 
indien de hoofdgarantie vervangen mocht blijken te zijn.

GARANTIE:
DUUR, INGANGSDATUM EN INWERKINGTREDING

Garantie: duur

De firma DIECI s.r.l. (hierna DIECI genaamd) verleent 12 
maanden garantie op haar producten vanaf de datum van 
aflevering aan de klant/gebruiker maar niet langer dan 18 
maanden vanaf de datum van verzending vanaf de fabriek 
(verkoop aan dealers of verkopers).

Garantie: ingangsdatum

De garantie gaat in vanaf de datum waarop de machine 
vanuit de fabriek verzonden wordt (verkoop aan dealers of 
verkopers). Als de levering verzorgd is door de dealer of de 
verkoper behoudt de firma DIECI zich het recht voor om te 
controleren of de ingangsdatum van de garantie klopt met 
de transport- of leverdatum die op het transportdocument 
van het product waar de garantie op van toepassing is staat 
en/of de factuurdatum en ook om vertoon van het originele 
afschrift van deze documenten te vragen.

Garantie: inwerkingtreding

De garantie treedt automatisch in werking vanaf de datum 
waarop de machine vanuit de fabriek verzonden wordt
(verkoop aan dealers of verkopers).
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GARANTIE:
WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE GARANTIEPERIODE

Garantie: melding

- Het defect moet door de klant/gebruiker, de dealer, de 
verkoper of een erkende garage gemeld worden en de 
melding moet binnen een termijn van maximaal 8 da-
gen nadat het defect zich geopenbaard heeft naar de 
serviceafdeling van DIECI gestuurd worden. De mel-
ding moet een duidelijke beschrijving van het defect 
bevatten en de exacte gegevens van de machine (type, 
model en serienummer). Deze gegevens staan op de 
machine op de plaatsen die in de GEBRUIKS- EN ON-
DERHOUDSHANDLEIDING aangegeven zijn.

Verplichting van machinestilstand

- Als het risico bestaat dat het defect de veiligheidsvoorzie-
ningen in het gedrang kan brengen of verdere schade kan 
aanrichten dan is het verplicht om de machine niet te gebru-
iken totdat de machine gerepareerd is en opnieuw getest is.

Garantie: uitsluitingen van de garantie

Het volgende is van de garantie uitgesloten:

- De onderdelen die onderhevig zijn aan verbruik en sli-
jtage: koppeling, riemen, remschoenen, blokken, rollen, 
olie en vloeistoffen, filters enz.

- Elektrische installaties en elektrische onderdelen
- Schade veroorzaakt door: weersomstandigheden, natu-

urrampen, vandalisme enz.
- Alle andere afwijkingen die niet te wijten zijn aan gebreken wa-

arvan vastgesteld is dat die vanaf het begin aanwezig waren 
en die niet onder de verantwoordelijkheid van DIECI vallen.

Bovendien zijn de volgende onderdelen van de garantie 
uitgesloten waar de garantie van de fabrikanten van die pro-
ducten voor geldt:

- Dieselmotor
- Assen en vertragingen
- Hydraulische pompen en motoren
- Banden

De toepassing van bovengenoemde garanties wordt behe-
erd door DIECI.

Elke wijziging die aan de machine aangebracht is 
brengt een nieuwe toetsing van de overeenstem-
ming met de Machinerichtlijn 98/37   "EG"  met 
zich mee; dit geldt ook in geval van reparaties wa-
arbij onderdelen gebruikt zijn die niet origineel zijn.

Voor alle geschillen wordt de uitsluitende bevoegdheid 
van de Rechtbank te Reggio Emilia - ITALIË erkend.

OORZAKEN VAN:
NIET INWERKINGTREDING, NIET VERLENING, BEËINDIGING

Garantie: niet verlening

De garantie wordt niet verleend:

-  Als het defect niet op de overeengekomen wijze en niet 
binnen de overeengekomen termijn gemeld wordt.

-  Als er niet aan het verzoek van DIECI voldaan is om de 
defecte onderdelen die tijdens de reparatie vervangen 
zijn terug te sturen.

-  Als de verplichting van machinestilstand niet in acht ge-
nomen is, beperkt tot de schade die door deze overtre-
ding veroorzaakt is.

Garantie: beëindiging

De garantie wordt rechtens beëindigd:

- Als de koper niet aan de contractuele betalingsverplich-
tingen voldaan heeft.

- Als de schade veroorzaakt is door onzorgvuldigheid, 
nalatigheid, gebruik dat niet strookt met de aanwijzingen 
die in de gebruiks- en onderhoudshandleiding staan 
(foute manoeuvres, overbelasting, verkeerde toevoer, 
slecht onderhoud*. niet inachtneming van het gebruik 
van aanwijsinstrumenten enz.).

- Als het defect te wijten is aan toepassingen, werktuigen, 
veranderingen of reparaties waar DIECI geen toestem-
ming voor gegeven heeft of waarbij onderdelen van infe-
rieure kwaliteit gebruikt zijn. (In dit verband wordt geadvi-
seerd om altijd originele reserveonderdelen te gebruiken).

* Voor het “geadviseerde periodieke routineonderhoud” wordt ver-
wezen naar de GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING.

Slotbepalingen

- In geen van de vermelde gevallen van niet inwerkingtre-
ding, niet verlening of beëindiging van de garantie kan 
de koper ontbinding van het contract, schadevergoeding 
of verlenging van de garantie eisen.

- Eventuele andere garantievoorwaarden dan hierboven 
vermeld moeten door partijen schriftelijk overeengeko-
men worden en ondertekend worden.
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Inleiding - Garantie
Identificatie van de machine

Mod. Agri Farmer

IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE

MACHINEMODELLEN

-  De fabrikant biedt een assortiment machines aan die op elkaar lijken maar die verschillende technische eigenschappen en 
prestaties hebben. 

-  Voor elke tabel of grafiek die in deze handleiding of op de machine zelf staat moet u zich aan de code van het model van 
uw machine houden.

VERREIKERS-TELESCOOPLADERS AGRI FARMER

AANSPRAKELIJKHEID

-  De machines zijn geconstrueerd volgens de EG-Richtlijnen die op het moment van verkoop van kracht waren.

-  Door het niet in acht nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften of door het gebruik van het voertuig als dit niet in 
perfecte staat is kunnen er ongelukken veroorzaakt worden waarvoor men strafrechtelijk vervolgd kan worden.

-  De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan personen, voorwerpen of dieren die te 
wijten is aan onjuist gebruik van de machine of structurele veranderingen, toepassingen en veranderingen waar zij geen 
toestemming voor heeft gegeven.

- De fabrikant behoudt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving om welke technische of com-
merciële reden dan ook eventuele veranderingen aan de machine aan te brengen.
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Fundamentele gegevensSerienummer van de bruggen

 Type en serienummer van het chassis

Serienummer van de motor

IDENTIFICATIE VAN DE
VERREIKER-TELESCOOPLADER

De machine wordt geïdentificeerd aan de hand van een 
serienummer dat aan de voorkant in het chassis en in de 
cabine gestanst is.  Bovendien is de motor voorzien van een 
eigen serienummer dat er aan de onderkant in gestanst is.

Om een vlotte en efficiënte service te kunnen garanderen 
verzoeken wij u om bij het bestellen van reserveonderdelen 
of bij het aanvragen van informatie of technische uitleg altijd 
het serienummer van de motor en het chassis door te geven.

Serienummer van het chassis ................................................

Serienummer van de motor ....................................................

Serienummer van de cabine...................................................

Type machine  ........................................................................

Eigenaar / Bestuurder ............................................................

Adres van de dealer of de vertegenwoordiger .......................

................................................................................................

Leverdatum ............................................................................

Vervaldatum van de garantie  .................................................

OPMERKING:
Op de verreikers-telescoopladers, die vanuit commercieel oogpunt 
Agri Farmer genoemd worden, staat de opdruk (goedkeuringsco-
de) (zie de eerste 4 nummers die in het chassis gestanst zijn)
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Inleiding - Garantie
Identificatie van de machine

Mod. Agri Farmer

OM DRUKREDENEN OPZETTELIJK BLANCO GELATEN PAGINA



B/1

VEILIGHEIDSNORMEN
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Mod. Agri Farmer

DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HERKENNEN

Dit is het WAARSCHUWINGSSYMBOOL VAN MOGELIJK RISICO

Waar dit symbool " " op de machine of in deze handleiding staat moet opgepast worden voor potentiële schade voor perso-
nen. Volg de geadviseerde voorzorgsmaatregelen en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften op om de machine op een veilige 
manier te kunnen gebruiken.

DE WAARSCHUWINGSBEGRIPPEN BEGRIJPEN

In deze handleiding worden enkele begrippen gebruikt die een verschillende mate van gevaar aanduiden, zoals:

 - GEVAAR - 
Bij waarschuwingen die specifiek op potentiële gevaren voor de veiligheid van de bestuurder of andere

personen die er rechtstreeks bij betrokken zijn duiden.

 - ATTENTIE - 
Als de waarschuwing bedoeld is om potentiële schade aan de machine te voorkomen waardoor ook de veiligheid van 

de bestuurder in gevaar gebracht kan worden of andere personen die er rechtstreeks bij betrokken zijn.

 - BELANGRIJK - 
Duidt op een situatie die, als deze niet vermeden wordt, schade aan de machine kan veroorzaken.

 - VERBOD - 
Duidt op het absolute verbod om handelingen of iets te doen wat gevaarlijk is voor het personeel.

De hierboven vermelde begrippen worden altijd vergezeld van het waarschuwingssymbool van mogelijk gevaar.

- OPMERKING -
Duidt op een extra toelichting bij bepaalde informatie.

Lees de vermelde veiligheidsvoorschriften aandachtig en houd u aan de geadviseerde voorzorgsmaatregelen om potentiële ge-
varen te vermijden en om uw eigen gezondheid en veiligheid te beschermen.

Het waarschuwingssymbool van mogelijk risico en de waarschuwingsbegrippen zijn opgenomen om de aandacht te vestigen 
op situaties die DIECI met name wil benadrukken. De handleiding moet in ieder geval helemaal gelezen en bestudeerd worden.

Wend u zich bij twijfel tot uw vertegenwoordiger of dealer.



B/3

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Deze machine werd ontworpen en gerealiseerd als gemechani-
seerde machine, met bestuurdersplaats voor de operator, met 
banden, bedoeld om gebruikt te worden op al of niet geasfalteer-
de wegen en terreinen. Ze bestaat uit een dragende hoofdstruc-
tuur die de uittrekbare arm moet steunen. Op de kop van de arm 
kunnen vorken of andere gereedschappen gemonteerd worden 
die goedgekeurd werden door DIECI. Als de machine normaal 
wordt gebruikt, kan ze lasten tillen en verplaatsen door middel 
van de uittrekking/intrekking en stijging/daling van de arm.

Elk ander gebruik zal als oneigenlijk beschouwd worden 
ten opzichte van het gebruik dat voorzien wordt door 
DIECI.DIECI kan dus niet aansprakelijk gesteld worden 
voor letsels aan personen en voor schade aan voorwer-
pen en aan de machine zelf.

Een gebruik van de machine dat verschilt van wat wordt be-
schreven in deze handleiding is absoluut verboden. Alle fun-
cties en procedures betreffende het gebruik en de uitrusting 
van de gereedschappen van de machine, die niet besch-
reven worden in deze handleiding, zijn absoluut verboden.

De gebruiksaanwijzing en de catalogus met reserveonder-
delen zijn een integrerend deel van de machine, en moeten 
overhandigd worden bij een eventuele verkoop. De handlei-
ding moet zorgvuldig en nabij de machine bewaard worden, 
in de taal die gesproken wordt door de gebruiker, zodat ze 
snel kan geraadpleegd worden. Als de handleiding zou ver-
kreukelen en/of beschadigd of onleesbaar zou worden, ook 
gedeeltelijk, moet ze onmiddellijk vervangen worden.

Het respecteren van de handelingen voor het gebruik, het 
onderhoud en de herstelling die beschreven worden in deze 
handleiding is een essentieel element voor het gebruik dat 
voorzien wordt door de constructeur. 

Deze machine mag enkel gebruikt, geassisteerd of her-
steld worden door personen die opgeleid werden betref-
fende de werkmiddelen en de veiligheidsnormen, en mo-
eten gemachtigd zijn om met de machine zelf te werken.

Alle procedures of handelingen betreffende het onderhoud 
die niet beschreven worden in deze handleiding zijn 
ten strengste verboden en moeten uitgevoerd worden 
door een erkende garage.

De gebruiker moet de algemene veiligheids- en preventienor-
men tegen ongevallen respecteren, evenals de verkeersregels 
wanneer de machine op de openbare weg wordt gebruikt.

Elke wijziging die wordt aangebracht aan de machine ontheft 
DIECI van elke aansprakelijkheid voor schade of letsels.

Bij de realisatie van deze machine werd alles voorzien zodat 
uw werkzaamheden veilig kunnen uitgevoerd worden. Vo-
orzichtigheid is alleszins de boodschap, en er bestaat geen 
betere regel om ongevallen te voorkomen.

DIECI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 
als gevolg van nalatig gebruik van de machine, ook al werd 
de machine onopzettelijk fout gebruikt.

DIECI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als 
gevolg van handelingen tijdens het gebruik van de machine die 
op instinctieve en ondoordachte wijze werden uitgevoerd, eve-
nals voor paniekerig gedrag en gebruik in geval van een slechte 
werking van de machine, een ongeval, een probleem enz. 

DIECI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorspel-
baar gedrag van de volgende categorieën van personen: 
leerlingen, pubers, gehandicapten, personeel in opleiding.

De machines van DIECI mogen niet gebruikt worden voor 
weddenschappen, wedstrijden en persoonlijke ervaringen.

Lees alle veiligheidsplaatjes die aangebracht zijn op de ma-
chine en respecteer de normen die aangeduid worden voordat 
de machine wordt gestart of in werking wordt gesteld, en voor-
dat getankt/bijgevuld wordt of het onderhoud wordt uitgevoerd.
Reinig deze plaatjes wanneer ze bedekt zijn met modder, 
cement of afval, en verwijder ze voor geen enkele reden. Als 
de plaatjes beschadigd of onleesbaar zijn, of verloren wer-
den, moeten ze onmiddellijk vervangen worden. 

Voor uw veiligheid en die van andere personen, mogen de 
structuur of de regeling van de verschillende onderdelen 
van de machine niet gewijzigd worden (hydraulische druk, 
ijking van de begrenzers, motorregime, montage van extra 
gereedschappen, enz.).
Hetzelfde geldt voor de desactivering of de wijziging van de 
veiligheidssystemen. In deze gevallen kan de constructeur 
niet aansprakelijk gesteld worden.

Om de machine in de "staat van conformiteit" te houden, 
moeten verplicht periodieke controles uitgevoerd worden.

DIECI kan niet elke mogelijke omstandigheid voorzien 
die een potentieel risico kan zijn tijdens de werking en 
het onderhoud van de machine.
Dus kunnen de veiligheidsberichten die aangeduid wor-
den in de handleiding of op de machine niet alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen betreffende de veiligheid bevatten. 
Als handelingen of procedures uitgevoerd worden die 
niet uitdrukkelijk aanbevolen of toegestaan worden in 
deze handleiding, moeten alle noodzakelijke voorzorg-
smaatregelen voor de veiligheid getroffen worden zodat 
potentiële risico's worden vermeden.

Er mogen alleszins geen handelingen of procedures 
uitgevoerd worden die uitdrukkelijk verboden worden in 
deze handleiding. 

 
Contacteer in geval van twijfels uw agent of dealer.
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Mod. Agri Farmer

BESCHERMENDE KLEDING

-  Draag steeds kleding die geschikt is voor het type van 
werkzaamheden die moeten uitgevoerd worden. Draag 
geen losse kleding, dassen, kettinkjes, broekriemen of 
dergelijk die kunnen vast komen te zitten in de bedie-
ningshendels of andere delen van de machine.

- Draag geen sieraden of andere metalen accessoires, 
omdat deze letsels zouden kunnen veroorzaken in geval 
ze vast komen te zitten of meegesleept worden.

- Lang haar dat uit de veiligheidshelm komt, kan in de ma-
chine vastraken en moet dus samengebonden worden. 
Let op dat het haar niet in de machine vast komt te zitten.

-  De operator moet gepaste en beschermende kleding 
dragen, op basis van het type van werkzaamheden of 
werf, zodat ongevallen worden vermeden. 

 - GEVAAR - 
De operator moet, voordat de werkzaamheden uitgevoerd wor-
den, zich verplicht informeren bij de verantwoordelijke voor de 
veiligheid of van de werf betreffende de mogelijke risico’s, en 

welke beschermende kleding moet gedragen worden.

 - AANDACHT - 
De operator moet steeds over het volgende beschikken:

veiligheidshelm• 
veiligheidsschoenen• 
beschermende bril of gelaatsscherm• 
beschermende handschoenen• 
gehoorbescherming• 
reflecterende kleding• 
waterdichte kleding• 
ademhalingstoestel of filtrerend masker• 

    

    

- In de handel bestaan verschillende modellen en alle maten 
van beschermende kleding. Gebruik steeds het model dat ge-
past is voor het type van toepassing, en draag de juiste maat.

-  De beschermende kleding is persoonlijk, draag dus nooit 
beschermende kleding van andere personen.

-  De beschermende kleding moet steeds intact zijn en in goe-
de staat gehouden worden. Beschadigde kleding garandeert 
geen gepaste bescherming. Draag geen versleten kleding, 
vervang ze voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.

-  Draag een bescherming tegen lawaai, omdat een lange 
blootstelling het gehoor kan aantasten. Draag bescher-
mingen zoals een gehoorbeschermingskap of oordopjes 
tegen excessief en vervelend lawaai.

- Gebruik geen koptelefoon om muziek te beluisteren wan-
neer met de machine wordt gewerkt. De operator moet 
steeds  geconcentreerd zijn.

INSPECTIE VAN DE MACHINE

 - AANDACHT - 
Inspecteer de machine dagelijks en na elke dienst, door 

een aandachtige controle uit te voeren
voordat een nieuwe dienst wordt begonnen. 

-  Controleer of de banden gepast zijn voor het type van terrein.
 Er bestaan banden voor zand, aarde, landbouwterreinen, sne-

euw, enz. Contacteer voor meer infomatie uw agent of dealer.

 - AANDACHT - 
Als de gebruiker vaststelt dat de machine problemen 
heeft (lawaai, trillingen, geur, fouten van de instrumen-
tatie, rook, olielekken, enz.) of niet voldoet aan de veili-
gheidsnormen, moet de machine stilgelegd worden en 

moet de verantwoordelijke hiervan onmiddellijk 
op de hoogte gebracht worden.

-  De bestuurder MAG ZELF GEEN herstellingen of rege-
lingen uitvoeren, behalve indien hij opgeleid werd voor 
deze taak. Hij moet de machine in perfect staat houden 
indien dit tot zijn taken behoort.

 - AANDACHT - 
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet gecontro-
leerd worden of de machine efficiënt is om het beste rendement te 
garanderen en of alle veiligheidsnormen gerespecteerd worden.  

-  Om de onderstaande controles uit te voeren, moet het 
hoofdstuk van het onderhoud in deze handleiding geraa-
dpleegd worden.

- Voer de onderstaande controles betreffende de werking uit.

 Efficiëntie van de parkeerrem.
 Oliepeil motor (controleren en eventueel bijvullen).
 Peil hydraulische olie (controleren en eventueel bijvullen).
 Melding verstopping luchtfilter (controleren en eventueel reinigen).
 Staat en spanning van de banden (controleren).
 Brandstofpeil.
 Signalerings- en waarschuwingssystemen (controleren).
 Efficiëntie stuur.
 Efficiëntie parkeerremmen.
 Sluiting schroeven.
 Verlichting.
 Richtingaanwijzers.
 Noodlichten.
 Schakelaars.
 Controlelampen.
 Ruitenwissers.
 Alarm achteruitversnelling.

Als de machine voor lange tijd niet wordt gebruikt, moet een 
meer nauwkeurige controle uitgevoerd worden.  
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VOORBEREIDING VOOR NOODGEVALLEN

-  U moet steeds klaar staan om brand te blussen of eerste 
hulp toe te passen.

 - AANDACHT - 
Voorzie  een brandblusapparaat en een EHBO-doos (niet 

bijgeleverd door de constructeur).

-  Voer een periodieke inspectie uit van de EHBO-doos of 
alles aanwezig is, en gooi eventuele vervallen producten 
weg en vervang ze met nieuwe.

-  Lees aandachtig de aanwijzingen door die aangeduid 
worden op het brandblusapparaat, zodat het correct 
wordt gebruikt.

-  Voer periodieke inspecties en onderhoud uit om te contro-
leren of het brandblusapparaat steeds kan gebruikt worden.

-  Stel een tabel op van de prioriteiten, samen met de 
verantwoordelijke voor de veiligheid of de werkzaamhe-
den, om het hoofd te bieden aan brand en ongevallen.

-  Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van ongevallen.

-  Hou de telefoonnummers van artsen, ziekenwagens, 
ziekenhuizen, brandweer, enz. steeds zichtbaar nabij het 
telefoontoestel.

Controle reiniging

  Reinig de ruiten, de glazen van de lichten en de achter-
uitkijkspiegels.

  Verwijder modder en afval.
 Verwijder afval en vuil uit de cabine, en vooral van de 
pedalen en de bedieningen.

  Reinig de motor, de scharnierpunten en de radiator.
 Verwijder het teveel aan vet.
  Controleer of het opstapje en de handgreep droog en 
rein zijn.

  Reinig alle veiligheidslabels en aanduidingen voor de 
bedieningen. Vervang ze eventueel als ze onleesbaar 
zijn of ontbreken.

Controle schade

  Controleer of geen delen beschadigd zijn of ontbreken.
  Controleer of alle spillen voor de beweging goed beve-
stigd zijn.

 Controleer of de ruiten gebarsten of beschadigd zijn.
 Controleer of onder de machine geen olie-, brandstof- of 
koelvloeistoflekken aanwezig zijn.

  Controleer de sluiting van de schroefbouten van de wielen.
 Controleer alle veiligheidssystemen.
  Controleer of de structuur ROPS/FOPS niet beschadigd is.
  Controleer of de veiligheidsgordel en de relatieve koppe-
lingen niet beschadigd of excessief versleten zijn.  

 - AANDACHT - 
In geval van onregelmatigheden moeten deze zo snel 
mogelijk hersteld worden. Contacteer een erkende ga-

rage van de constructeur.

 - VERBOD - 
HET IS VERBODEN OM DE WERKZAAMHEDEN TE 
BEGINNEN WANNEER DE MACHINE ZICH NIET IN PER-

FECTE CONDITIES BEVINDT.

Regelingen

-  Controleer of het stuur en de zitplaats zodanig geregeld 
zijn dat alle bedieningen voor de besturing makkelijk 
kunnen bereikt worden. Regel de achteruitkijkspiegels 
zodanig dat de zone achter de machine perfect zicht-
baar is wanneer u op de bestuurdersplaats zit.
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STUURCABINE

-  Gebruik de handgrepen en de opstapjes om de bestuur-
dersplaats te bereiken.

-  Wanneer u de cabine moet bereiken of de cabine verla-
at, moet u steeds naar de machine zelf kijken en moet u 
steeds de handgrepen en de opstapjes gebruiken.

-  De bedieningsmechaniek mag niet gebruikt worden voor 
andere doeleinden dan diegene waarvoor ze voorzien 
zijn (bijv: om het telescopisch heftoestel te bereiken of 
te verlaten, gebruiken als kledinghanger, enz.). 

-  Spring niet van de machine.
-  Bereik of verlaat de cabine niet wanneer de machine in be-

weging is. Spring niet om de cabine te bereiken of te verlaten.
- Als de machine begint te bewegen zonder dat de bestu-

urder aanwezig is, mag niet op de machine gesprongen 
worden om te pogen om ze te doen stoppen.

-  Bereik of verlaat de machine niet wanneer u gereed-
schappen in uw handen heeft.

-  Hou de steunen, handgrepen en opstapjes steeds rein 
zodat u niet kunt uitschuiven.

- Hang geen zuignappen aan de ruiten. Zuignappen rea-
geren als lenzen, en kunnen dus brand veroorzaken.

- Gebruik geen zaktelefoons in de cabine van de operator 
tijdens het rijden of de inwerkingstelling van de machine.

- Plaats geen gevaarlijke, ontvlambare of explosieve voor-
werpen in de stuurcabine.

-  Tijdens werkzaamheden op plekken waar gevaar heerst 
op het vallen, terugstoten of binnendringen van voor-
werpen die de operator kunnen raken of in de cabine 
kunnen terechtkomen, moeten gepaste beschermingen 
gemonteerd worden die de operator beschermen. Sluit 
steeds de ruiten. Controleer steeds of omstaanders zich 
op een veilige afstand bevinden en niet geraakt kunnen 
worden door wegschietende of vallende voorwerpen.

-  Let op tijdens de regeling van de ruiten, omdat een onvrijwillig con-
tact met eender welke bedieningshendel de machine overwacht 
in beweging zou kunnen stellen, met gevaar op ernstige letsels.

- Als de ruit van de cabine aan de zijde van de telescooparm zou 
stukgaan, bestaat gevaar op contact tussen de operator en de 
arm. Leg de werkzaamheden onmiddellijk stil en vervang de ruit.

 - VERBOD - 
Het is verboden om uw armen en benen, en dus eender 
welk lichaamsdeel, uit de besturingsplaats van de ma-

chine te steken. 

 - AANDACHT - 
Gebruik de machine enkel wanneer de zitplaats correct 
geregeld is. In geval van een ongepaste regeling kan 
de operator snel moe worden en dus foute handelingen 
uitvoeren, de positie van de bedieningen en van externe 
voorwerpen fout inschatten en kan de gevoeligheid bij 

het uitvoeren van handelingen verminderen.

-  De stoel moet geregeld worden in functie van de grootte 
en het gewicht van de operator.

-  De operator moet in staat zijn om de pedalen helemaal in te 
drukken en de bedieningshendels correct te bedienen wan-
neer zijn rug goed tegen de rugleuning van de stoel steunt.

 - GEVAAR - 
Maak de veiligheidsgordels steeds correct vast voordat met 
de werkzaamheden wordt begonnen.

-   De veiligheidsgordel is correct vastgemaakt wanneer hij 
goed om het lichaam zit.

 - GEVAAR - 
De machine is uitgerust met een cabine die het gewicht 
van de machine zelf kan verdragen in geval de machine 

kantelt (ROPS), dus moet de operator goed vastzitten op 
de stoel met de veiligheidsgordel aan, zodat hij niet uit de 
cabine wordt geslingerd en eventueel wordt verpletterd.

-  Voordat de machine in werking wordt gesteld, moeten de gordel, 
de gesp en de bevestigingen van de structuur aandachtig ge-
controleerd worden. Als een bepaald onderdeel beschadigd of 
versleten blijkt, moet het onderdeel of de veiligheidsgordel ver-
vangen worden voordat de machine in werking wordt gesteld.

-  Tijdens de werking van de machine moet de operator bli-
jven zitten met de veiligheidsgordel vastgemaakt, zodat het 
risico op letsels in geval van een ongeval wordt beperkt.

-  Na een ongeval moeten de veiligheidsgordels vervan-
gen worden, ook al blijken ze niet zichtbaar beschadigd.

 - GEVAAR - 
Vervoer geen passagiers met de machine.

 - GEVAAR - 
De operator moet steeds de normale rijpositie aanhouden.
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-  Onafhankelijk van de ervaring van de operator die de 
machine bestuurt, moet hij vertrouwd raken met de posi-
tie en de werking van alle bedieningen en instrumenten 
voordat de machine wordt gestart.

-  Ga niet met de machine rijden als uw handen of schoe-
nen nat zijn, of besmeurd zijn met vet of dergelijk.

 - GEVAAR - 
Voordat de motor wordt gestart, moet gecontroleerd worden of 
alle bedieningshendels zich in de neutrale positie bevinden, of 
de parkeerrem ingeschakeld is, of de motorkap gesloten is, en 
of geen enkele andere persoon zich nabij de machine bevindt.

 - GEVAAR - 
De machine mag enkel gestart worden en er mogen enkel 
handelingen uitgevoerd worden wanneer de bestuurder 
zich op de bestuurdersplaats bevindt, en wanneer de vei-

ligheidsgordel vastgemaakt en correct geregeld is.

De operator moet steeds de controle over de machine behouden. 

-  Gebruik de claxon of andere signaleringen om personen 
te waarschuwen voordat de machine wordt gestart.

-  Als de motor met een foute procedure wordt gestart, kan de 
machine in beweging gesteld worden en schade veroorzaken.

- Start de motor niet en raak de hendels van de machine 
niet aan als in de cabine een gevaarlabel aanwezig is.

-  Start de motor nooit door een kortsluiting te veroorzaken 
tussen de terminals van de startmotor.

-  Als hulpaccu’s worden gebruikt, moet opgelet worden 
omdat het gas van deze accu’s kan ontploffen en ernsti-
ge schade kan veroorzaken.

-  Voor de start met de hulpaccu’s moeten de aanwijzingen in de 
paragraaf "START MET HULPACCU'S" geraadpleegd worden. 
Fouten tijdens de uitvoering van de procedure kunnen ernsti-
ge schade aan de elektrische/elektronische installatie, plotse 
bewegingen van de machine, het ontploffen van de accu, en 
letsels aan personen en schade aan voorwerpen veroorzaken.

-  Controleer de controlesystemen onmiddellijk na de start, 
wanneer de motor warm staat, en met regelmatige inter-
vals tijdens het gebruik zodat eventuele problemen snel 
gedetecteerd en opgelost kunnen worden.   

RIJTOESTEMMINGEN

 - AANDACHT - 
Respecteer de wetgevingen die van kracht zijn in het 

land waar de machine wordt gebruikt.

 - AANDACHT - 
Enkel gekwalificeerd en specifiek opgeleid personeel

mag de machine gebruiken.

Het gebruik van de machine is onderhevig aan een rijtoe-
stemming die moet afgegeven worden door de verantwoor-
delijke van de fabriek/werf waar de machine wordt gebruikt.

-  De gebruiker moet de rijtoestemming steeds bij zich 
hebben wanneer de machine wordt gebruikt.

-  De bestuurder mag geen toestemming geven aan ande-
re personen om de machine te besturen.

-  De machine moet conform de regels van het beroep ge-
bruikt worden. 
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-  Wanneer in een moeilijke zone wordt gewerkt, moeten de 
noodzakelijke meldingen gebruikt worden; tijdens handelin-
gen met meerdere machines moeten signaleringen gebruikt 
worden die gekend zijn door al het personeel. Wijs boven-
dien een persoon aan voor de signaleringen, die de wer-
kzone coördineert. Controleer of al het personeel de bepa-
lingen van de verantwoordelijke voor de signaleringen volgt. 

-  Wanneer een persoon aan de grond noodzakelijk is, 
als gevolg van de werkcondities, moet hij de manuele 
signaleringen gebruiken conform de plaatselijke regels.

-  Let op wanneer op de rand van een bouwput, van een 
weg of op een snel verzakkende ondergrond wordt ge-
werkt; blijf op een veilige afstand, de machine zou kun-
nen kantelen. In dit geval is een persoon aan de grond 
voor de signaleringen noodzakelijk. 

 Vergeet niet dat die zones na zware regenval, het gebruik 
van springstoffen of na een aardbeving zwakker zijn.

-  Wanneer op hellende terreinen wordt gewerkt, kan de 
machine kantelen of wegschuiven. Pas de gepaste voor-
zorgsmaatregelen toe.

-  Voer steeds een rechtlijnige verplaatsing uit om op of 
van een helling te rijden. Dwarse verplaatsingen of ver-
plaatsingen langs de helling kunnen zeer gevaarlijk zijn.

-  Tijdens de werkzaamheden op hellingen bestaat het ri-
sico dat de machine haar evenwicht verliest en omslaat 
wanneer de werkgereedschappen in werking worden 
gesteld. Blijf steeds in een stabiele positie, gebruik geen 
gereedschappen. 

-  Verplaats de machine met lage snelheid op nat gras, natte 
bladeren en staalplaten. Ook in geval van een lichte hel-
ling bestaat het risico dat de machine kan gaan schuiven 
of haar evenwicht kan verliezen, met risico op kanteling.

-  Wanneer bovenop of in gebouwen of andere structuren 
wordt gewerkt, moet de stabiliteit gecontroleerd worden 
voordat met de handelingen wordt begonnen. Er bestaat 
een risico dat het gebouw instort, wat ernstige letsels en 
schade kan veroorzaken. 

-  Gebruik de kracht van de impact van de machine niet 
om de werkzaamheden uit te voeren. Deze machines 
werden niet ontworpen voor dit soort gebruik; dit soort 
gebruik kan de machine doen kantelen, beschadigen of 
bepaalde onderdelen en gereedschappen beschadigen, 
en kan ernstige letsels veroorzaken.

VEILIG WERKEN

 - GEVAAR - 

GEBRUIK DE MACHINE NIET  WANNEER U DRONKEN 
BENT EN DRUGS OF GENEESMIDDELEN NAM 

DIE SLAPERIGHEID KUNNEN VEROORZAKEN OF UW 
REFLEXEN KUNNEN VERTRAGEN.

 - GEVAAR - 

VERVOER GEEN PASSAGIERS OP DE MACHINE, IN DE 
STUURCABINE EN OP EENDER WELK DEEL VAN HET 
TELESCOPISCH HEFTOESTEL OF GEMONTEERD GE-

REEDSCHAP, BEHALVE IN DE PERSONENKORF.

 - GEVAAR - 

CONTROLEER OF DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS COR-
RECT GEPOSITIONEERD ZIJN. AANDACHT: DE wAAR-
NEMING VAN DE POSITIE VAN EEN VOORWERP VIA DE 
ACHTERUITKIJKSPIEGELS ZOU NIET WAARHEIDSGE-
TROUW KUNNEN ZIJN; WAT VERAF LIJKT ZOU ZICH 
DICHTBIJ KUNNEN BEVINDEN. ONDANKS DE AANwE-
ZIGHEID VAN DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS ZOU DE 

OPERATOR BEPAALDE PUNTEN NIET KUNNEN ZIEN.
wEES STEEDS ZEER AANDACHTIG.

-  Tijdens de fasen van de werkzaamheden en het rijden 
moeten de lichtsignalen steeds in werking gesteld wor-
den zodat het personeel gewaarschuwd wordt dat de 
machine in werking is.

-  Inspecteer de werkzone voordat met de werkzaamheden 
wordt begonnen.

-  Inspecteer het terrein en de condities van de ondergrond 
van de werf, en bepaal de veiligste plek om te handelen.  
Voer geen werkzaamheden uit op plaatsen waar gevaar op 
aardverschuivingen of het vallen van steenblokken bestaat.

- Tref de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zodat niet-ge-
autoriseerde personen de werkzone niet kunnen betreden.

-  Wanneer in ondiep water of op een zacht terrein wordt ge-
werkt, moeten de vorm en de condities van het onderstel 
en de diepte en de stroomsnelheid van het water gecontro-
leerd worden voordat met de handelingen wordt begonnen.

- Rij niet wanneer uw voet zich op het rempedaal bevindt 
of wanneer de parkeerrem ingeschakeld is.

-  Schat voortdurend de remruimte in.
-  Rij niet buitensporig snel.
-  Kijk steeds in de rijrichting en bewaar steeds een goed 

overzicht van het te volgen parcours. Raadpleeg regelma-
tig de zijdelingse achteruitkijkspiegels, en controleer de 
condities, de reiniging en de regeling van deze spiegels.

- Hou de ruiten, de spiegels en de lichten steeds rein en 
in goede condities.

- Controleer of de motorkap en de portieren gesloten zijn 
voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
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 - AANDACHT - 
Sneeuw verbergt obstakels en verraderlijke verschijnselen, 
begraaft voorwerpen, bedekt gaten, putten en greppels. In 
geval van sneeuwval moet zeer voorzichtig gehandeld 
worden. HET IS ABSOLUUT VERBODEN om te werken als 
de hoeveelheid sneeuw zodanig is dat de obstakels en de 
verraderlijke verschijnselen op het af te leggen parcours 

niet duidelijk onderscheiden kunnen worden.

-  Als de sneeuw niet wordt geruimd, moet zeer goed op-
gelet worden en mag de wegrand niet verlaten worden; 
wat bedekt is aan de zijkanten van de wegrand kan het 
kantelen van de machine of de beschadiging van be-
paalde onderdelen veroorzaken.

-  Zones die bedekt worden door sneeuw of ijs zijn uiterst gevaar-
lijk, handel dus zeer voorzichtig en beperk de snelheid van de 
machine tot het minimum, en activeer de hendels zeer langzaam.

-  Handel zeer voorzichtig, als de machine wegzakt in de 
sneeuw bestaat het risico dat ze kan kantelen of inge-
graven blijft. Verlaat de wegrand niet en zorg er voor dat 
u niet vastraakt in de sneeuwhoop.

-  Let zeer goed op voor bevroren terreinen; als de tempe-
ratuur toeneemt wordt het terrein zeer glibberig.

-  Let op voor stroomkabels, greppels en voor gegraven of 
net gevulde putten.

-  Controleer of u geen personen in gevaar brengt wanne-
er u achteruit rijdt.

-  Controleer steeds de ruimte rondom de machine voordat 
eender welke handeling wordt uitgevoerd.

                  

-  Controleer of niemand zich in de actieradius van de ma-
chine en in de werkzone bevindt.  

-  Als de zichtbaarheid van de operator belet wordt, moet een 
persoon aan de grond toezicht houden op de handelingen. 
Hou steeds visief contact met de persoon aan de grond.

 - AANDACHT - 
Poog niet om handelingen uit te voeren die te belastend 

zijn voor de capaciteit van de machine.

 - AANDACHT - 
Til geen lasten op die te zwaar zijn voor de capaciteit 
van de machine of voor het accessoire, en vergroot ab-

soluut de afmetingen van het contragewicht niet.

-  Rij rond obstakels.

-  Wanneer een last wordt opgetild, moet gecontroleerd 
worden of niets of niemand de beweging kan hinderen 
en mogen geen foutieve bedieningen worden uitgevoerd.

-  Laat de motor niet ingeschakeld wanneer de bestuurder 
afwezig is.

-  Laat de startsleutel nooit achter in de machine wanneer 
de operator afwezig is.

 - AANDACHT - 
Laat de machine in geen geval geparkeerd met opgetilde last.

- Stof, regen, mist, enz. kunnen de zichtbaarheid beper-
ken. Wanneer de zichtbaarheid afneemt, moet snelheid 
geminderd worden en moet een gepaste verlichting in-
geschakeld worden.
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 - AANDACHT - 
Als de werkzaamheden nabij hoogspanningskabels wor-
den uitgevoerd, moet gecontroleerd worden of de veilige 

afstand tussen de machine en de kabels voldoende is.

Contacteer het plaatselijke kantoor van het elektrici-
teitsbedrijf. In elk geval moet een afstand van minstens 
5 meter behouden worden. Een vochtig terrein vergroot 

het risico op elektrische schokken voor personen. 

 - AANDACHT - 
Als te dicht bij kabels wordt gewerkt of geparkeerd, besta-
at het risico op elektrische schokken en ernstige letsels.

DIECI raadt ten strengste aan om te controleren of de to-
egepaste veiligheidsregels conform de plaatselijke regle-
mentering zijn voor wat betreft alle types van werkzaamhe-
den die nabij hoogspanningskabels worden uitgevoerd.

-  In dit geval is een persoon aan de grond noodzakelijk die 
meldt wanneer de machine zich te dicht bij de kabels begeeft.

- Wanneer nabij hoogspanningskabels wordt gewerkt, mag 
niemand zich nabij de machine begeven. Draag steeds vei-
ligheidsschoenen en rubberen handschoenen zodat u klaar 
bent om in te grijpen in noodgevallen. Bedek de stoel met een 
rubberen doek en let op dat de carrosserie niet wordt aan-
geraakt met delen van het lichaam die niet beschermd zijn.

-  In geval de machine tegen een hoogspanningskabel 
stoot, mag de operator, om de schok te vermijden, de 
stuurcabine niet verlaten tot bevestigd wordt dat de pro-
ductie van stroom werd onderbroken.  

-  Als zijdelings op hellende terreinen wordt gereden, kan 
de machine kantelen of wegschuiven. Pas de noodzake-
lijke voorzorgsmaatregelen toe.

-  Laat de machine met last niet achter op een helling die meer dan 
15% bedraagt, ook niet wanneer de parkeerrem ingeschakeld is.

-  De machines zijn uitgerust met een verlichtingsinstalla-
tie enkel voor de verplaatsingen. Wanneer 's nachts of in 
een tunnel wordt gewerkt, moet een gepaste buitenver-
lichting voorzien worden. 

-  Til nooit een last op met behulp van slechts één vork.
-  Til, verplaats of draai het gereedschap niet boven per-

sonen. Als lasten van het gereedschap zouden vallen of 
ergens tegen stoten, kan schade veroorzaakt worden.

-  Geef geen toestemming aan personen om zich nabij of 
onder een last te begeven.

-  In speciale omstandigheden kunnen tijdens de bewer-
kingen deeltjes materiaal wegschieten. In dit geval wordt 
het best een veiligheidsbril gedragen en moeten niet-
geautoriseerde personen weggestuurd worden.

-  Let op voor verzakkende wanden, aardverschuivingen 
en het vallen van materiaal of voorwerpen vanaf het ge-
reedschap, wat de ruit van de cabine zou kunnen breken 
en dus de operator zou kunnen raken.

-  Voer geen enkele handeling uit onder uitsteeksels; ze 
zouden kunnen afbreken en op de machine vallen.

-  Poog nooit om het gereedschap buitensporig te vullen of om la-
sten te vervoeren die uit het gereedschap zouden kunnen vallen. 

-  Als twee machines tegelijkertijd worden gebruikt om 
zware of grote lasten te verplaatsen, moeten speciale 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Deze handeling 
mag enkel in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd worden, 
en wanneer een persoon aanwezig is die verantwoorde-
lijk is voor de verplaatsing van de last.

-  Voer geen handelingen uit naast brandbaar materiaal. 

 - AANDACHT - 
Tijdens de handelingen moet rekening gehouden wor-
den met de hoogte van de machine. Er zijn delen aanwe-

zig die de afmetingen van de cabine overschrijden.
-  De machine is uitgerust met een cabine die beschermt 

tegen het vallen van voorwerpen (FOPS). In geval risico 
op het vallen van voorwerpen bestaat, moet een veili-
gheidshelm gedragen worden.

-  Gebruik de heftruck niet ’s nachts en in donkere of slecht 
verlichte omgevingen, behalve wanneer de machine vo-
orzien is van werklichten (optional). Contacteer uw dea-
ler voor meer informatie.

 - AANDACHT - 
Rij niet op een laadbrug voodat gecontroleerd werd of ze 
correct geplaatst en verankerd is, of het middel waarop 
ze aangesloten is (wagon, vrachtwagen, enz.) zich niet 
kan verplaatsen, of de brug het totale gewicht van de ma-
chine en de eventuele last kan verdragen, en of de bre-
edte van de brug gepast is voor diegene van de machine.

- Let vooral op voor lastbanken, ingravingen, steigers en 
terreinen die recent gegraven of gevuld werden.

-  Wanneer op de weg en/of op een helling wordt gereden, 
moet opgelet worden voor het toerental. Een te hoog to-
erental kan leiden tot mechanische schade. Hou het toe-
rental en de snelheid van de motor steeds onder controle.
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-  Wanneer van gereedschap wordt gewisseld, moet de 
motor stilgelegd worden en moet een minuut gewacht 
worden zodat de druk van het circuit wordt gelaten en 
geen schade aan de hydraulische verbindingen wordt 
veroorzaakt. Reinig de verbindingen steeds voordat de 
volgende inschakeling wordt uitgevoerd.

- Controleer dagelijks de reiniging, de bescherming en de condi-
ties van de snelkoppelingen van het circuit van het gereedschap. 

 - AANDACHT - 
Als de operator constateert dat de machine niet goed werkt of 
niet voldoet aan de veiligheidsnormen, moet de verantwoorde-

lijke hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

 - VERBOD - 
De bestuurder MAG ZELF GEEN herstellingen of rege-
lingen uitvoeren, behelave indien hij opgeleid werd voor 
deze taak. Hij moet de machine in perfect staat houden 

indien dit tot zijn taken behoort.

 - VERBOD - 
Het is ABSOLUUT VERBODEN om de machine te star-
ten door ze te duwen of te slepen. Deze handelingen 
kunnen ernstige schade aan de machine en letsels aan 

personen veroorzaken.  

-  Als de machine gebruikt wordt in geval van lage tempera-
turen (-10°C) moeten de reservoirs leeggemaakt worden, 
en moet bijgevuld worden met smeermiddelen, brandstof 
en koelvloeistof die gepast is voor die temperaturen.

 - AANDACHT - 
De machine mag NIET gebruikt worden in beschermde om-

gevingen zoals raffinaderijen en explosieve atmosferen.

Voor het gebruik op deze plaatsen bestaan specifieke op-
tionele gereedschappen. Contacteer uw agent of dealer. 

-  Controleer de efficiëntie van de dienstrem en van de claxon.
-  Vertraag voordat een bocht moet genomen worden.
-  Behou in elk geval de controle over het voertuig en de 

respectievelijke snelheid.
-  Rij niet te lang in de achteruitversnelling.
-  Rem geleidelijk aan, en rem niet bruusk.
-  Denk eraan dat de hydraulische stuurinrichting zeer ge-

voelig is voor bewegingen; stuur dus geleidelijk aan en 
nooit met schokken. 

-  De rijsnelheid van de machine met last mag nooit meer 
dan 10 km/u bedragen (5 km/u in geval 50% van de toe-
gelaten last wordt overschreden).

-  Het vervoer van lasten op de openbare weg is verboden 
en de accessoires die op de machine gemonteerd zijn, 
moeten voorzien worden van reglementaire uitrustingen 
of moeten gedemonteerd worden.

 - VERBOD - 
Het is ABSOLUUT VERBODEN om personen te vervo-
eren of op te tillen met de machine, behalve indien ze 
uitgerust is voor dat doel en over het relatieve conformi-

teitscertificaat beschikt om personen op te tillen.

-  Respecteer de aanduidingen voor de programma's van de last.

 - AANDACHT - 
Controleer vóór elk gebruik of het accessoire correct
gemonteerd en geblokkeerd is op de houder.

 - AANDACHT - 
Controleer vóór elk gebruik of het veiligheidssysteem in de 
cabine conform het gemonteerde accessoire werd ingesteld.

-  De aanduidingen die geleverd worden door het anti-
kantelsysteem moeten als geldig beschouwd worden 
voor machines bij standaard werkcondities, op een vlak 
en hard terrein, en wanneer het instrument werkt en cor-
rect geijkt is. In elk geval mogen de limietwaarden die 
aangeduid worden in het diagram van de lasten nooit 
overschreden worden.

-  Plaats de gereedschappen niet nabij vuur.
-  Til geen lasten op die slechts met één vork of met een 

plaat vastgesnoerd zijn.
-  Als de machine op een helling wordt gebruikt, moet ge-

controleerd worden of de machine zelf genivelleerd is 
voordat de arm hoog wordt gesteld. 

-  Voor verplaatsingen op overlangse hellingen:
 Rij en rem zacht.
 Bij verplaatsingen zonder last moeten de vorken of het 
accessoire naar achter gericht worden. 

 Bij verplaatsingen met last moeten de vorken of het ac-
cessoire naar voor gericht worden.
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VERPLAATSING VAN DE LAST

 - AANDACHT - 
Respecteer steeds de veiligheidsregels, en vervoer de lasten 
wanneer ze evenwichtig en correct geplaatst zijn zodat elk

risico op kanteling wordt vermeden. 

-  Plaats de vorken steeds helemaal onder de last en pla-
ats de last zelf in de positie voor het transport (vorken 
op 300 mm van de grond en naar achter geheld, arm 
compleet ingetrokken).

- Controleer steeds of de palletten, de kisten, enz. zich in goe-
de condities bevinden en gepast zijn om de last op te tillen. 

-  De bediening van de vorkheftruck met opgetilde arm 
wordt enkel toegelaten in uitzonderlijke gevallen; handel 
zeer voorzichtig, matig de snelheid en rem zacht. Con-
troleer of de zichtbaarheid voldoende is; een persoon 
aan de grond kan eventueel de handelingen bijstaan.

-  Tijdens de handelingen van de verplaatsing moet de snelheid 
zoveel mogelijk beperkt worden en moet zacht geremd worden.

-  Bestuur de last niet wanneer de machine in beweging is.

 - AANDACHT - 
De last mag enkel verplaatst worden in de kruipversnel-

lingen "I" en "II" (eerste en tweede versnelling).

-  Voordat een bocht wordt genomen, moet snelheid ge-
minderd worden en moet de last gecontroleerd worden.

-  Verplaats de lasten zeer aandachtig, aan beperkte snel-
heid en zonder schokken of stoten, en dit vooral wanne-
er ze op grote hoogtes worden vervoerd.

-  Draai niet bruusk aan het stuur wanneer sneller wordt gereden.

 - AANDACHT - 
ALS DE MACHINE KANTELT, MAG NIET GEPOOGD 
WORDEN OM HET HEFTOESTEL TE VERLATEN TI-

JDENS HET ONGEVAL. MAAK DE VEILIGHEIDSGOR-
DELS STEEDS VAST WANNEER U MET DE MACHINE 
RIJDT. IN DE CABINE BLIJVEN MET VASTGEMAAKTE 
VEILIGHEIDSGORDELS IS DE BESTE BESCHERMING.

- Gebruik steeds de parkeerrem om een last op een hel-
ling op te tillen of op de grond te plaatsen.

-  Zorg steeds voor een uitstekende zichtbaarheid van de 
werkzone, zowel direct als langs de achteruitkijkspiegels 
om te controleren of eventueel personen, dieren, obsta-
kels, putten, variaties van de helling, enz. aanwezig zijn.

-  Als de zichtbaarheid beperkt is aan de rechterzijde tijdens 
de inwerkingstelling van de arm: controleer voordat de last 
wordt opgeltild of de werkzone vrij is, let op voor eventuele 
obstakels en controleer de oneffenheden van het terrein. 

-  De zichtbaarheid wordt beperkt door de plaatsinname 
van de last tijdens het achteruitrijden: deze handeling 
kan enkel voor korte afstanden uitgevoerd worden om-
dat het een uitzondering betreft, en een persoon aan de 
grond moet de handelingen controleren.

-  Controleer of steeds een goede zichtbaarheid aanwezig is 
(reine ruiten en spiegels, lichten rein en ingeschakeld, enz.).

 - AANDACHT - 
De standaard verlichting van het telescopisch heftoestel is 
niet geschikt om te werken bij slechte zichtbaarheid of 's 
nachts. Er bestaan verschillende opties om de zichtbaar-
heid te verbeteren in geval van een ongunstige helderheid.

Contacteer uw dealer van DIECI.

-  Het is VERBODEN om een last op te tillen of te vervo-
eren die zwaarder is dan de nominale capaciteit van de 
machine of van het accessoire.

 - AANDACHT - 
VOORDAT EEN LAST wORDT OPGETILD, MOET HET 

GEWICHT VAN DE LAST EN HET ZWAARTEPUNT 
VERPLICHT GEKEND ZIJN.

-  De diagrammen met de lasten gelden voor zwaartepunten 
op 500 mm van de steun van de vorken. Voor zwaarte-
punten op grotere afstand moet u uw dealer contacteren.

-  Let ZEER GOED OP tijdens het vervoer van lasten met 
variabel zwaartepunt (bijv. vloeistoffen). handel zeer 
voorzichtig zodat deze variaties tot het minimum worden 
beperkt: gevaar op kanteling van de machine.

-  LET OP voor het risico op verplettering van de ledema-
ten tijdens de handmatige regeling van de vorken.
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HET PARKEREN VAN DE MACHINE

-  Parkeer de machine steeds op een vlak, hard en genivel-
leerd terrein, waar geen gevaar op het vallen van steen-
blokken, op aardverschuivingen of overstromingen bestaat. 

-  Plaats de stabilisatoren op het terrein (waar aanwezig).

-  Trek de arm helemaal in en plaats hem op de grond.

-  Schakel de parkeerrem in.

- Plaats de hendel van de "rijrichting" in positie "N".

-  Laat de motor ongeveer 60 seconden aan het minimum 
toerental draaien voordat hij wordt uitgeschakeld, zodat 
de motor kan afkoelen.

-  Plaats de sleutel in de positie voor het stilleggen van de motor.

-  Haal de sleutel uit de startschakelaar.

-  Blokkeer de hydraulische bedieningen met de daarvoor 
bestemde systemen (waar aanwezig).

-  Sluit de ramen en blokkeer ze met de daarvoor bestem-
de handgrepen.

-  Sluit de deur van de cabine met de sleutel.

-  Plaats wiggen onder de wielen.

-  Controleer of de machine zodanig geparkeerd is dat ze 
geen hindernis vormt, en minstens op 3 meter afstand 
van spoorwegen.

TIJDELIJKE STOP

  Laat het gaspedaal geleidelijk aan los.

  Stop de machine op een vlakke ondergrond.

 Schakel de parkeerrem in. 

  Plaats de hendel van de "rijrichting" in positie "N".

  Tijdens de periode van het inrijden (50 u) mag de dieselmo-
tor niet te lang aan het minimum toerental gehouden worden.

 - AANDACHT - 
ALS DE BESTUURDER DE BEDIENINGSPLAATS VER-
LAAT, MOETEN DE HANDELINGEN UITGEVOERD wOR-
DEN DIE AANGEDUID WORDEN IN DE PARAGRAAF 

"HET PARKEREN VAN DE MACHINE".
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RIJDEN OP DE OPENBARE WEG

 - AANDACHT - 
WANNEER OP DE OPENBARE WEG GAAT GEREDEN 
wORDEN, MOETEN DE wETGEVINGEN EN DE NOR-

MEN VAN HET LAND VAN GEBRUIK
GERESPECTEERD wORDEN.

DE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE HET RIJDEN 
OP DE OPENBARE WEG WORDEN AANGEDUID OP 

HET KENTEKENBEwIJS.
 
- Dimlichten ingeschakeld, ook overdag en op wegen 

waar de systemen voor de visieve signalering en ver-
lichting niet verplicht moeten gebruikt worden.

- Controleer of de lichten, de richtingaanwijzers en de 
ruitenwissers rein zijn en correct werken.

 - AANDACHT - 
CONTROLEER OF DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS COR-

RECT GEPOSITIONEERD ZIJN.
AANDACHT: DE wAARNEMING VAN DE POSITIE VAN 
EEN VOORWERP VIA DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS 

ZOU NIET WAARHEIDSGETROUW KUNNEN ZIJN; WAT 
VERAF LIJKT ZOU ZICH DICHTBIJ KUNNEN BEVINDEN.

RIJDEN OP DE OPENBARE WEG 
(AANwIJZINGEN)
- Handel op de schakelaar voor de bediening van de ni-

vellering om de carrosserie van de machine te nivelleren 
ten opzichte van bruggen (indien aanwezig).

- Controleer of alle stabilisatoren perfect ingetrokken en 
opgetild zijn (indien aanwezig).

- Sluit de telescooparm volledig. 
 Plaats de primaire arm helemaal omlaag en til hem da-

arna lichtjes op (300 mm van de grond).
- Controleer of de lichten correct werken voordat op de openba-

re weg gaat gereden worden. Controleer of het zwaailicht voor 
de melding van een traag voertuig geïnstalleerd en functione-
rend is; laat het steeds werken zowel overdag als 's nachts.

- Voer de fasering van de wielen uit. Het is VERPLICHT 
om de besturing te voorzien zoals wordt aangeduid op 
het kentekenbewijs en om de selectiehendel te blokke-
ren met het daarvoor bestemde mechanisme. In Italië 
moet de besturing met vierwielaandrijving geselecteerd 
worden; op openbare wegen mag de transversale bestu-
ring of tweewielaandrijving niet gebruikt worden.

-  Controleer of voldoende brandstof aanwezig is.
-  Monteer alle accessoires die voorzien zijn voor het rij-

den op de openbare weg, afhankelijk van het land waar 
de machine wordt gebruikt.

- Installeer op de kop van de arm een paneel dat een uitstekende 
last meldt voordat op de openbare weg gaat gereden worden. 

- Controleer steeds de weg die moet afgelegd worden, 
en hou rekening met eventuele hangende structuren 
(bijv. bruggen, tunnels, enz.) die schade aan de ma-
chine zouden kunnen berokkenen.

-  In sommige landen is het verplicht om over een wig te 
beschikken die onder de wielen moet geplaatst worden 
wanneer de machine stilstaat.

-  Controleer of de machine conform de plaatselijke wet-
geving is, en of de plaat aanwezig is wanneer op open-
bare wegen wordt gereden, zowel overdag als 's nachts.

 - AANDACHT - 
ER MAG NIET OP DE OPENBARE WEG GEREDEN 

WORDEN WANNEER DE GEREEDSCHAPPEN BEVES-
TIGD ZIJN OP DE PLAAT VOOR DE VORKEN, BEHALVE 

DIEGENE DIE TOEGELATEN WORDEN DOOR DE
WETGEVENDE INSTELLING VAN HET LAND WAAR DE 

MACHINE wORDT GEBRUIKT.

 - AANDACHT - 
HET IS VERBODEN OM MET DE MACHINE MET LAST 

OP OPENBARE wEGEN TE RIJDEN.
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HET OPTILLEN VAN DE MACHINE

-  Demonteer eventuele gereedschappen die aanwezig zijn 
op de machine.

- Trek de arm van de machine compleet in en plaats hem omlaag.

-  Wanneer de machine in positie geplaatst is, moet de par-
keerrem ingeschakeld worden en moet de schakelaar van 
de rijrichting in de neutrale positie "N" geplaatst worden.

-  Sluit de ramen en sluit de deur van de cabine met de 
sleutel.

-  Voordat de machine wordt opgetild, moet gecontroleerd 
worden of het hefmiddel een gepast draagvermogen heeft 
voor het gewicht van de machine. Het gewicht van de ma-
chine wordt aangeduid op de daarvoor bestemde plaat.

- Controleer steeds of de verankeringen (kabels, kettingen, 
wiggen, enz.) zich in goede staat bevinden, en gebruik geen 
uitgerafelde, uitgeslagen of gekronkelde verankeringen.

- Controleer het draagvermogen van de verankeringen 
voordat de machine wordt opgetild.

-  Controleer de afmetingen van de machine.

-  Respecteer de hefpunten die aangeduid worden op de 
afbeelding en die gemeld worden op de daarvoor be-
stemde gegevensplaat op de machine.

-  Voordat wordt opgetild, moet gecontroleerd worden of in de 
betreffende zone geen onbevoegd personeel aanwezig is.

-  Hou rekening met de positie van het zwaartepunt van 
het telescopisch heftoestel.

-  Til traag op en wees zeer aandachtig.

TRANSPORT VAN DE MACHINE

-  Voordat de machine gaat vervoerd worden, moet gecontroleerd 
worden of alle plaatselijke normen en wetten gerespecteerd worden.

-  Demonteer eventuele gereedschappen die aanwezig zijn 
op de machine.

- Trek de arm van de machine compleet in en plaats hem omlaag.

- Voordat de machine op het transportmiddel wordt ge-
plaatst, moet gecontroleerd worden of op het transport-
middel zelf en op de oprit geen olie, vet, ijs of andere 
glibberige stoffen aanwezig zijn.

- Controleer of de remmen van de trekker en de aanhang-
wagen ingeschakeld zijn.

- Controleer of de aanwijzingen betreffende de veiligheid 
correct toegepast worden, voor wat betreft het transportvlak, 
voordat de machine wordt geladen en controleer of de be-
stuurder van het transportmiddel op de hoogte is van de af-
metingen en van het gewicht van het telescopisch heftoestel.

- De machine moet geladen en uitgeladen worden op een 
vast en vlak terrein.

- Controleer de waarden van de maximum en minimum 
hoogtes van de grond en het toegestane gewicht. Con-
troleer de druk van het contact op de grond die wordt to-
egestaan voor het laadvlak ten opzichte van de machine.

- Controleer voordat de machine op het transportmiddel 
wordt geladen of de oprit correct en veilig geplaatst is.

- Laad de machine parallel ten opzichte van het laadvlak.

- Plaats de machine voorzichtig op het transportmiddel.

- Wanneer de machine in positie geplaatst is, moet de par-
keerrem ingeschakeld worden en moet de schakelaar van 
de rijrichting in de neutrale positie "N" geplaatst worden.

- Plaats de wiggen vóór en achter de banden van de machi-
ne. Veranker de machine op het transportmiddel met behulp 
van kettingen of kabels. Span de kabels en de kettingen.

- Sluit de ramen en sluit de deur van de cabine met de sleutel.

-  Respecteer de verankeringspunten die aangeduid wor-
den op de afbeelding en die gemeld worden op de daar-
voor bestemde gegevensplaat op de machine.

-  Controleer steeds de goede staat van de verankeringen (kabels, ket-
tingen, wiggen, enz.) en controleer of het draagvermogen van het tran-
sportmiddel voldoende is voor het gewicht dat vervoerd moet worden.  

 - AANDACHT - 
Volg aandachtig alle bovenstaande handelingen zodat 

de machine in alle veiligheid kan vervoerd worden.
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ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIES

- Sommige machines kunnen uitgerust zijn met elektro-
nische onderdelen waarvan de werking beïnvloed kan 
worden door elektromagnetische interferenties van an-
dere apparaten die geen deel uitmaken van het voertuig. 
Deze interferenties kunnen gevaarlijk zijn voor personen.

-  Als extra apparaten geïnstalleerd zijn, moet de gebruiker 
controleren of ze geen enkel type van interferentie vero-
orzaken met de instrumenten van het voertuig; indien 
wel moet de gebruiker deze interferenties elimineren.

Er moet absoluut noodzakelijk aandacht geschonken worden 
voor mobiele apparaten met radioverbinding (zaktelefoons), 
die geïnstalleerd moeten worden door gespecialiseerde tech-
nici en die extern gemonteerde antennes moeten gebruiken.

Algemeen gezien moet beschouwd worden dat eventuele 
bijkomend geïnstalleerde elektrische apparaten conform de 
richtlijn EMC CEE/89/336 moeten zijn en de "CE" merking 
moeten bevatten.

TRILLINGEN

De volgende aanbevelingen dienen om de blootstelling van 
de operator aan trillingen te beperken:
 
- Gebruik steeds geschikte gereedschappen voor de wer-

kzaamheden die moeten uitgevoerd worden.

- De stoel voor de bestuurder moet steeds naar eigen 
wens geregeld worden. Inspecteer en herstel eventueel 
de ophangingen van de stoel en de regelsystemen.

- Controleer of de machine efficiënt werd gehouden, en 
voer het onderhoud van de machine uit volgens de voor-
schriften die aangeduid worden in deze handleiding.

- Stuur, geef gas, rem en schakel niet bruusk, en beweeg 
het gereedschap niet op bruuske wijze.

- Rij aan gematigde snelheid zodat het niveau van de tril-
lingen wordt beperkt. Beperk de snelheid om het risico 
op schokken te vermijden. Vervoer de machine als de 
afstand tussen de werkplaatsen aanzienlijk is.

- Hou de werkplaats in goede condities, verwijder stenen 
en obstakels, vul verzakkingen of putten, enz.

- Om eventuele rugproblemen te vermijden, mag u de 
machine enkel gebruik wanneer u in goede gezondheid 
verkeert. Las voldoende pauzes in zodat u niet te lang in 
dezelfde houding op de stoel blijft zitten. Spring niet uit 
de cabine en van de machine. Verplaats en til de lasten 
niet herhaaldelijk op.

HET VEILIG UITVOEREN VAN HET ONDERHOUD

- Laat geen gereedschappen of andere instrumenten on-
ordelijk achter op de werkplaats. Reinig sporen van vet, 
olie en andere stoffen die glibberigheid veroorzaken.

 Hou de werkplaats steeds rein en geordend zodat elke 
handeling veilig kan uitgevoerd worden. 

-  Voor de veiligheid van de werkplaats moeten doeken 
doordrenkt met vet en/of andere ontvlambare materialen 
in een veilige bak geworpen worden.

-  Gebruik steeds gereedschappen die gepast zijn voor de 
werkzaamheden, en controleer of ze correct gebruikt 
worden. Het gebruik van beschadigde, defecte, onge-
paste gereedschappen of gereedschappen van slechte 
kwaliteit kan ernstige letsels veroorzaken. 

-  Klop niet met een hamer of een ander gereedschap op 
de machine of op delen van de machine; splinters ma-
teriaal of het terugspringen van het gereedschap zelf 
kunnen ernstige letsels veroorzaken.

-  Als de inspectie of het onderhoud uitgevoerd wordt wan-
neer de machine nog besmeurd is met modder, olie, 
enz. bestaat het risico op uitschuiven of vallen, en is het 
moeilijker om een visieve analyse van de delen te ma-
ken. Reinig de machine zorgvuldig na elke handeling.

Voordat het onderhoud van de machine wordt uitgevoerd, 
moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

  Parkeer de machine op een vlak en hard terrein.

 Trek de arm compleet in en plaats hem omlaag.

 Hou de arm opgetild en breng de veiligheidsstaaf aan 
als het onderhoud met opgetilde arm moet uitgevoerd 
worden.

  Laat de motor ongeveer 60 seconden aan het minimum 
toerental draaien zodat de motor kan afkoelen.

 Plaats de sleutel in de startschakelaar, in de positie voor 
het stilleggen van de motor.

 Haal de sleutel uit de startschakelaar.

 Voer de restdruk af uit de hydraulische installatie, door 
de hendel van de hydraulische verdeler herhaaldelijk te 
activeren wanneer de motor is uitgeschakeld.

 Breng een plaat met "Bezig met onderhoud" aan op de 
deur van de cabine en op de manipulatoren.

 Breng barrières en dergelijke aan zodat onbevoegd per-
soneel de machine niet kan bereiken.

  Maak de accuschakelaar los.

 Laat de motor afkoelen.
           
-  Raadpleeg de onderhoudsprocedures voordat met de 

werkzaamheden wordt begonnen.

-  Hou de werkzone rein en droog.

-  Smeer de machine niet of voer geen onderhoud uit wan-
neer de machine in beweging is.
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 - AANDACHT - 
LET OP DAT U NIET VAST KOMT TE ZITTEN TUSSEN 
DE BEwEGENDE DELEN. OM ONGEVALLEN TE VO-
ORKOMEN, MOET GECONTROLEERD wORDEN DAT 
GEEN ENKEL LICHAAMSDEEL OF KLEDING VAST KAN 
KOMEN TE ZITTEN WANNEER NABIJ DE BEWEGENDE 

DELEN MOET GEwERKT wORDEN.

 - GEVAAR - 
UITLAATGASSEN ZIJN GIFTIG EN KUNNEN
SCHADELIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID. 

 - GEVAAR - 
ALS DE MOTOR MOET DRAAIEN, MOET DE MACHINE 

BUITEN GEPLAATST wORDEN. 

ZE KAN OOK BINNEN GEPLAATST wORDEN, MAAR 
ENKEL ALS DE WERKPLAATS GEPAST VERLUCHT 

WORDT EN ALS DE MACHINE
UITGERUST IS MET DAARVOOR BESTEMDE FILTERS.

 - AANDACHT - 
ALS ONDER OPGETILDE MOBIELE DELEN MOET GE-
wERKT wORDEN (ARMEN, SCHEPPEN, ENZ.), MOETEN 
ZE GEBLOKKEERD WORDEN MET AFSTANDHOUDERS 
OP DE STANGEN VAN DE CILINDERS OF MOETEN 
ZE OP GEPASTE STEUNEN GEPLAATST wORDEN..

-  Voer het onderhoud niet uit als de motor draait.
 Als het onderhoud moet uitgevoerd worden met de motor 

aan moet hulp van minstens 2 werknemers gevraagd wor-
den, en moeten de volgende aanwijzingen gevolgd worden:

    Eén werknemer moet zich steeds op de plaats van de 
operator bevinden, zodat de motor op elk ogenblik kan 
uitgeschakeld worden. Alle werknemers moeten onder-
ling contact houden.

    Let op dat u niet vast komt te zitten tussen de onderdelen 
wanneer handelingen nabij de ventilator, de riem van de 
ventilator of andere draaiende delen worden uitgevoerd.

    Raak de hendels en de pedalen niet aan. Als het nood-
zakelijk is om een hendel of een pedaal te activeren, 
moet dit steeds gesignaleerd worden aan de operatoren 
zodat ze een veilige plek kunnen bereiken.

    Laat geen instrumenten of andere voorwerpen in de dra-
aiende delen van de machine vallen; de delen zouden 
kunnen stukgaan of weggeslingerd worden. 

-  Als u zich onder de werkgereedschappen of onder de 
machine moet begeven om assistentie of onderhoud uit 
te voeren, moet u het werkgereedschap stevig vasthou-
den en de machine ondersteunen met blokken en stevi-
ge steunen die het gewicht verdragen. 

-  Plaats de accessoires die van de machine werden ver-
wijderd op een veilige plek, waar ze niet kunnen vallen. 
Neem de noodzakelijke voorzorgen om te beletten dat 
onbevoegde personen de opslagplaats kunnen bereiken.

-  Plaats geen metalen werkstukken op de accu.

-  Lasbewerkingen moeten steeds uitgevoerd worden door 
een gekwalificeerd lasser, en op een plaats die uitgerust is 
met geschikt materiaal. Tijdens de lasbewerkingen bestaat 
het risico dat gas ontsnapt, en bestaat gevaar op brand en 
elektrische schokken; deze handelingen mogen dus ab-
soluut niet uitgevoerd worden door onbevoegd personeel.

-  Maak de kabels los van de accu voordat handelingen 
op het elektrisch systeem of booglasbewerkingen op de 
machine worden uitgevoerd.

-  In geval van elektrische lasbewerkingen moet de massa 
van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij de te lassen 
zone aangesloten worden. De stroom mag de kogel-
lagers, scharnierpunten, hydraulische cilinders of glij-
dende delen niet passeren. Als nabij het oliereservoir of 
de brandstoftank moet gelast worden, moet deze eerst 
leeggemaakt worden.
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-  Vervang de defecte of versleten delen.

-  Verwijder vetten, olies en afval.

-  Na de werking is de koelvloeistof van de motor heet, en 
staat ze onder druk. Contact met heet water en/of stoom 
kan ernstige brandwonden veroorzaken.

-  Vermijd mogelijke letsels als gevolg van uitstromend 
heet water. Verwijder de dop niet van de radiator als 
de motor niet koud staat. Om de dop te openen moet 
hij helemaal losgedraaid worden. Voordat de dop wordt 
verwijderd, moet de druk afgelaten worden.

-  Om letsels te vermijden die veroorzaakt worden door 
olie of andere hete vloeistoffen tijdens de controle en 
het afvoeren, moet gewacht worden tot de olie zoda-
nig afkoelt dat de dop met de handen kan aangeraakt 
worden voordat met de handelingen wordt begonnen.  
Ook wanneer de olie is afgekoeld, moet de bedekking of 
de dop lichtjes gelost worden zodat de interne druk kan 
ontsnappen voordat ze verwijderd worden.

 - AANDACHT - 
LET OP VOOR BRANDWONDEN; DE MOTOROLIE

VAN DE REDUCTOREN VAN DE HYDRAULISCHE INSTAL-
LATIE, DE LEIDINGEN, DE MOTOR EN ANDERE ONDER-
DELEN WORDEN VERHIT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE 
MACHINE. wACHT TOT DE ONDERDELEN AFGEKOELD 
ZIJN VOORDAT MET DE HANDELINGEN VAN HET ONDER-

HOUD EN DE HERSTELLINGEN wORDT BEGONNEN.

-  Vloeistoffen, zoals de brandstof of de hydraulische olie, on-
der druk kunnen de huid binnendringen en de ogen bescha-
digen, en dus ernstige letsels veroorzaken. Vermijd dit geva-
ar tijdens de herstellingen of het onderhoud van de machine.

-  Laat de druk af (langs de hydraulische hendels van de 
verdelers) voordat de leidingen en de hydraulische de-
len worden losgemaakt of hersteld worden. 

-  Poog niet om de verbindingen, de flexibele leidingen of de hydrau-
lische onderdelen te lossen wanneer het circuit onder druk staat.

-  Voordat de motor weer wordt gestart, moet gecontro-
leerd worden of alle verbindingen gesloten zijn.

-  Zoek eventuele lekken met een stukje karton; let steeds op dat 
uw lichaam wordt beschermd tegen vloeistoffen onder druk.

-  Eender welke vloeistof die onder de huid wordt geïnjec-
teerd, moet chirurgisch verwijderd worden. Raadpleeg 
onmiddellijk een arts in geval van ongevallen.

-  Poog niet om de verbindingen, de flexibele leidingen of 
de hydraulische onderdelen te lossen wanneer het cir-
cuit onder druk staat.

-  Raak de koelvloeistof van de airconditioning nooit aan. Als 
de koelvloeistof van de airconditioning in uw ogen terecht 
komt, kan u blind worden; als ze in contact komt met uw 
huid kunnen bevriezingsverschijnselen veroorzaakt worden.

-  Tijdens de reiniging met perslucht bestaat het risico op 
ernstige letsels als gevolg van eventuele wegschietende 
delen. Draag steeds een veiligheidsbril, een stofmasker, 
handschoenen en andere beschermende middelen. 

 - AANDACHT - 

DE wIJZIGING VAN DE REGELING EN/OF DE DEMON-
TAGE VAN DE BALANCEERKLEPPEN EN VAN DE VEILI-

GHEIDSKLEPPEN KAN ZEER GEVAARLIJK ZIJN.

DEZE KLEPPEN MOGEN ENKEL GEDEMONTEERD WOR-
DEN MET BEHULP VAN DE RELATIEVE KRIK, wANNEER 
ZE NIET IN WERKING ZIJN EN WANNEER HET HYDRAU-

LISCH CIRCUIT NIET ONDER DRUK STAAT.

DEZE HANDELING MAG ENKEL UITGEVOERD WOR-
DEN DOOR GEKwALIFICEERD PERSONEEL.

-  Gebruik enkel smeermiddelen die aangewezen worden door 
DIECI, en gebruik nooit reeds gebruikte smeermiddelen.
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REINIGING VAN DE MACHINE

-  Schakel de motor uit, verwijder de startsleutels en wacht 
tot de verschillende delen afgekoeld zijn.

-  Draag beschermende kleding
 (handschoenen, masker, overall, enz.).

-  Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen, zuren of producten die 
de onderdelen van de machine chemisch kunnen aantasten.

-  Reinig de bewegende mechaniek of de verhitte elemen-
ten niet; laat de onderdelen afkoelen omdat de thermi-
sche amplitude ze zou kunnen beschadigen.

-  Voor de reiniging van de buitenzijde van de machine en van 
de motorruimte wordt het best een hogedrukreiniger gebruikt:

  Controleer of de verschillende doppen correct gesloten 
zijn (radiator, oliereservoir, brandstoftank, enz.). 

  Bescherm de stuurcentrales en de connectoren tegen 
waterinfiltraties. 

  Gebruik een druk van max. 100 bar en een temperatuur 
van het water van max. 80°C.

  Hou de punt van de lans van het reinigingstoestel steeds op 
een afstand van minstens 40 cm van het te reinigen oppervlak. 

  Richt de waterstraal niet op een punt maar reinig met 
brede verplaatsingen.

  De binnenzijde van de machine is delicaat, en mag ab-
soluut niet gereinigd worden met de hogedrukreiniger.

-  Als toevallig water zou gemorst worden op het elektrisch 
systeem kan de werking van de machine geschaad 
worden. Gebruik geen water of damp om de elektrische 
installatie, de sensoren en de connectoren te reinigen.

-  Voor de herstelling van kleine defecten van de carrosse-
rie moet aan de dealer van DIECI de daarvoor bestemde 
lak gevraagd worden. Controleer of alle gegevensplaa-
tjes aanwezig zijn; vervang diegene die tijdens de reini-
ging verloren of verwijderd werden.

STALLING / LANGE INACTIVITEIT

Vóór een periode van lange inactiviteit van de machine mo-
eten de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen worden:

  De reiniging van de machine.

  De lak bijwerken om roestvorming te voorkomen. 

  Alle vetnippels smeren.

  Op de machine controleren of bepaalde delen versleten 
of beschadigd zijn, en ze vervangen indien noodzakelijk.

  Voer de motorolie af en vul met nieuwe.

  Reinig de toevoerinstallatie en vervang de elementen 
van de filter.

  Maak de brandstoftank leeg en giet 10 liter speciale 
brandstof voor lange inactiviteit in de tank. Laat de mo-
tor 10 minuten draaien zodat de nieuwe oplossing uni-
form wordt verdeeld.

  Voer de koelvloeistof uit de radiator en het monoblok, en 
vul met een oplossing van antivries en water.

  Plaats de eventuele uitrustingen op de grond.

  Lijn de mast weer uit.

  Plaats de arm volledig omlaag.

  Verwijder de accu en bewaar ze op een droge en warme 
plek. Laad ze regelmatig op.

  Til de machine op met de stabilisatoren zodat het ge-
wicht niet op de banden rust.

  Bedek de opening van de uitlaatpijp.

  Vet de ongedekte staven van de hydraulische cilinders in.

  Sluit en blokkeer de ramen.

  Sluit het portier met de sleutel. 

VOORBEREIDING NA EEN LANGE INACTIVITEIT

  Zorg voor een correcte bandenspanning.

  Verwijder de beugels van onder de assen.

  Vul de brandstoftank.

 Controleer het koelvloeistofpeil van de radiator.

  Controleer het peil van de verschillende olies.

  Monteer een compleet opgeladen accu.

  Verwijder de bedekking van de uitlaatpijp.

  Verwijder de vetlaag van de ongedekte staven van de 
cilinders. 

  Start de motor en controleer of alle bedieningen correct 
functioneren.

  Laat de motor enkele minuten aan het minimum toeren-
tal draaien.

  Controleer de efficiëntie van de reminstallatie.
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REINIGING VAN DE RUITEN

-  De ruiten van de cabine, de lichten en de achteruitkijkspie-
gels moeten regelmatig gereinigd worden met water en zeep.

-  Na de handelingen van de reiniging moeten de delen 
nauwkeurig gedroogd worden, laat geen vlekken of krin-
gen achter die de zichtbaarheid van de operator kunnen 
beperken of verwarren.

REINIGING VAN DE CABINE

-  Reinig de zachte bekleding van de cabine met een doek 
die ondergedompeld werd in een oplossing van water en 
reinigingsmiddel, en wring het doek zo goed mogelijk uit.

-  De stoel van de bestuurder en de vloer moeten gerei-
nigd worden met een stofzuiger en/of met een harde 
borstel. Gebruik indien noodzakelijk een vochtige doek 
om de hardnekkigste vlekken te verwijderen.

 - AANDACHT - 
GEBRUIK GEEN WATERSTRALEN

IN DE CABINE. 

-  Om de veiligheidsgordel te reinigen, moet een spons met 
warm water en zeep gebruikt worden, en moet zelf drogen.

-  De stoelen in stof moeten gereinigd worden met een sti-
jve borstel of een stofzuiger. De plastic stoelen moeten 
gereinigd worden met een vochtige doek.

VEILIGHEIDSPLAATJES

-  Raadpleeg de samenvattende tabel in het hoofdstuk 
"ONDERHOUD" voor de uit te voeren controles.

-  Vervang de plaatjes van Gevaar, Aandacht, Voorzichtig 
of de plaatjes met aanwijzingen die niet meer leesbaar 
zijn of ontbreken.

-  Lees alle veiligheidsplaatjes die aangebracht zijn op de 
machine en respecteer de aangeduide normen voor-
dat de machine gestart, in werking gesteld of bijgevuld 
wordt, en voordat het onderhoud uitgevoerd wordt. Ver-
wijder modder, cement of afval, maar verwijder de plaa-
tjes zelf niet.  Als de plaatjes beschadigd, afwezig of on-
leesbaar zijn, moeten ze onmiddellijk vervangen worden. 
De bestelling van deze plaatjes moet uitgevoerd worden 
zoals voor de bestelling van een reseveonderdeel (deel 
steeds het model en het serienummer van de machine 
mee in geval van een bestelling).

-  De positie en de codes van de veiligheidsplaatjes wor-
den aangeduid in hoofdstuk "B - VEILIGHEIDSNOR-
MEN" in deze handleiding.
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 - AANDACHT - 
wANNEER BRAND ONTSTAAT, MOET DE MACHINE ONMID-
DELLIJK VERLATEN WORDEN EN EEN VEILIGE PLEK BE-
REIKT WORDEN; DRAAI INDIEN MOGELIJK DE STARTSCHA-
KELAAR OP "0" (MOTOR EN INSTRUMENTATIE UITGESCHA-

KELD) VOORDAT DE MACHINE wORDT VERLATEN.

 - AANDACHT - 
POOG ENKEL OM KLEINE BRANDHAARDEN TE BLUS-

SEN, EN DIT ENKEL wANNEER U OVER EEN
DOELTREFFEND BRANDBLUSAPPARAAT BESCHIKT.

 - AANDACHT - 
IN GEVAL VAN BRAND DAT RECHTSTREEKS HET OLIE-
RESERVOIR OF DE BRANDSTOFTANK BETREFT, MOET 

DE MACHINE ONMIDDELLIJK VERLATEN wORDEN:
GEVAAR OP EXPLOSIES.

HET VOORKOMEN VAN BRAND VAN DE MACHINE

 - AANDACHT - 
Leg de machine onmiddellijk stil wanneer een alarmcon-
trolelamp in de cabine oplicht. Contacteer het assisten-

tiecentrum van DIECI; voer geen handelingen met
de machine uit voordat het probleem wordt opgelost.

-  Controleer elke werkcyclus of geen lekken aanwezig 
zijn; lekken van brandstof, olie, vet of smeermiddelen 
kunnen brand en dus ernstige letsels veroorzaken.

-  Controleer regelmatig of geen klembandjes ontbreken of 
gelost zijn, en of de flexibele leidingen gekronkeld zijn of 
tegen elkaar wrijven. 

-  Buig de leidingen onder druk niet. Installeer geen be-
schadigde leidingen.

-  Verwijder alle ontvlambare materialen van de machine, 
zoals: brandstof, olie, vet, afval, puin, stof of andere de-
len die vlam kunnen vatten.

-  Vermijd kortsluitingen die brand kunnen veroorzaken. 

-  Reinig en blokkeer regelmatig alle elektrische aansluitingen. 
Controleer vóór elke dienst of de elektrische kabels niet 
gekronkeld, verhard of beschadigd zijn. In geval van on-
regelmatigheden mag de machine niet gestart worden, en 
moet de assistentiedienst van DIECI gecontacteerd worden.

- Controleer regelmatig de ontstekingsschakelaar, omdat in 
geval van brand een defect van de stillegging van de motor 
de werkzaamheden van de brandweerlui zal belemmeren.

- Reinig de delen niet met gewone olie, gebruik een onon-
tvlambare olie. Nafta en benzine kunnen vlam vatten, 
gebruik deze dus niet.

- Voer geen lasbewerkingen uit of gebruik geen brander 
om buizen of leidingen door te snijden die ontvlambare 
stoffen bevatten.

- Wanneer het peil van de brandstof, de olie, het elektro-
lyt van de accu, de vloeistof van de ruitensproeiers of 
de koelvloeistof wordt gecontroleerd, moet steeds een 
gepaste verlichting met explosiewerende kenmerken 
voorzien worden. Wanneer andere types van verlichting 
worden gebruikt, bestaat gevaar op explosies. 
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ACCU'S

 - AANDACHT - 
OM EXPLOSIES VAN DE ACCU TE VERMIJDEN,

MOETEN VONKEN, VRIJE VLAMMEN, SIGARETTEN 
ENZ. UIT DE BUURT VAN DE BOVENZIJDE VAN DE 

ACCU ZELF GEHOUDEN WORDEN
OMDAT HET EVENTUEEL GEPRODUCEERDE GAS

UITERST ONTVLAMBAAR IS.

 - AANDACHT - 
DE ACCU BEVAT ELEKTROLYT VAN ZwAVELZUUR,

WAT EEN ZEER CORROSIEVE STOF IS EN DUS ZEER 
VOORZICHTIG BEHANDELD MOET WORDEN OMDAT

ZE VERGIFTIGING EN ERNSTIGE BRANDWONDEN KAN 
VEROORZAKEN.

HOU ZE UIT DE BUURT VAN KINDEREN.

VERMIJD CONTACT MET DE HUID EN DE OGEN.

 - AANDACHT - 
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOENEN EN 
EEN VEILIGHEIDSBRIL. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE 
HUID EN DE OGEN MOET ONMIDDELLIJK MET VEEL WA-
TER GESPOELD wORDEN, EN MOET EEN ARTS GERAAD-
PLEEGD wORDEN. ALS HET wORDT INGESLIKT, MOET 

ONMIDDELLIJK EEN ARTS GERAADPLEEGD wORDEN.

- Draai de accu niet om en kantel ze niet, omdat mogelijk 
zuur kan uitstromen.

- Vul de accu steeds in een goed geventileerde ruimte 
en schakel STEEDS de stroom uit voordat de klemmen 
worden losgemaakt.

- Om de staat van lading te controleren, moet steeds een 
voltmeter of een densiteitmeter gebruikt worden. Als het 
elektrolytpeil moet gecontroleerd worden, moet een zak-
lantaarn gebruikt worden. Gebruik geen vlam.

 Controleer de lading van de accu nooit door een meta-
len voorwerp tussen de klemmen te plaatsen.

- Produceer GEEN vonken met de klemmen van de kabels wan-
neer de accu wordt opgeladen of wanneer de motor van de 
machine wordt gestart met behulp van een soortgelijke accu.

-  Controleer of de doppen of bedekking voor de ontluch-
ting correct gemonteerd zijn en goed vastzitten. 

- Reinig het bovenste deel van de accu, controleer of de klem-
men goed vastzitten en bedek ze met een dun laagje vaseline.

-   Als de accu bevrozen is, moet ze naar een warme plek 
gebracht worden zodat ze kan ontdooien. Gebruik ze 
niet en laad ze niet op: gevaar op explosies.

- In gewone omstandigheden wordt de accu opgeladen 
door de wisselstroommachine van de machine zelf. Als 
dit systeem compleet leeg is als gevolg van een lange 
periode dat ze niet gebruikt werd, of op het einde van de 
bedrijfsduur, zal het niet meer in staat zijn om de accu te 
“regenereren”. De accu moet vervangen en opgeladen 
worden met een daarvoor bestemde acculader.

Aanwijzingen voor het opladen

1. Verwijder de doppen indien mogelijk. 

2. Controleer het elektrolytpeil indien mogelijk. 

3.  Reinig de polen. 

4.  Controleer of de ruimte voldoende verlucht is. 

5.  Beperk de laadstroom tot maximum 1/10 van de capaci-
teit van de accu (Ah). 

6.  Sluit de accu aan op de acculader. 

7.  Sluit de acculader aan op het stroomnet. 

8.   Schakel de acculader in. 

9. De temperatuur van de accu mag niet meer dan 55ºC bedragen. 

10. Schakel de acculader uit na het opladen. 

11. Koppel de acculader los van het stroomnet. 

12. Koppel de accu los van de acculader. 

13. Controleer het elektrolytpeil indien mogelijk. 

14. Plaats de doppen weer.
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-  Laad geen beschadigde accu’s op. Gevaar op explosies.
-  Laad geen warme accu op. Gevaar op explosies.
-  Een accu is compleet opgeladen wanneer, bij constante tem-

peratuur, de densiteit van het elektrolyt en de spanning die 
gemeten wordt op de polen niet toeneemt binnen twee uren. 

-  Elke lading zal correct zijn als de algemene condities 
van de accu zelf correct zijn. Dit betekent dat een oude 
accu na het opladen dezelfde bedrijfsduur en efficiëntie 
van een nieuwe accu niet kan behouden.

-  De eenvoudigste methode is het opladen met constant vermogen.
-  Na het opladen neemt de laadspanning toe en wordt 

vergassing gecreëerd. Er wordt aanbevolen om een 
eenvoudige acculader te gebruiken met controle van de 
minimum stroom en timer voor de uitschakeling. 

-  Als de accu een laag elektrolytpeil heeft, moet het her-
steld worden tot aan het minimum peil (net boven de 
limiet van de platen) en moet weer opgeladen worden. 
Na het laden moet bijgevuld worden tot aan het maxi-
mum peil (om uitstromingen te vermijden).

Een overlading moet vermeden worden, omdat:

a)  het een energielek is die de dissociatie van het water 
veroorzaakt.

b)  een verlies van actieve massa voor de slijtage van de 
elektroden produceert.

c)  gevaar op explosies creëert.
-  Als sulfaataccu’s zonder voltagebeperking worden op-

geladen, zullen ze koken en verhitten zodat gevaar op 
explosies wordt gecreëerd.

-  Voor oude accu’s (de meeste met sulfaat) moet zeer vo-
orzichtig opgeladen worden. Ook met 13.8 Volts bestaat 
de mogelijkheid dat de temperatuur toeneemt.

 - AANDACHT - 
Deze handelingen moeten uitgevoerd worden door be-

voegd en opgeleid personeel.

 - AANDACHT - 
De accu’s bevatten zeer vervuilende stoffen die niet in 
het milieu geloosd mogen worden. Lege, oude, bescha-

digde, enz. accu’s moeten gepast verwerkt worden.

Accu’s met weinig onderhoud
Accu’s met weinig onderhoud werden bestudeerd om on-
derhoudshandelingen bij gewoon en normaal gebruik van de 
accu te vermijden. Als de accu leeg is, moet het elektrolytpeil ge-
controleerd worden. Raadpleeg de paragraaf ”ACCU”. Contacteer 
de leverancier of de constructeur voor de technische specifieken.

Accu’s zonder onderhoud
Dit zijn accu’s waarvoor geen onderhoudshandelingen nood-
zakelijk zijn. Als de accu helemaal leeg is, moet ze vervan-
gen worden. Contacteer de leverancier of de constructeur 
voor de technische specifieken.

 - AANDACHT - 
VOER GEEN  HANDELINGEN VAN HET ONDERHOUD OF DE 

HERSTELLING VAN ACCU’S ZONDER ONDERHOUD UIT.

START MET HULPACCU'S

 - AANDACHT - 
De start met hulpaccu's is een handeling waarvoor

twee personen noodzakelijk zijn, die gepast opgeleid en 
gekwalificeerd moeten zijn.

Als een fout wordt gemaakt tijdens deze handelingen, 
kunnen ernstige schade aan de machine en aan voor-

werpen, en letsels aan personen veroorzaakt worden.

-  Wanneer de motor gestart wordt met behulp van een 
andere machine, moeten de accumulatoren in parallel 
verbonden worden. Wanneer de kabels losgekoppeld 
worden, moet contact vermeden worden tussen de posi-
tieve “+” en de negatieve “-” kabel. 

-  Draag steeds beschermende kleding voordat eender 
welke handeling wordt uitgevoerd. 

-  Vermijd contact met de te starten machine en de ma-
chine die stroom moet leveren, zodat vonken en dus 
explosie van waterstof wordt vermeden dat geproduce-
erd wordt door de accumulatoren. Een explosie van de 
accumulator veroorzaakt ernstige schade en letsels.

-  Controleer of de startkabels niet worden omgewisseld 
en dat eerst de massakabel (-) en daarna de positieve 
kabel (+) wordt aangesloten. 

-  Wees zeer voorzichtig wanneer de startkabel worden 
verwijderd; de kabels die losgekoppeld werden van de 
accumulator mogen de andere delen van de machine niet 
raken zodat explosies van waterstof worden vermeden.

 - AANDACHT - 
DE KABELS EN DE TANGEN MOETEN PROPORTIONE-

EL MET DE TE VERSTUREN STROOMLADING ZIJN.

DE ACCUMULATOR DIE GEBRUIKT WORDT VOOR DE 
START MOET OVER EEN CAPACITEIT BESCHIKKEN DIE 
MINSTENS DIE VAN DE STANDAARD ACCUMULATOR IS.

 - AANDACHT - 
CONTROLEER OF DE KABELS EN DE TANGEN NIET

VERROEST OF BESCHADIGD ZIJN.

CONTROLEER OF DE TANGEN DE
KLEMMEN GOED VERBINDEN.

 - AANDACHT - 
LET ZEER GOED OP TIJDENS DE VERSCHILLENDE HAN-
DELINGEN, DIRECTE EN INDIRECTE CONTACTEN MET 
DE DELEN ONDER SPANNING KUNNEN LETSELS EN IN 
SOMMIGE GEVALLEN ZELFS DE DOOD VEROORZAKEN.

 - AANDACHT - 
wANNEER DE MOTOR wORDT GESTART, MOET DE 
OPERATOR ZICH OP DE BESTUURDERSPLAATS BE-
VINDEN ZODAT DE MACHINE GOED GECONTROLEERD 

KAN wORDEN.
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Aansluiting van de kabels en start van de motor

1. Controleer of de startsleutel zich in positie "O" bevindt.

2. Sluit de positieve polen "+" van de twee accumulatoren 
"A" onderling aan.

3. Sluit de kabel van de negatieve klem "-" van de accumu-
lator voor het opladen aan op het massablok van de te 
starten machine "B".

4. Start de motor van de machine die goed werkt en druk 
het gaspedaal in zodat een hoog toerental wordt bereikt.

5. Start de motor van de defecte machine.

Verwijdering van de kabels

Verwijder, wanneer de motor gestart is, de kabels in de om-
gekeerde volgorde van de aansluiting.

1. Koppel de negatieve kabel “-“ los van het massablok van 
de gestarte motor en daarna van de accumulator "B".

2. Koppel de positieve kabel "+" eerst los van de accumu-
lator die gebruikt werd voor de start, en daarna van de 
lege accumulator "A".

 - AANDACHT - 

DEZE HANDELINGEN MOETEN UITGEVOERD WORDEN 
DOOR BEVOEGD EN OPGELEID PERSONEEL.

Opgeladen
accumulator

Lege
accumulator

Onderstel
te starten motor

BESCHERMING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

 - AANDACHT - 
Een verbrande zekering moet vervangen worden met een 

zekering van hetzelfde type, ampèregehalte en klasse.
Andere handelingen, ook tijdelijke, zijn verboden.

-  Verbind of verwijder geen klemmen, zekeringen en con-
nectoren wanneer de machine ingeschakeld is of van 
stroom wordt voorzien.

 - AANDACHT - 
Eender welke handeling op de elektrische installatie 
moet uitgevoerd worden wanneer de machine niet van 
stroom wordt voorzien; schakel de stroomtoevoer enkel 
in nadat de handeling werd uitgevoerd en de bedekking-

en en beschermingen weer werden geplaatst.

-  Om de stroomtoevoer van de machine uit te schakelen, 
moet op de accuschakelaar gehandeld worden.

-  Schakel de stroomtoevoer uit via de accuschakelaar vo-
ordat de accu van de machine wordt vervangen.

-  Een beschadigde connector moet onmiddellijk vervan-
gen worden zodat kortsluitingen, vonken enz. worden 
vermeden.

 - AANDACHT - 
Beschadigde en verbrande kabels moeten onmiddellijk

vervangen worden, ook al betreft het de huls
of de externe isolatie.

-  Voer geen aansluiting van het laadcircuit uit of onderbre-
ek ze niet, inclusief aansluitingen van de accu, wanneer 
de motor draait.

-  Veroorzaak geen kortsluitingen van onderdelen voor het 
opladen uit op de massa (aarde).

-  Gebruik geen hulpaccu met een nominale spanning die 
meer dan 12 V bedraagt.

-  Controleer steeds de correcte polariteit wanneer accu’s 
worden geïnstalleerd of wanneer een hulpaccu voor het 
starten met kabels wordt gebruikt. Volg de aanwijzingen 
van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud 
wanneer de machine wordt gestart met kabels. 

-  Koppel steeds de negatieve kabel los van de accu’s voordat 
booglasbewerkingen op de machine of op eender welk ver-
bonden gereedschap van de machine worden uitgevoerd.

-  Plaats de aardeklem van het lasapparaat zo dicht moge-
lijk bij de te lassen zone.

 - AANDACHT - 
Als de lasbewerking nabij een elektrische module moet uit-
gevoerd worden, moet de module zelf van de machine ver-
wijderd worden. Er wordt aanbevolen om deze handeling te 
laten uitvoeren door gekwalificeerd en bevoegd personeel.

-  Vermijd dat de kabels van het lasapparaat zich op of naast 
een andere stroomkabel of ander elektronisch onder-
deel bevindt wanneer de lasbewerking wordt uitgevoerd.



B/25

Tabel bandenspanningen

MISURA PNEUMATICO
TYRES DIMENSIONS

DIMENSION DES PNEUS
DIMENSION DE LOS NEUMATICOS

REIFENMASS

CARATTERISTICHE
DETAILS

CARATTERISTIQUES
CARACTERISTICAS

EIGENSHAFTEN

BAR

12,5-18 12PR 3,0

12,5-20 12PR 3,5

18-19,5 16PR 4,5

16/70-20 14PR 3,5

18-22,5 16PR 4,5

405/70-20 (16/70-20) 14PR 3,5

405/70R20 (16/70R20) 152J 6,0

405/70-24 (16/70-24) 14PR 4,0

405/70R24 (16/70R24) 152J 5,0

445/65-22,5 (18-22,5) 163A8 (16PR) 4,5

445/65R22,5 168A8 8,5

445/65R22,5 169F 8,0

14.00-24 16PR 3,75

12,5 -18 10PR 3,0

10,5-18 10PR 3,75

-  Controleer de maat van de gemonteerde banden om de 
correcte bandenspanning te kennen.

-  Voor een maximale doeltreffendheid mogen geen ban-
den gebruikt worden die meer dan 80% versleten zijn.

 - AANDACHT - 
Banden opblazen of ingrepen uitvoeren op de banden kan geva-
arlijk zijn. wijs elke keer dit mogelijk is gespecialiseerd personeel 
aan om banden te monteren of ingrepen uit te voeren. In elk geval 
moeten om ernstige of dodelijke letsels te vermijden de ondersta-

ande voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden.

-  De banden van de machine zijn zeer zwaar. Hanteer 
ze zeer voorzichtig, en controleer wanneer ze worden 
opgeslagen of ze niet kunnen vallen en letsels aan per-
sonen kunnen veroorzaken.

-  Poog nooit om een band te herstellen op de openbare 
weg of de snelweg. 

-  Controleer of de krik op een stabiele en vlakke onder-
grond wordt geplaatst. 

-  Controleer of de krik een gepast draagvermogen heeft 
om de machine op te tillen.

-  Gebruik stabilisatoren met krik of andere blokkeermid-
delen die gepast zijn om de machine te ondersteunen 
wanneer banden worden hersteld.

-  Plaats geen lichaamsdelen onder de machine. 

-  Start de motor niet wanneer de machine zich op de krik 
bevindt.

-  Klop nooit met een hamer op de band of op de velg.

-  Controleer of de velg rein is, geen roest vertoont en niet be-
schadigd is. Gebruik geen beschadigde velgen, en voer er geen 
lasbewerkingen, schuurbewerkingen of herstellingen op uit.

-  Blaas de band enkel op wanneer de velg op de machine 
gemonteerd is of zodanig bevestigd is dat hij niet kan bewe-
gen als de band of de velg onverwacht zouden stukgaan.

SLUITING VAN DE WIELMOEREN

-  Draai de wielmoeren vast op de tijdintervals die aange-
duid worden in de onderhoudstabel.

-  De aanhaalmomenten van de wielmoeren zijn de volgende:

  Wielkolommetje diameter 18   kgm 50
  Wielkolommetje diameter 22   kgm 60

-  Draai de moeren in tegengestelde positie vast, nooit 
opeenvolgend.

-  Nadat het wiel werd gemonteerd, moeten de moeren 
tussen het wiel en de as vastgedraaid worden. Contro-
leer daarna dagelijks de sluiting van de moeren tot het 
aanhaalmoment stabiel is.

 - AANDACHT - 
HET AANTAL KOLOMMETJES VAN DE AS MOET OVE-
REENKOMEN MET HET AANTAL VASTGEDRAAIDE MO-
EREN. ALLE MOEREN MOETEN DUS IN ELK wIEL GE-
MONTEERD wORDEN, ZONIET MOGEN MET DE MACHI-
NE GEEN wERKZAAMHEDEN UITGEVOERD wORDEN.

-  Als het wiel van de machine wordt vervangen of als de 
zijde wordt opgetild, mogen enkel de gemonteerde en 
correct vastgedraaide wielen op de grond steunen.

 - AANDACHT - 
HET SLUITEN VAN DE MOEREN MOET UITGEVOERD 
wORDEN wANNEER DE MACHINE, OF EEN DEEL VAN 
DE MACHINE, OPGETILD IS EN DAARNA wANNEER DE 

MACHINE OP DE GROND STEUNT.

-  Gebruik enkel originele moeren van DIECI om de wielen 
vast te draaien. Als ook slechts één moer wordt verloren, 
moet de assistentiedienst van DIECI gecontacteerd worden.

      

BANDEN

 - AANDACHT - 
wANNEER DE MACHINE wORDT ONTVANGEN, MOET 
DE BANDENSPANNING GECONTROLEERD wORDEN.

- Controleer de bandenspanning elke 100 uren of twee-
wekelijks. De spanning moet gecontroleerd worden wan-
neer de banden koud staan.

-  Controleer bij elk gebruik of de zijden van de banden 
niet beschadigd zijn.  

 - AANDACHT - 
BANDEN  MET SCHEUREN OF EXCESSIEVE SLIJTAGE 
MOETEN ONMIDDELLIJK VERVANGEN wORDEN.

-  Hou olie, vet en corrosieve vloeistoffen uit de buurt van 
de banden om slijtage te vermijden.

-  De bandenspanning moet steeds zijn zoals wordt aangeduid 
in de tabel. De aangeduide spanningen worden aanbevolen 
door de constructeur, en moeten dus gerespecteerd worden.
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 - AANDACHT - 
WANNEER EEN NIEUWE OF HERSTELDE BAND WORDT 
GEMONTEERD, MOET EEN ADAPTER MET VEER EN 
MANOMETER VOOR HET VENTIEL GEBRUIKT WOR-

DEN ZODAT DE OPERATOR ZICH OP VOLDOENDE
AFSTAND VAN DE BAND TIJDENS HET OPBLAZEN KAN 

BEVINDEN. GEBRUIK EEN VEILIGHEIDSKOOI.

-  De band mag niet harder opgepompt worden dan de 
spanning die wordt aangeduid door DIECI. Als de rand 
van de band zich niet goed op de velg stabiliseert wan-
neer deze spanning wordt bereikt, moet lucht verwi-
jderd worden en moet weer gesmeerd worden met een 
oplossing van water en zeep, en moet de band weer 
opgeblazen worden. Gebruik geen olie of vet. Als de 
band harder wordt opgeblazen dan de toegestane span-
ning wanneer de velgrand niet gestabiliseerd is, kan de 
rand of de velg stukgaan met een explosieve kracht die 
ernstige letsels kan veroorzaken.

 - VERBOD - 
HET IS VERBODEN OM BANDEN TE MONTEREN DIE 
OPGEBLAZEN wERDEN MET POLYURETHAANSCHUIM, 
BEHALVE INDIEN DE CONSTRUCTEUR HIERVOOR TO-

ESTEMMING GEEFT.

-  Blaas geen band op die helemaal gedraaid is, of zeer leeg 
is, behalve na controle van een gekwalificeerd technicus.

-  Nadat het wiel werd gemonteerd, moeten de moeren 
tussen het wiel en de as vastgedraaid worden. Contro-
leer daarna dagelijks de sluiting van de moeren tot het 
aanhaalmoment stabiel is.

Vervanging van een wiel op de openbare weg

- Als een wiel noodzakelijk op de openbare weg moet ver-
vangen worden, moet als volgt gehandeld worden:

 Parkeer indien mogelijk de machine op een vlak en hard terrein.

  Schakel de parkeerrem in.

  Start de motor.

 Schakel de noodlichten in.

  Plaats enkele wiggen onder de te vervangen wielen om 
de machine in beide richtingen te blokkeren.

 Los de schroefbouten van het wiel dat moet vervangen 
worden.

  Plaats de krik op de halfdoos van de as, zo dicht mogeli-
jk bij het wiel.

 Til het wiel op, en plaats de veiligheidssteun onder de as.   

  Draai de schroefbouten van het wiel compleet los en 
verwijder ze.

 Verwijder het wiel met draaiende "duw en trek" bewegingen. 

  Plaats het nieuwe wiel op de naaf.

 Draai de schroefbouten handmatig aan, en smeer indien 
noodzakelijk met vet. Draai de schroefbouten helemaal 
vast met behulp van een dynamometrische sleutel.

  Verwijder de veiligheidssteun, en plaats het telescopisch 
heftoestel omlaag met de krik.

  Draai de schroefbouten van het wiel weer helemaal vast 
met behulp van een dynamometrische sleutel.
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OPSLAG GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN

-  Hanteer brandstof zeer voorzichtig omdat ze zeer on-
tvlambaar is. Als brandstof vlam vat, kan een explosie 
geproduceerd worden en/of brand ontstaan.

  

 - AANDACHT - 
Alle brandstoffen, de meeste smeermiddelen

en bepaalde antivriesmiddelen zijn ontvlambaar.

-  Alle ontvlambare vloeistoffen moeten opgeslagen wor-
den in daarvoor bestemde recipiënten, waarop de in-
houd duidelijk moet aangebracht worden. De recipiënten 
moeten hermetisch gesloten worden.

 - AANDACHT - 
Alle vloeistoffen moeten buiten het bereik van kinderen

en onbevoegd personeel gehouden worden.

- Verschillende vloeistoffen mogen niet met elkaar ge-
mengd worden

 - AANDACHT - 
Alle chemische producten zijn algemeen gezien zeer schadeli-
jk voor de gezondheid. Vermijd dus contact met de huid en de 
ogen, en draag gepaste beschermende kleding; niet inslikken.

 - AANDACHT - 
Sla ontvlambare vloeistoffen op in een goed geventileerde ru-
imte, uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vlammen.

Hou de recipiënten gesloten en op een overdekte plaats.

In deze ruimte mogen geen andere stoffen aanwezig zijn 
(bijv. stoffen voor voedingsmiddelen).

-  Tank brandstof steeds buiten.

-  Let op voor rook en dampen die chemische producten 
kunnen vormen. Niet inademen.

-  Adem de verbrandingsrook niet in.

-  Vermijd dat deze chemische producten geloosd worden 
en in de bodem, in de riolering en in oppervlaktewater 
kunnen stromen. Breng indien noodzakelijk de bevoeg-
de plaatselijke autoriteiten op de hoogte. 

-  Gebruik in geval van brand kooldioxide, droog chemisch 
poeder, schuim, verstuifd water, zand, aarde. Gebruik 
waterstralen om de brandende oppervlakken af te koelen.

-  Controleer of geen lekken van ontvlambare vloeistof 
aanwezig zijn (lekken van brandstof, olie, vet, smeer-
middelen) in de recipiënten voor de opslag.

CONTACT MET GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN

- Vermijd contact met de huid en de ogen.

- Draag gepaste beschermende kleding.

- Spoel in geval van contact met de ogen onmiddellijk en-
kele minuten met veel water, en hou de oogleden open. 
Raadpleeg een arts.

- Spoel in geval van contact met de huid onmiddellijk met veel 
water en zeep, verwijder de vervuilde kleding, en breng een 
verzachtende crème aan als de huid begint uit te drogen.

-  In geval van inademing moet de vervuilde zone onmid-
dellijk verlaten worden en moet een goed geventileerde 
ruimte bereikt worden. In geval van ademhalingsproble-
men moet een arts geraadpleegd worden.

- In geval van inslikken, moet een arts geraadpleegd 
worden. Toon het label of het recipiënt. Probeer niet te 
braken om het risico op inslikken langs de ademhaling-
swegen te vermijden.
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DIESEL

-  Voordat brandstof wordt gehanteerd, het reservoir wordt ge-
vuld, enz. moeten de volgende normen gerespecteerd worden:

  Voeg aan de diesel geen andere brandstoffen toe, type: 
benzine, alcohol.

 - AANDACHT - 
HET IS VERBODEN OM TE TANKEN WANNEER DE 

MOTOR DRAAIT.
  Reinig de zone van de vuldop. Vul de tank met brandstof na elke 

werkdag zodat de condensatie tijdens pauzes wordt beperkt.
  Water en afzettingen moeten verwijderd worden voordat 

ze de motor bereiken.
  Gebruik geen antivries om het water uit de diesel te verwijderen.
  Gebruik de filter niet om water uit de diesel te verwijderen.
  Plaats de dop steeds op de tank en sluit steeds met de 

sleutel. Als u de originele dop verliest, moet hij vervan-
gen worden met een andere originele. Een andere dop 
zou niet geschikt kunnen zijn.

  Wanneer de tank wordt gevuld, moet het mondstuk on-
der controle gehouden worden.

 - AANDACHT - 
Rook NIET tijdens DEZE HANDELINGEN

  Inspecteer de tank niet met een vlam.
  Vul de tank niet helemaal. Laat voldoende ruimte over 
voor de expansie, en reinig onmiddellijk als gemorst wordt.

  Voordat lasbewerkingen op de tank of op naastgelegen 
onderdelen uitgevoerd worden, moet gecontroleerd wor-
den of geen brandstof aanwezig is.

  In geval van brandstoflekken als gevolg van stukke delen 
moet het uitstromen zo snel mogelijk geblokkeerd worden en 
moet de assistentiedienst van DIECI gecontacteerd worden.  

 - AANDACHT - 
ADEM DE DIESELDAMPEN ZO WEINIG MOGELIJK IN 
OMDAT ZE KANKERVERWEKKEND EN DUS GEVAAR-

LIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID.

KENMERKEN VAN DE AANBEVOLEN
BRANDSTOF

Voor een goed rendement moet een brandstof van uitsteken-
de kwaliteit gebruikt worden. Vervolgens worden de kenmer-
ken van de aanbevolen brandstof aangeduid.

 Inhoud cetaan minimum 45.• 
 Viscositeit  2/4,5 centistokes bij 40°C.• 
 Densiteit  0,8201860 kg/l bij 15°C.• 
 Zwavel   0,20% in gewicht, maximum.• 
 Distillatie  85% bij 350°C.• 

Inhoud cetaan 
De inhoud van cetaan duidt de capaciteit van ontsteking aan.
Een brandstof met een lagere inhoud van cetaan kan problemen 
bij de koude start veroorzaken en de verbranding benadelen.

Viscositeit 
De viscositeit is de weerstand tegen vervorming door schui-
fspanning; de prestaties van de motor kunnen geschaad 
worden als de waarde zich buiten de limieten bevindt.

Densiteit 
Een lagere densiteit beperkt het vermogen van de motor, 
een hogere densiteit vergroot het vermogen van de motor 
en de uitlaatrook.

Zwavel 
Een hoge inhoud van zwavel veroorzaakt de slijtage van de 
motor, evenals vervuiling.

Distillatie 
De distillatie is een aanduiding van het mengsel van ver-
schillende koolwaterstoffen in de brandstof. Een hoge 
verhouding van lichte koolwaterstoffen kan de kenmerken 
van de verbranding beïnvloeden.

Brandstoffen voor lage temperaturen
Als de motor aan temperaturen onder het vriespunt werkt, 
kunnen speciale winterbrandstoffen gebruikt worden. Deze 
brandstoffen hebben een lagere viscositeit en beperken de 
vorming van paraffine in de brandstof. De vorming van pa-
raffine blokkeert de passage van brandstof in de filter.
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REINIGING EN OPSLAG VAN DIESEL

De brandstof moet steeds rein gehouden worden. 

Het volgende advies helpt om de kenmerken van de bran-
dstof ongewijzigd te houden.

1.  Gebruik nooit verzinkte recipiënten.

2.  Reinig de binnenkant van de reservoirs of onderdelen 
van de toevoerinstallatie niet met doeken die afzettingen 
achterlaten.

3.  De capaciteit van de tank moet zodanig zijn dat de inter-
vals tussen de ene en de andere tankbeurt niet te lang 
zijn. Een capaciteit van 3000 liter is voldoende voor een 
middelgroot bedrijf.

4.  De opslagtank (zie figuur onder) moet overdekt zijn en 
steunen op een redelijk hoge steun zodat het tanken 
gebeurt door de zwaartekracht; onder de tank moet een 
opvangkuip voorzien worden, die indien noodzakelijk de 
uitstromende brandstof opvangt. Bovendien moet een 
luik voor de ingang van een persoon voorzien worden 
die de reiniging kan uitvoeren.

5.  De toevoerkraan moet zich boven de bodem bevinden 
zodat afzettingen worden tegengehouden; bovendien 
moet een verwijderbare filter voorzien worden. De tank 
moet een helling van 40 mm per meter hebben in de 
richting van de uitlaatdop van de afzettingen.

6.  De brandstofvaten (zie figuur onder) moeten beschermd 
opgeslagen worden om waterinsijpelingen te vermijden.

 Bovendien moeten ze licht geheld geplaatst worden 
zodat eventueel water uit de bovenlip kan stromen. De 
brandstofvaten mogen niet te lang opgeslagen worden 
voordat ze gebruikt worden.

7.  De doppen van de vaten die buiten worden bewaard, 
moeten goed vastgedraaid zijn zodat waterinsijpelingen 
worden vermeden.

8.  Na het bijvullen van de tanks of de vaten wordt aanbevo-
len om de brandstof minstens twee uren te laten rusten 
zodat de afzetting van water en onzuiverheden kan ge-
beuren voordat ze gebruikt wordt.
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AFVALVERWERKING

-  Afvalmaterialen mogen niet zomaar weggegooid worden in 
het milieu, maar moeten gepast verwerkt worden. Gebruik-
te smeermiddelen, accu’s, vuile doeken, remblokken, enz. 
moeten overhandigd worden aan gespecialiseerde bedri-
jven die bevoegd zijn om vervuilende stoffen te verwerken. 

-  Een oneigenlijke afvalverwerking is een bedreiging voor 
het milieu. Het volgende afval is potentieel gevaarlijk: 
smeermiddelen, brandstof, koelmiddelen, filters en accu’s.

-  Loos geen afval op het terrein, in rioleringen of in waterlopen.

-  Vraag informatie betreffende de gepaste methodes voor 
de recyclage of verwerking van afval aan de plaatselijke 
autoriteiten of inzamelcentra. 

ECOLOGISCHE BESCHOUWINGEN

 - AANDACHT - 
Vervolgens worden enkele nuttige aanbevelingen gege-
ven. Raadpleeg de infomatie betreffende de wetsnormen 

die van kracht zijn in het land van gebruik.

Vraag informatie aan de leverancier van de olie, de sme-
ermiddelen, de brandstof, de antivriesproducten, reini-

gingsmiddelen, enz.

betreffende de effecten voor de mens en het milieu, en 
de normen die gevolgd moeten worden voor hun gebru-

ik, opslag en verwerking.

- Vermijd het tanken met tanks of tankinstallaties onder 
druk die niet gepast zijn, die lekken en het aanzienlijk 
uitstromen van vloeistoffen kunnen veroorzaken.

- Moderne smeerolies bevatten additieven.
 Verbrand geen vervuilde verbrandingsolies en/of olies die 

gebruikt werden in conventionele verwarmingsinstallaties. 

- Verspil niet tijdens het overgieten van gebruikte koelvlo-
eistoffen voor de motor, smeerolies van de motor en van 
de aandrijving, hydraulische olie, remolie, enz. Berg ze 
op tot ze verwerkt worden, wat moet uitgevoerd worden 
volgens de voorziene wetsnormen of volgens de plaat-
selijke bepalingen.

- Moderne antivriesvloeistoffen en hun oplossingen, zoals 
bijvoorbeeld antivries en andere additieven, zouden elke 
twee jaar moeten vervangen worden. Ze mogen niet in 
het terrein penetreren, maar moeten opgevangen wor-
den om ze daarna gepast te verwerken.

- Voer geen rechtstreekse ingrepen uit op de airconditioningsy-
stemen (optional), door ze te openen. Ze bevatten gassen 
die niet vrij in de atmosfeer mogen komen. Contacteer de 
dealer of specialisten die over speciale gereedschappen be-
schikken en die zorgen voor het bijvullen van de installatie.

- Herstel onmiddellijk eventuele lekken of defecten van de 
koelinstallaties of hydraulische installaties van de motor.

- Verhoog de druk niet in een onder druk staande installa-
tie, dit kan ontploffingen van de onderdelen veroorzaken. 
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DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN
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(fig.1/B)

CONTROLE VAN DE WINDSNELHEID

-  De variatie van de windsnelheid kan talrijke problemen 
met zich meebrengen zoals het verlies van stabiliteit van 
de machine, schommelingen van de last, beperking van de 
zichtbaarheid door het opstuiven van zand, bladeren, enz.

-  Ongunstige factoren voor het gebruik van de machine: 

  de plaats van de werf; het aërodynamische effect van 
gebouwen, bomen en andere structuren die een toena-
me van de windsnelheid veroorzaken.

  De hoogte van de uitgetrokken arm; hoe hoger de arm 
hoe meer de windsnelheid toeneemt.

  De plaatsinname van de last; hoe meer ruimte wordt in-
genomen, hoe groter de invloed van de wind zal zijn.

 - AANDACHT - 
De telescopische heftoestellen van DIECI kunnen gebruikt 
worden tot een windsnelheid van 45 Km/h, gelijk aan 12,5 
m/s (nr. 6 van de schaal van Beaufort), gemeten op de grond.

 - AANDACHT - 
Bij een temperatuur van 10°C en een windsnelheid van 32 
Km/h voelt het lichaam een temperatuur van 0°C, hoe ho-
ger de bereikte hoogte, hoe sneller de windsnelheid en het 
gevoel van de afname van de temperatuur zal toenemen.

 - AANDACHT - 
In geval van strakke wind (fig. 1/B nr. 5 van de schaal 
van Beaufort) mogen geen lasten opgetild worden die 

een groter vlak dan een m2 hebben.

Hieronder volgt de grafiek van Beaufort (fig.1/B) voor de 
indicatieve bepaling van de windsnelheid tijdens dewelke de 
werken worden uitgevoerd en ze dus moeten onderbroken 
worden als bepaalde waarden overschreden worden.
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BEOORDELING VAN DE CONSISTENTIE
VAN HET TERREIN

Het terrein waarop het telescopische heftoestel geplaatst 
wordt, moet in staat zijn om de machine en het maximum 
draagvermogen te ondersteunen. 

 - AANDACHT - 
Als de ondergrond verzakt waarop de machine zich be-

vindt, kan de machine doen kantelen.

-  Respecteer de volgende aanwijzingen om het kantelen 
van de machine te vermijden:

  Vraag aan de werkgever (werkverantwoordelijke, bouwas-
sistent) of zich onder de stabilisatoren/banden verborgen 
holtes kunnen bevinden (leidingen, waterputten, oude 
tanks, bovenvloeren van souterrains, mesthopen enz.).

 De operator beoordeelt de consistentie van het terrein, 
door gebruik te maken van de tabellen en grafieken die 
hiernaast worden aangeduid. Contacteer in geval van 
twijfels de burgerlijk ingenieur die aanwezig is op de 
werf of vraag advies aan een externe ingenieur.

 De ondergrond zou afhankelijk van het type van terrein 
en de geomorfologische kenmerken enkel beperkte be-
lastingen kunnen verdragen.

 
 - AANDACHT - 

Vraag alleszins advies aan een burgerlijk ingenieur
voor een zo correct mogelijke beoordeling van het ter-

rein waarop moet gewerkt worden.

(fig.2/B) Toegestane oppervlaktedruk op verschillende terreinen.

(fig.3/B) Afmetingen van het steunvlak ten opzichte van de 
geomorfologische kenmerken van het terrein.
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A Microschakelaar stoel (fig.7/B)

B Microschakelaar greep
Manipulator arm (fig.7/B)

C Keuzeschakelaar functies machine (fig.7/B)

(fig.7/B)

A

B

Controlesysteem last (fig.7/B)D

C

D

E

F

Waterpas (fig.7/B)G

E Sleutelschakelaar anti-kantelsysteem (fig.7/B)

F Knop reset alarm
anti-kantelsysteem (fig.7/B)

G

VEILIGHEIDSMECHANISMEN

De machine beschikt over bepaalde veiligheidssystemen (Proximity, Microschakelaars en Controle van de last) die beschermen 
tegen foute handelingen of nalatigheid.

Plaats van de veiligheidssystemen in de cabine
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Plaats van de veiligheidssystemen van de machine 

1
Nooduitgang cabine (ACHTERRUIT cabine).
(fig.8/B pos."1")

Microschakelaar stoel.
(fig.9/B pos."1")

Inclinometer.
(fig.10/B pos."1")

(fig.8/B)

(fig.9/B)

(fig.10/B)

 

1

1
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(fig.16/B)

(fig.15/B)

1

1

1

1

1

Afstandhouder steun arm.
(fig.16/B - pos."1")

 - AANDACHT 
De afstandhouder voor de steun van de arm mag uitsluitend ti-
jdens de handelingen van het gewone onderhoud gebruikt worden. 
In geval van onderhoud aan de hefcilinder van de arm of 
van het relatieve blokkeerventiel moet de arm verplicht 
ondersteund worden met behulp van een gepast heftoestel 
(minimum draagvermogen 3 ton).

 - AANDACHT
Om de afstandhouder te plaatsen, moet als volgt gehandeld worden:
-  Sluit de telescooparm compleet;
-  Til de arm op voor de minimum noodzakelijke hoogte 
 om de afstandhouder op de stang te plaatsen;
- Blokkeer de afstandhouder met de daarvoor bestemde haken.

Blokkeerventiel van alle hydraulische cilinders.
(fig.15/B - pos."1")
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(fig.17/B)

1

STUURCABINE
(fig.17/B pos."1")

Alle machines hebben een stuurcabine, die ook als veili-
gheidscel voor de bestuurder dient.

 - AANDACHT - 
DE  CABINE IS EEN VEILIGHEIDSMIDDEL, EN MOET 
DUS STEEDS IN DE CORRECTE GEBRUIKSCONDITIES 

GEHOUDEN wORDEN.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om de structuur van de 
cabine te wijzigen, te doorboren of te veranderen. In geval 
van geknoei zal de civiele aansprakelijkheid van de con-

structeur vervallen.

  HET IS VERBODEN om delen van de carrosserie van 
de cabine te lassen of mechanisch te verbinden.

 Als de schroefbouten voor de bevestiging moeten ver-
vangen worden, mogen enkel elementen van dezelfde 
weerstandklasse gebruikt worden.

 Verbind geen kettingen of kabels op de cabine om de 
machine te slepen.

 Als de machine kantelt, mag de cabine niet verlaten wor-
den tijdens het ongeval.

 - AANDACHT - 
ALS IN DE CABINE WORD GEBLEVEN MET VASTGE-
MAAKTE VEILIGHEIDSGORDELS, wORDT DE BESTE 

BESCHERMING GEGARANDEERD.

CABINE ROPS-FOPS
(fig.17/B - Pos. "1")

De machine is voorzien van een cabine met ROPS en FOPS 
homologatie. De operator is dus beschermd tegen de kante-
ling en vallende voorwerpen zoals wordt voorgeschreven voor 
grondwerkmachines. Tijdens het gebruik moet de operator ver-
plicht de veiligheidsgordel dragen zodat hij niet tegen de bin-
nenstructuur van de cabine kan stoten. De achterruit en de vo-
orruit kunnen gebruikt worden als nooduitgangen. HET IS VER-
BODEN om de ruit compleet te openen tijdens het gebruik van 
de machine, als gevolg van het risico op letsels aan de armen.

 - AANDACHT - 
ALS DE CABINE VISIEF BESCHADIGD IS, MOET ZE VERVAN-
GEN WORDEN DOOR DE ERKENDE ASSISTENTIEDIENST 

OF DE ERKENDE GARAGE VAN DIECI TE CONTACTEREN.
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LASTTABELLEN

 - AANDACHT - 
CONTROLEER DE LASTTABELLEN VAN UW MACHINE IN HOOFDSTUK “H” TECHNISCHE INFOBLADEN

De veilige werklast (Safe Working Load – SWL) van deze machines is afhankelijk van de vlucht en de hoek van de arm. 

Deze machine is uitgerust met een kantelbeveiligingsinrichting.

Voor nadere informatie over de veiligheidslastwijzer wordt verwezen naar de betreffende paragraaf (in hoofdstuk “C”  “De 
machine leren kennen” onder het kopje “Kantelbeveiligingsinrichting”). 

De lasttabel die in de cabine aangebracht is toont de veilige werklasten met betrekking tot de verschillende standen van de arm.
De vlucht van de arm is aangegeven met letters van het alfabet: "A" "B" "C" ”D”. 

De lasttabel geeft de maximum hoogte en de vlucht aan die bij een bepaalde last mogelijk is zonder dat de veilige werklast over-
schreden wordt. De heffer is voorzien van een eigen lasttabel. De lasttabel wordt berekend op basis van een standaard vorkhef-
werktuig. Verder zijn er extra lasttabellen die toegepast moeten worden als er andere accessoires op de arm aangebracht worden.

De aangegeven lasttabel dient uitsluitend als voorbeeld.
Alvorens lasten op te heffen of aan te brengen moeten de lasttabellen die in het boekje aan de linkerkant van het middelste dashboard 
staan eerst geraadpleegd worden of moet hoofdstuk “H” (technische infobladen van de machine) in deze handleiding gelezen worden. 

 - AANDACHT - 
De op de lasttabel aangegeven grenzen hebben betrekking op de stilstaande machine. De arm mag niet opgeheven of uitge-
schoven worden als de machine in beweging is. De arm moet volledig ingetrokken en zoveel mogelijk omlaag gezet worden 

alvorens zich met een last te verplaatsen.
Controleer welke armaccessoire er op de machine gemonteerd is en raadpleeg daarna de juiste lasttabel.

  

GEBRUIK VAN DE LASTTABELLEN EN INDICATOREN VAN DE ARM

 - AANDACHT - 
Voor uw veiligheid en om ervoor te zorgen dat de machine intact blijft moet de hieronder beschreven

informatie aangehouden worden.

 - AANDACHT - 
De grenzen die op de lasttabellen vermeld zijn hebben betrekking op een stilstaande

machine op wielen of stempels in een vlakke stand.

De arm mag niet opgeheven of uitgeschoven worden als de machine in beweging is.

De arm moet volledig ingetrokken en zoveel mogelijk omlaag gezet worden alvorens zich met een last te verplaatsen.

Controleer welke accessoire er op de machine gemonteerd is en raadpleeg daarna de juiste lasttabel in de cabine.

Alvorens met het opheffen of afzetten van een last te beginnen moet u het gewicht ervan weten.

Controleer of het zwaartepunt van de last niet hoger is dan 500 mm gemeten vanaf de hielen van de vorken.

 - AANDACHT - 
Het zwaartepunt van de last hoeft niet in het midden van de last te zijn; de plaats ervan moet dus vastgesteld worden.
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(fig.18/B)

C

B

A

Wanneer het gewicht van de last gekend is, moet de tabel van de last geraadpleegd worden (hoofdstuk “H“ technische kaarten 
machine) en moet het segment gezocht worden dat het net hogere gewicht aanduidt. 

Voorbeeld: 
op de verduidelijkende tabel met de lasten (fig.18/B) bedraagt de gekende last 1,6 ton, dus lokalisatie van het segment 1,8 ton. 
(fig.18/B Pos.“A“).

De linkerrand (fig.18/B Pos.“B“) en de bovenrand (fig.18/B Pos.“C“) van dit segment duiden de limieten van de stabiliteit van de 
machine voor de beschouwde last aan. De arm mag niet voorbij deze limieten geheld of uitgestrekt worden. (fig.18/B Pos.“B-C“).

Na de plaatsing van de vorken onder de last en voordat de last zelf wordt opgetild, moeten de waarden op de indicatoren van 
de invalshoek en van de extensie van de arm gecontroleerd worden.

De lijnen vertrekken vanaf de gegradueerde schalen van de invalshoek en de extensie van de arm, en passeren het deel van 
de tabel. Lokaliseer de kruisingen van de lijnen van de beschouwde waarden. Als het kruispunt zich binnen het segment van de 
maximum last of rechts van het segment bevindt (gewicht van de last gekend), bevindt de last zich binnen de veiligheidslimieten. 

Als het kruispunt van de lijnen zich boven of links van het segment bevinden, mag de last niet opgetild worden. Trek de arm in.
Als de waarden van de hoek en de extensie van de arm, wanneer de arm compleet ingetrokken is, buiten het segment van de 
maximum last kruisen, mag de last niet opgetild worden.

Trek de arm in, wanneer de last zich op de vorken bevindt, voordat hij omhoog of omlaag wordt geplaatst. Dit beperkt het risico 
op onstabiliteit van de machine.

Wanneer de last zich hoog bevindt (bijvoorbeeld op een steiger), moet ze gelost worden (optillen) voordat de arm compleet 
wordt ingetrokken. 

Voordat een last wordt geplaatst, moet de tabel met de lasten gecontroleerd worden om de maximum afstand van de machine 
tot het punt voor de plaatsing te bepalen. De last moet kunnen geplaatst worden zonder dat de limieten worden gekruist die zich 
links of boven het segment van de maximum last bevinden. 
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(fig.20/B)

1

AXB 1373

MISURA PNEUMATICO
TYRES DIMENSIONS

DIMENSION DES PNEUS
DIMENSION DE LOS NEUMATICOS

REIFENMASS

CARATTERISTICHE
DETAILS

CARATTERISTIQUES
CARACTERISTICAS

EIGENSHAFTEN

BAR

12,5-18 12PR 3,0

12,5-20 12PR 3,5

18-19,5 16PR 4,5

16/70-20 14PR 3,5

18-22,5 16PR 4,5

405/70-20 (16/70-20) 14PR 3,5

405/70R20 (16/70R20) 152J 6,0

405/70-24 (16/70-24) 14PR 4,0

405/70R24 (16/70R24) 152J 5,0

445/65-22,5 (18-22,5) 163A8 (16PR) 4,5

445/65R22,5 168A8 8,5

445/65R22,5 169F 8,0

14.00-24 16PR 3,75

12,5 -18 10PR 3,0

10,5-18 10PR 3,75

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS KEY

LÉGENDES SYMBOLES
LEYENDA SÍMBOLOS
ZEICHENERKLÄRUNG

Pressione massima esercitabile sul terreno
Maximum admitted force on the ground
Pression maximum à exercer au sol
Presión máxima aplicable sobre el suelo
Max. auf den Untergrund auszuübender Druck

In Rotazione non continua
Non-continuous rotation
En rotation non continue
En Rotación no continua
bei nicht kontinuierlicher Drehung

Posizione frontale
Front position
Position frontale
Posición frontal
Frontale Position

Vietato lavorare su pneumatici
Do not work on tyres
Interdiction de travailler sur pneumatiques
Prohibido trabajar con la máquina apoyada sólo en los neumáticos 
Das Ausführen von Arbeiten auf Reifen ist verboten

In Rotazione continua
Continuous rotation
En rotation continue
En Rotación continua
Bei kontinuierlicher Drehung

Stabilizzatori abbassati
Stabilizers lowered
Stabilisateurs abaissés
Estabilizadores bajados
Abgesenkte Stabilisatoren

Stabilizzatori alzati
Stabilizers raised
Stabilisateurs relevés
Estabilizadores subidos
Angehobene Stabilisatoren

Divieto di manovra con macchina non livellata
Do not manoeuvre if the machine is not level
Manœuvres interdites quand la machine n'est pas nivelée
Prohibido maniobrar con la máquina no nivelada
Die Maschine darf nur nach Ausgleichung der Bodenunebenheiten bewegt werden

AXB 1367

Braccetto con gancio (Misure)
Jib (Measurements)
Potence (Dimensions)
Plumin (Medidas)
Gittermastverlängerung (Maße)

Gancio per piastra portaforche
Fork-carrying plate hook
Crochet pour plaque porte-fourches
Gancho para placa portahorquillas
Haken für Gabelträgerplatte

Cestello Frontale fisso
Front fixed basket
Nacelle Frontale Fixe
Cesta Frontal Fija
Frontaler Arbeitskorb, fest

Cestello Frontale Estensibile
Extendable front Basket
Nacelle Frontale Extensible 
Cesta Frontal Extensible 
Frontaler Arbeitskorb, ausziehbar

Posacentine
Centering handlers
Pose - charpente

Bogenausbau
Coloca - cimbras

Argano (Portata)
Winch (Capacity)
Treuil (Capacitè)

Winde (Kapazität)
Cabrestante (Capacidad)

Cestello Trilaterale Estensibile
Extendable three-sided basket
NacelleTrilatérale Extensible 
Cesta Trilateral Extensible 
Dreiseitiger Arbeitskorb, ausziehbar

Cestello Trilaterale fisso
Three-sided fixed basket
Nacelle Trilatérale Fixe 
Cesta Trilateral Fija
Dreiseitiger Arbeitskorb, fest

 

Prolunga a traliccio (Misure)
Jib (Measurements)
Potence (Dimensions)
Plumin (Medidas)
Gittermastverlängerung (Maße)

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS KEY

LÉGENDES SYMBOLES
LEYENDA SÍMBOLOS
ZEICHENERKLÄRUNG

AXB 1367

3

Notitieblok met fundamentele informatie
(fig.20/B - pos."1")

- A : cover

- B : pagina schakelen

- C : pagina bandenspanning

- D : hoofdpagina veiligheidsnormen

- E : pagina rijden op de openbare weg

- F : pagina legende symbolen (voor)

- G : pagina legende symbolen (achter)

- H : diagrammen draagvermogen

 - AANDACHT - 
De volgende tabellen zijn slechts indicatief en zouden 
niet kunnen overeenkomen met wat wordt aangeduid in 

het notitieblok in de cabine.

A: voorblad B: versnellingen C: bandenspanning D: belangrijkste veiligheidsvoorschriften

E: deelname aan wegverkeer F: verklaring van de tekens (voorkant) G:  verklaring van de tekens (achterkant) H: lastschema’s
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VERPLAATSING VAN DE LASTEN

Het nemen van een last van de grond

1. Benader langzaam de last die moet opgetild worden, 
met compleet ingetrokken arm en de vorken in horizon-
tale positie ter hoogte van de zitting van het optillen.

 Hou de vorken net voldoende opgetild zodat contact met 
het terrein wordt vermeden.

2. Plaats de vorken onder de op te tillen last tot tegen de 
vorkplaat. Schakel de parkeerrem in en plaats de ver-
snelling in vrij.

3.  Til de last langzaam op en hel de vorkplaat achteruit in 
de positie voor het transport.

 - AANDACHT - 
Respecteer steeds het zwaartepunt van de last, hel de vorken 
net voldoende om de stabiliteit te garanderen en zorg ervoor 

dat de last niet wordt verloren bij het remmen.

 - AANDACHT - 
Transporteer de last niet wanneer de arm

opgetild en/of uitgestrekt is.
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Het nemen van een last op een hoogte

1. Controleer of de vorken makkelijk onder de last passeren.

2. Rij traag en voorzichtig met de machine, en benader de 
last loodrecht met de vorken horizontaal geplaatst.

3. Hou steeds de noodzakelijke afstand om de vorken on-
der de last te plaatsen, tussen de stapel en de machine. 
Strek de arm zo weinig mogelijk uit.

4. Plaats de vorken onder de op te tillen last tot tegen de 
vorkplaat, schakel de parkeerrem in en plaats de ver-
snelling in vrij. 

5. Til de last langzaam op en hel de vorkplaat achteruit in 
de positie voor het transport. 

6. Plaats de last omlaag indien mogelijk zonder de machine 
te verplaatsen. Til de arm op om de last te verwijderen, 
trek de arm in en plaats hem omlaag om de last in de 
positie voor het transport te voorzien. 

7. Als dit niet mogelijk zou zijn, moet de machine zeer traag 
en voorzichtig achteruit bewogen worden. Nadat de last 
werd verwijderd, moet de arm ingetrokken en omlaag 
geplaatst worden zodat de last kan vervoerd worden.

 - AANDACHT - 
Respecteer steeds het zwaartepunt van de last, 
hel de vorken net voldoende om de stabiliteit te 
garanderen en zorg er voor dat de last niet wordt 

verloren bij het remmen.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN

om een last te nemen wanneerde machine niet 
genivelleerd is.

 - AANDACHT - 
Transporteer de last niet wanneer de arm

opgetild en/of uitgestrekt is.
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Het plaatsen van een last op een hoogte

1. Plaats de last in de positie van het transport vóór de stapel.

2. Til de arm op en trek hem uit om de last in de positie voor 
het transport te voorzien. Plaats de machine indien noo-
dzakelijk zeer langzaam en voorzichtig tot bij de stapel.

3. Schakel de parkeerrem in en plaats de versnelling in vrij.

4. Plaats de last horizontaal en plaats ze op de stapel, pla-
ats de arm omlaag en trek hem in om de last correct te 
positioneren.

5. Bevrijd de vorken door alternatief de arm in te trekken en 
hem omhoog te plaatsen; verplaats indien mogelijk de 
machine zeer langzaam en voorzichtig achteruit.

 - AANDACHT - 
Respecteer steeds het zwaartepunt van de last, 
hel de vorken net voldoende om de stabiliteit te 
garanderen en zorg er voor dat de last niet wordt 

verloren bij het remmen.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om een last te nemen 

wanneer de machine niet genivelleerd is.

 - AANDACHT - 
Transporteer de last niet wanneer de arm

opgetild en/of uitgestrekt is.
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Het nemen van een ronde last

- Hel de vorken vooruit en strek de telescooparm uit, te-
gelijkertijd met de plaatsing van de vorken onder de last, 
en draai de vorkplaat achteruit om de last te doen schui-
ven. Bevestig de last indien noodzakelijk met wiggen.

 - AANDACHT - 
Respecteer steeds het zwaartepunt van de last, hel de vorken 
net voldoende om de stabiliteit te garanderen en zorg er voor 

dat de last niet wordt verloren bij het remmen.

 - AANDACHT - 
Transporteer de last niet wanneer de arm

opgetild en/of uitgestrekt is.
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AXA 1506

DEXTRON 2

AXA 1492

AXA1163

DEXTRON 2

AXA 1492

VEILIGHEIDSPLAATJES

Op de machine werden veiligheidplaatjes voorzien op de aangeduide posities. Ze dienen om uw veiligheid en die van anderen te 
garanderen. Voordat met de machine gaat gewerkt worden, moet de inhoud en de positie van de plaatjes op de machine gecon-
troleerd worden met behulp van deze handleiding. Controleer de plaatjes met alle operatoren die de machine zullen gebruiken.

-  Zorg er voor dat de correcte positie en de inhoud van de plaatjes gekend zijn.

-  Om een correcte interpretatie van de plaatjes te garanderen, moet gecontroleerd worden of ze zich in de correcte positie 
bevinden en of ze rein zijn. HET IS ABSOLUUT VERBODEN om de signaleringen op de machine te reinigen met behulp 
van solventen of benzine omdat de labels zouden kunnen verkleuren. De bijkomende labels naast diegene van 'aandacht' 
en de veiligheid moeten op dezelfde manier behandeld worden.

-  In geval van slijtage, beschadiging of verlies van de labels, moeten ze vervangen worden omdat ze steeds leesbaar moe-
ten zijn en correct begrepen moeten worden. De bestelling moet op dezelfde manier zoals voor een reserveonderdeel uit-
gevoerd worden (deel steeds het model en het serienummer van de machine mee wanneer een bestelling wordt gedaan).

-  Contacteer uw agent of dealer in geval van twijfels.
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(fig.29/B) (fig.30/B)

(fig.31B) (fig.32/B)

(fig.28/B)

Veiligheidsplaatjes en positie

 In de cabine op de rechter zijruit (fig.28/B):

 - GEVAAR:
Personen moeten de zone van de actieradius van de machi-
ne verlaten voordat de handelingen zelf worden begonnen.

 - GEVAAR:
In geval van onderhoud moeten de hydraulische cilinders 
geblokkeerd worden met veiligheidsblokkeringen.

 - GEVAAR:
Hou personen op een veilige afstand. 

 - GEVAAR:
Open of verwijder de beschermingen niet wanneer de motor draait.

 - GEVAAR:
Wacht tot alle bewegende delen stilstaan.

 - GEVAAR:
Leg de motor stil en verwijder de sleutel voordat het on-
derhoud wordt uitgevoerd.

 - GEVAAR:
Controleer de werkzone en blijf uit de buurt van elektricitei-
tsbronnen.

 Op de radiator (fig.29/B)

 - GEVAAR:
Bescherm het gelaat. Stoom en heet water onder hoge druk.
Verwijder de dop voorzichtig.

 Op de motorkap (fig.30/B)

 - GEVAAR:
Risico op brandwonden.

 - GEVAAR:
Hou personen op een veilige afstand.

 Op de radiator (fig.31/B)

 - GEVAAR:
Open of verwijder de beschermingen niet wanneer de motor draait.

 - GEVAAR:
Wacht tot alle bewegende delen stilstaan.

 Op de motorkap (fig.32/B)

 - GEVAAR:
Niet openen, wacht tot de bewegende delen stilstaan.
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(fig.45/B)(fig.44/B)

(fig.38/B) (fig.39/B)

(fig.40/B) (fig.41/B)

(fig.42/B) (fig.43/B)

AXA 1506

DEXTRON 2

AXA 1492

(fig.34/B) (fig.35/B)

(fig.36/B) (fig.37/B)

BAR 4,0

Veiligheidsplaatjes voor het gebruik en het onderhoud

 Op de achterruit (fig.34/B)

Duidt de zin voor de verwijdering van de pen aan die de 
complete opening van de ruit belet.

 Op de achterruit (fig.35/B)

Duidt de nooduitgang aan.

 Op de linker zijde van het dashboard (fig.36/B)

Duidt aan dat het verplicht is om de veiligheidsgordels te 
dragen wanneer de machine wordt gebruikt.

 Op de zijkant van het reservoir van de remolie 
(fig.37/B)

Duidt het type van olie aan dat gebruikt wordt in de reminstallatie.

 Op de carrosserie (fig.38/B)

Duidt de 4 punten aan waar de machine kan verankerd 
worden om ze op te tillen.

 Onder de carrosserie (fig.39/B)

Duidt de 4 punten aan waar de machine kan verankerd 
worden om ze te transporteren.

 Op de niet-begaanbare delen (fig.40/B)

 - GEVAAR:

Niet betreden “gevaar op stukgaan”.

 Op de dieseltank (fig.41/B)

Type van diesel dat moet gebruikt worden.

 Op de zijkant van het reservoir van de hydraulische 
olie (fig.42/B)

Controlelamp peil hydraulische olie

 Op het reservoir van de hydraulische olie (fig.43/B)

Duidt de vuldop van de hydraulische olie aan.

 In de motorkap (fig.44/B)

 Op de 4 spatborden en op de carrosserie (fig.45/B)

Duidt de aanbevolen bandenspanning aan.
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C/1 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

HET KENNEN EN HET GEBRUIKEN 
VAN DE MACHINE

C



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/2

Het kennen en het gebruiken van de machineMod. Agri Farmer

voor ELKE WIJZIGING DIE WorDT AANGEBrACHT AAN DE MA-
CHINE MoET EEN NIEUWE CoNTroLE vAN DE

MACHINErICHTLIJN 98/37  “ “  UITGEvoErD WorDEN. DEZE 
proCEDUrE GELDT ooK IN GEvAL vAN HErSTELLINGEN vAN 

NIET-orIGINELE DELEN.

HET IS VERBODEN OM HANDELINGEN UIT TE VOEREN ALS DEZE 
HANDLEIDING NIET AANDACHTIG DOORGELEZEN EN BESTUDEERD WERD.

ONAFHANKELIJK VAN DE ERVARING VAN DE OPERATOR IN DEZE SECTOR, 
MOET HIJ DE PLAATS EN DE FUNCTIE VAN ALLE INSTRUMENTEN EN BEDIE-

NINGEN KENNEN VOORDAT HIJ DE MACHINE IN WERKING STELT.

DE AFBEELDINGEN, DE BESCHRIJVINGEN EN DE AFMETINGEN DIE AANGEDUID 
WORDEN IN DEZE HANDLEIDING VERWIJZEN NAAR EEN STANDAARD MACHINE. 

UW MACHINE KAN NA VERZOEK UITGERUST
WORDEN MET OPTIONELE BEDIENINGEN EN ACCESSOIRES.

ALLE FUNCTIES EN PROCEDURES BETREFFENDE HET GEBRUIK EN DE UIT-
RUSTING VAN DE GEREEDSCHAPPEN VAN DE MACHINE DIE NIET WORDEN 

BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING, ZIJN ABSOLUUT VERBODEN.

EEN GEBRUIK VAN DE MACHINE DAT VERSCHILT VAN WAT WORDT BE-
SCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING IS ABSOLUUT VERBODEN.

HOOFDSTUK “B“ MOET VERPLICHT DOORGELEZEN EN BEGREPEN WORDEN
 (VEILIGHEIDSNORMEN) VOORDAT HOOFDSTUK “C” GAAT

GELEZEN WORDEN EN DE MACHINE GAAT GEBRUIKT WORDEN.



C/3 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

 - AANDACHT:
De machine mag uitsluitend gebruikt worden door bevoegd en 
opgeleid personeel dat deze handleiding doorlas. Als de machi-
ne op de openbare weg wordt gebruikt, moet de operator over 
een reglementair rijbewijs beschikken volgens de van kracht zi-
jnde normen van het land van gebruik (rijbewijs “B” voor Italië).

 - AANDACHT:
Gebruik de machine niet onder invloed van alcohol en 
drugs, en wanneer geneesmiddelen werden genomen die 
slaperigheid veroorzaken of de reflexen verminderen.

 - AANDACHT:
Voordat de machine gaat gebruikt worden of speciale of 
gevaarlijke handelingen moeten uitgevoerd worden, moet 
eerste geoefend worden in een vrije zone van de werf waar 
geen obstakels aanwezig zijn.

 - AANDACHT:
Bij elke bediening werd een duidelijk en praktisch symbool 
voor de operator aangebracht. 

 - AANDACHT:
Wanneer de transversale besturing wordt geselecteerd, 
moet steeds langzaam gereden worden.

 - AANDACHT:
In geval van een defect aan delen die risico’s kunnen veroorza-
ken, moet de machine onmiddellijk stilgelegd worden. Gebruik 
de machine pas opnieuw nadat het probleem werd opgelost.

 - AANDACHT:
Excessief platte of oververhitte banden kunnen ontploffen: 
voor de correcte bandenspanning moeten de aanwijzingen 
gevolgd worden die aangeduid worden in deze handleiding. 
Voer geen las- of snijbewerkingen op de velgen uit; contac-
teer voor alle onderhoudshandelingen een bandenspecialist.

 - AANDACHT:
De arm van de machine mag niet te lang in de positie omho-
og en uitgetrokken gelaten worden, dit kan de faseverschui-
ving van de uittrekking van de arm veroorzaken; trek de arm 
minstens één maal per dag in.

 - AANDACHT - 
HOOFDSTUK “B“ MOET VERPLICHT DOORGELEZEN 

EN BEGREPEN WORDEN  (VEILIGHEIDSNORMEN)
VOORDAT HOOFDSTUK “C” GAAT GELEZEN WORDEN 

EN DE MACHINE GAAT GEBRUIKT WORDEN.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

 - AANDACHT:
De operator mag de machine en zijn bedieningen uitsluitend 
gebruiken wanneer hij op de bestuurdersplaats zit. 

 - AANDACHT:
Het telescopisch heftoestel dat beschreven wordt in deze 
handleiding mag niet werken in gesloten ruimtes of waar 
de mogelijkheid op aanwezigheid van explosieve gassen 
bestaat. Om in deze gebieden te werken, moet de construc-
teur gecontacteerd worden om de noodzakelijke wijzigingen 
aan de machine aan te brengen.

 - AANDACHT:
Werkzaamheden op hellingen kunnen zeer gevaarlijk zijn. 
De condities van het terrein wijzigen als gevolg van de we-
ersinvloeden (bijv. regen, sneeuw, ijs). Let dus zeer goed op 
voor de condities van het terrein waar de werkzaamheden ui-
tgevoerd worden, en voer de handelingen zeer langzaam uit.

 - AANDACHT:
Tijdens het transport van een last op een helling moet de 
last vooraan de machine gehouden worden zodat de stabi-
liteit toeneemt. Voordat de machine op een oprit of aanhan-
ger wordt gereden, moet eventueel modder, ijs, olie verwi-
jderd worden die ongevallen zouden kunnen veroorzaken.

 - AANDACHT:
Rij zeer langzaam en voorzichtig op losse, natte of modderi-
ge ondergronden.

 - AANDACHT:
Een ondoeltreffende of onbegrijpelijke communicatie kan 
oorzaak zijn van ernstige ongevallen. Als samen met andere 
personen wordt gewerkt, moeten de manuele signaleringen 
door iedereen gekend zijn. Gebruik geen verbale communi-
catie omdat de werkplaatsen vaak zeer lawaaierig zijn.

 - vErBoD: 
HET IS VERBODEN om hydraulische mobiele delen van de 
machine te gebruiken om personen op te tillen, behalve in-
dien dit gebruik voorzien wordt in deze handleiding.
   

 - AANDACHT:
Voordat de hydraulische mobiele delen van de machine in 
werking worden gesteld, moet gecontroleerd worden of de 
omliggende zone vrij is.
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Rechter zijde van de machine

DELEN VAN DE MACHINE

1. Cabine
2. Telescooparm
3. Rechter achteruitkijkspiegel
4. Rechter koplamp
5. Plaat gereedschappen

1

7 7

3

4

89 2

5

6 6

6. Planetaire reductor
7. Wiel
8. Motorkap
9. Rechter achterlicht

1. Cabine
2. Linker achterlicht
3. Planetaire reductor
4. Brandstoftank
5. Wiel

6. Opstapje cabine
7. Plaat gereedschappen 
8. Linker koplamp
9. Telescooparm
10. Linker achteruitkijkspiegel

19

2
8

3

5 5

6

Linker zijde van de machine
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Externe onderdelen van de cabine

Open dak.1. 

Linker achteruitkijkspiegel.2. 

Ruitenwisser vooraan.3. 

Cabinedeur.4. 

Bovenruit deur.5. 

Handgreep deuropening.6. 

Achterruit / nooduitgang.7. 

Voorruit.8. 

Ruitenwisser achteraan.9. 

Koppeling zwaailicht.10. 

Interne onderdelen van de cabine

Stoel.1. 

Handgreep deuropening.2. 

Handgreep opening bovenruit. 3. 

Asbak.4. 

Opbergruimte, documentenruimte5. 

Identificatieplaat machine.6. 

Steun om de cabine te bereiken of te verlaten.7. 

Stuur. 8. 

Dashboard. 9. 

Joystick.  10. 

Binnenverlichting cabine.11. 

Opstapje cabine.12. 
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(fig.1/C)

(fig.2/C)

21

3

1
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DE STUURCABINE BEREIKEN OF VERLATEN

Voordat de cabine wordt bereikt, moeten uw handen en 
schoenen rein en droog zijn zodat u niet kan uitschuiven 
en vallen. Gebruik enkel de daarvoor voorziene steunen 
(fig.1/C Pos.”1”, “2”, “3”) om de cabine te bereiken, en ge-
bruik alleszins niet de bedieningen en het stuur. Kijk steeds 
naar de stuurcabine wanneer u de cabine bereikt of verlaat.

 - AANDACHT:
De cabine mag enkel bereikt of verlaten worden wanneer de 
machine stilstaat, met de parkeerrem ingeschakeld. Verlaat 
de cabine niet wanneer de machine in beweging is.

BEDIENINGEN OPENING PORTIER

De cabinedeur heeft een externe handgreep met slot 
(fig.2/C Pos.”1”).

Om de deur te openen:

- Stop de sleutel in het slot (fig.2/C Pos.”2”) en draai hem in 
wijzerszin/tegenwijzerszin om het blok in/uit te schakelen.

- Druk op de knop (fig.2/C Pos.”2”) en trek de handgreep 
naar uzelf om de deur te openen. 

OPMERKING:
Als het blok van het slot ingeschakeld is, zal de deur niet 
openen wanneer op de knop wordt gedrukt.

 - vErBoD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN

om werkzaamheden uit te voeren wanneer de
cabinedeur open staat.

INTERNE BEDIENING OPENING PORTIER

- Trek de handgreep naar uzelf om de deur los te koppelen
  (fig.2/C Pos.”3”).

- Duw de deur naar buiten om ze compleet te openen.

 - AANDACHT:
Voordat de deur naar buiten wordt geduwd, moet gecontroleerd 
worden of in de zone voor de opening geen obstakels aanwezig zijn.



C/7 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.3/C)

2

1

(fig.4/C)

(fig.5/C)
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1OPENING PORTIERRAAM
(fig.3/C Pos.”1”)

-  Om het raam te openen, moet de handgreep (fig.3/C 
Pos.”5”) omlaag geduwd worden en in tegenwijzerszin ge-
draaid worden, en moet de ruit naar buiten geduwd worden.

-  Om de ruit in de open positie te blokkeren, moet de 
spil van de ruit (fig.3/C Pos.”2”) lichtjes in de blokkering 
(fig.3/C Pos.”3”) gedrukt worden.

 -  Draai de handgreep in de cabine (fig.3/C Pos.”4”) om de 
ruit te deblokkeren en om ze te kunnen sluiten.

-  Om de ruit te sluiten moet ze naar uzelf getrokken wor-
den en in de originele positie geplaatst worden. 

-  Draai de handgreep in wijzerszin om de ruit in de geslo-
ten positie te blokkeren.    

 - AANDACHT:
Voordat de ruit wordt geopend of gesloten, moet gecontrole-
erd of in de omliggende zone geen obstakels aanwezig zijn.

 - AANDACHT:
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet ge-
controleerd worden of de ruit van de deur geblokkeerd is, en 
dit zowel voor de open als de gesloten positie.

ACHTERRUIT
(fig.4/C Pos.”1” ) 

-  Om ze te openen, moet aan de handgreep (fig.4/C 
Pos.”2”) getrokken worden en moet de ruit naar buiten 
geduwd worden.

Het glas wordt door de handgreep zelf in de open positie 
gehouden.

 - AANDACHT:
Als de handgreep niet in staat is om de ruit in de open posi-
tie te houden, moet ze zo snel mogelijk vervangen worden; 
gevaar op verplettering.

DAK
(fig.5/C) 

Om het dak te openen, moeten de handgrepen (fig.5/C 
Pos.”1” en “2”) vastgenomen en naar boven geduwd worden 
met een draaiende beweging (fig.5/C Pos.”3”). Deze positie 
wordt behouden als de handgrepen compleet gedraaid zijn. 
Om het te sluiten, moet de handeling in de omgekeerde vol-
gorde uitgevoerd worden.

 - AANDACHT:
Als de handgrepen de ‘open’ positie niet kunnen behou-
den, moeten ze zo snel mogelijk vervangen worden; gevaar 
op verplettering.
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(fig.6/C)

1

2

(fig.7/C)

(fig.8/C)

1

1

NOODUITGANG ACHTERAAN
(fig.6/C pos.”1”) 

De nooduitgang is en wordt aangeduid op de achterruit.
-  Om het raam indien noodzakelijk compleet te openen, 

moet de blokkering (fig.6 Pos.”2”) verwijderd worden en 
moet de ruit naar buiten geduwd worden. 

De blokkering moet tijdens de normale werkzaamheden ste-
eds geplaatst worden zoals wordt aangeduid op de afbeelding.

 - vErBoD:
HET IS VERBODEN om de ruit compleet te openen tijdens 
het gebruik van de machine, als gevolg van het risico op let-
sels aan de armen.
De achterruit bevindt zich nabij de telescooparm.

 - AANDACHT:
Let zeer goed op tijdens de opening en/of de verwijdering van 
de ruit omdat ze zou kunnen afscherven of verbrijzelen, met 
als gevolg risico’s op letsels voor de operator in de cabine en 
personen die zich nabij de machine bevinden. Voorzie de noo-
dzakelijke voorzorgsmaatregelen en draag de noodzakelijke be-
schermende kleding (veiligheidsbril, handschoenen, helm, enz.).

STOPCONTACT MAX 180W
 (fig.8/C Pos.”1”)

- Stopcontact 12v 180w met gelijkstroom
  (voor batterijladers, zaktelefoons, enz.)

 - AANDACHT:
Sluit geen apparaten aan met nominale spanning van meer 
dan 12V en absorberend vermogen van meer dan 180W.
Gevaar op beschadiging van de elektrische installatie.

BINNENVERLICHTING CABINE
(fig.8/C Pos.”1”)

Om de binnenverlichting van de cabine in te schakelen, 
moet op het licht zelf gedrukt worden. In de tussenpositie is 
de verlichting uitgeschakeld.
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1

(fig.10/C)

2

(fig.9/C)

3 1

ASBAK
(fig.9/C Pos.”1”)

Trek het bovenste deel naar uzelf om hem te openen.

OPBERGVAK
(fig.9/C Pos.”2”)

BESCHERMING TECHNISCHE DOCUMENTATIE
(fig.9/C Pos.”3”)

De technische documentatie moet steeds in de bescherming 
geplaatst worden, in de cabinedeur (fig.9/C Pos.”3”).
De handleiding voor het gebruik en het onderhoud en de ca-
talogus met reserveonderdelen moet steeds in de machine 
aanwezig zijn zodat ze steeds kunnen geraadpleegd worden.

 - AANDACHT:
De gebruiksaanwijzing en de catalogus met reserveonder-
delen zijn een integrerend deel van de machine, en moeten 
overhandigd worden bij een eventuele verkoop. De handlei-
ding moet zorgvuldig en in de machine bewaard worden, 
in de taal die gesproken wordt door de gebruiker, zodat 
ze snel kan geraadpleegd worden. Als de handleiding zou 
verkreukelen en/of beschadigd of onleesbaar zou worden, 
ook gedeeltelijk, moet ze onmiddellijk vervangen worden.

STUURWIEL (regeling)
 (fig.10/C)

Om de helling van het stuur te regelen:

-  Draai de hendel “1” (fig.10/C) naar de voorzijde van de 
machine zodat het stuur kan bewogen worden.

-  Trek of duw het stuur in de gewenste positie.

-  Draai de handgreep 1” (fig.10/C) naar uzelf om het stuur 
te blokkeren. Draai goed vast zodat het stuur correct ge-
blokkeerd wordt.

Trek de hendel “1” (fig.10/C) naar links en draai hem als de 
geblokkeerde positie u stoort.

 - AANDACHT:
Het stuur is correct geregeld wanneer de operator, met de 
rug goed tegen de rugleuning, het verste deel van het stuur 
kan bereiken terwijl de elleboog lichtjes geplooid is.
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A

(fig.12/C)

A

C

B

(fig.13/C)

STOEL
(fig.12/C)

DIECI  levert verschillende modellen van stoelen volgens de ve-
reisten van de klant. De machine is van een veiligheidssysteem 
voorzien dat “persoon aanwezig” wordt genoemd, met elektri-
sche microschakelaar in de bestuurderszit.  De microschake-
laar is in het kussen van de stoel geplaatst (fig.12/C Pos.”A”).

De motor kan enkel gestart worden als de operator correct 
op de stoel zit en als de hendel vooruit/achteruit zich in de 
neutrale positie “N” bevindt.

Regeling van de stoel
(fig.13/C)

De stoel heeft verschillende regelingen: 

A - Blokkering/deblokkering vering (horizontaal/verticaal) 
(fig.13/C). 

B - Pneumatische regeling van de vering (optional)  
(fig.13/C).

C - Handmatige regeling van de vering (fig.13/C).

D - Plaatsing in de lengte van de stoel (fig.14/C).

E - Regeling van de helling van de rugleuning (fig.14/C).

F - Plaatsing van de armleuningen (fig.14/C).

-  Om de vering te deblokkeren (horizontaal/verticaal), 
moet de hendel “A” (fig.13/C) naar de voorzijde van de 
machine verplaatst worden. 

 Verplaats de hendel “A” (fig.13/C) naar de achterzijde 
van de machine om de vering te blokkeren.

-  Voor de pneumatische regeling van de vering moet aan 
de spil ”B” (fig.13/C) getrokken worden om druk af te la-
ten en de vering te verzachten.

 Duw op de spil ”B” (fig.13/C) om druk in te laten en de 
vering te verharden.

- Voor de handmatige regeling van de vering moet de 
hendel ”C” (fig.13/C) naar het symbool “+” gedraaid wor-
den om de vering te verharden.

 Draai de hendel “A” (fig.13/C) naar het symbool “-” om 
de vering te verzachten.

-  Voor de regeling van de stoel in de lengte moet de hendel 
“D” (fig.14/C) naar de linkerzijde van de machine verplaatst 
worden terwijl de stoel op de geleiders wordt verschoven. 

 Laat de hendel los wanneer de gewenste positie wordt 
bereikt.

 Voer kleine verplaatsingen uit om te verzekeren dat de 
blokkeerpen in de zitting wordt geblokkeerd.
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(fig.14/C)

(fig.15/C)

“A”

“C”

“B”

1
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F
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- Voor de regeling van de helling van de rugleuning moet 
op de hendel “E” (fig.14/C) gehandeld worden terwijl te-
gen de rugleuning wordt geleund; de rugleuning zal zich 
automatisch aanpassen aan de anatomie van de operator.

- Met een draaiende beweging van de armleuning ”F” (fig.14/C) 
kan ze compleet omhoog of omlaag geplaatst worden.

 - AANDACHT:
De stoel is correct geregeld wanneer de operator het rem-
pedaal helemaal kan indrukken wanneer zijn rug tegen de 
rugleuning van de stoel steunt.  

VEILIGHEIDSGORDELS
(fig.15/C)

Om de veiligheidsgordel vast te maken:

1. Plaats het koppelingslipje (1) in de gesp (2) (afb.”A”).

2. Controleer of de gordel vastzit, en plaats hem correct 
rond uw lichaam (afb.”B”).

 - AANDACHT:
De veiligheidsgordel is correct geregeld als hij goed om het 
bekken zit.

Om de veiligheidsgordel los te maken (afb.”C”):

1. Druk op de rode knop (3) op de gesp (2).

2. Verwijder het lipje (1).

 - AANDACHT:
Er mag enkel met de machine gereden worden als de veili-
gheidsgordel correct wordt gedragen en correct vastgema-
akt en geregeld is. Rijden zonder veiligheidsgordel vergroot 
het risico op ongevallen. 

 - AANDACHT:
Gebruik geen beschadigde of versleten veiligheidsgordels.
Gebruik geen veiligheidsgordels in machines waarmee een 
ongeval gebeurde.  Als de gordel versleten, beschadigd of 
uitgerafeld is kan hij stukgaan of loskomen bij een botsing, 
met ernstige letsels voor de operator als gevolg.
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Bedieningspaneel met ventilatie-openingen1. 

Regelbare stuuras2. 

Rechter dashboard3. 

Hendel regeling stuur4. 

Manipulator beweging arm5. 

Pedaal “INCHING”6. 

Rempedaal7. 

Gaspedaal8. 

Stuur9. 

Startsleutel 10. 

Keuzeschakelaar functies machine11. 

Keuzeschakelaar sturende wielen12. 

Display controle last13. 

Linker dashboard14. 

Versnellingshendel15. 

Multifunctionele hendel16. 

Centraal dashboard17. 

Centraal dashboard - bedieningen18. 

(fig.16/C)
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INSTRUMENTEN IN DE CABINE
(fig.16/C)
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CENTRAAL DASHBOARD CONTROLELAMPEN
(fig.17/C)

(fig.17/C)

Controlelamp filter hydraulische olie 
(rood)

Controlelamp brandstofreserve 
(geel)

Controlelamp druk motorolie
(rood)

Controlelamp voorverwarming 
bougies (geel)

L10Controlelamp richtingaanwijzers
 (groen) 

Controlelamp noodtoestand
 (rood) 

Controlelamp achteruitversnelling
 (groen)

Controlelamp vooruitversnelling
 (groen)

Indicator 
brandstofpeil

Toerenteller

Urenteller

Temperatuur water

L - SYMBOLEN EN KLEUREN CONTROLELAMPEN 
ENKEL ZICHTBAAR INDIEN VERLICHT

Controlelamp temperatuur water 
motor (rood)

Controlelamp parkeerrem (Negatief)
(rood)

A
Controlelamp mechanische
versnelling ingeschakeld
(groen)

Controlelamp grote lichten
(blauw)

Controlelamp generator
(rood)

L9
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L2

L3
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CENTRAAL DASHBOARD - GEBRUIK INSTRUMENTEN
(fig.18/C)

Temperatuur water motor 

De wijzer van de temperatuur beweegt tijdens het normale 
gebruik vanaf het laagste deel van het instrument (rode streep 
links) en stopt wanneer het eerste vierde van de schaal wordt 
bereikt; dit is de optimale werktemperatuur van de motor. Als 
de temperatuur excessief zou stijgen en bijna het maximum 
bereikt (rode streep rechts), moet de motor stilgelegd worden 
en de oorzaak gezocht worden. Het oplichten van de rode 
controlelamp meldt het alarm van de maximum temperatuur. 
Om de motor niet te beschadigen wanneer hij koud staat, 
moet een laag toerental (max 1500) aangehouden worden, 
en moeten bruuske handelingen en versnellingen verme-
den worden tot de rode streep links wordt overschreden.

Toerenteller

Dit instrument duidt het toerental aan dat actueel wordt bereikt.

Indicator brandstofpeil

De wijzer van het instrument duidt de hoeveelheid diesel 
aan die actueel aanwezig is in de tank. De maximum hoe-
veelheid wordt aangeduid wanneer de wijzer zich helemaal 
rechts bevindt, en zal progressief dalen naar de rode streep 
die het minimum peil (reserve) aanduidt, wat ook gemeld 
wordt door de gele controlelamp. Als de wijzer stilstaat 
(helemaal links) is geen brandstof meer aanwezig. Om de 
motor niet te beschadigen, wordt aanbevolen om de wijzer 
steeds boven het minimumpeil te houden.

Urenteller  

De urenteller geeft de gebruiksuren van de machine weer.

(fig.18/C)
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BEDIENINGSPANEEL MET INSTRUMENTATIE (knoppen, controlelampen bedieningen en hendels, standaard)
(fig.19/C)

Knop zwaailicht 
(geel)C2

Controlelamp geselecteerde
mechanische versnelling
(rood)

C5

Knop ruitenwisser vooraan
(groen)C1 Knop keuzeschakelaar snelle/

trage versnellingen
(groen)

C4

Knop ruitenwisser achteraan
(groen)C3

C1 C2 C3

C5

C4

II

I
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RECHTER DASHBOARD (standaard) - KNOPPEN / SELECTIESCHAKELAARS FUNCTIES / CONTROLELAMPEN
(fig.20/C)

(fig.20/C)

D

C

B

A

A

B

C

D

Anti-kantelsysteem Sleutelschakelaar anti-kantelsysteem 

Knop reset alarm anti-kantelsysteem Controlelampen machine RE dashboard  

A B C D E

(fig.21/C)

C Controlelamp - Snelle versnelling ingeschakeld 
(groen)

B Controlelamp - Anti-kantelsysteem
Alarm (rood) E Controlelamp - Stabilisatoren helemaal

ingetrokken (groen) - waar aanwezig

A Controlelamp - Anti-kantelsysteem 
Vooralarm (oranje) D Controlelamp - Snelle versnelling ingeschakeld 

(groen)
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(fig.21/C)

A B

C
D

C Controlelamp - verstopping luchtfilter motor 
(rood)

B Knop parkeerrem “negatief” (rood)

A Knop airconditioning 
(groen)

D Knop ventilator ventilatie cabine
(groen)

LINKER DASHBOARD (standaard) - KNOPPEN / SELECTIESCHAKELAARS FUNCTIES / CONTROLELAMPEN
(fig.21/C)
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(fig.30/C)
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STARTSCHAKELAAR
(fig.30/C)  

Met de startschakelaar kan het volgende uitgevoerd worden:

- De inwerkingstelling van de dieselmotor.
-  Het oplichten van de instrumentatie.
-  De automatische ontkoppeling van de parkeerrem wan-

neer de dieselmotor in werking is (fig.30/C Pos.”1”).
- De automatische inschakeling van de parkeerrem wan-

neer de dieselmotor uitgeschakeld is (fig.30/C Pos.”0”). 

Condities voor de inwerkingstelling

De inwerkingstelling van de dieselmotor kan enkel gebeuren als:

-  De operator correct op de bestuurdersplaats zit.
-  De keuzeschakelaar van de versnelling in de neutrale 

positie “N” is geplaatst. 

Het oplichten van de instrumentatie

Wanneer de sleutel in positie “1” (fig.30/C) wordt gedraaid, wordt 
stroom naar de elektrische/elektronische instrumentatie geleverd.
Als het dashboard oplicht, wordt een check-up van de instru-
mentatie uitgevoerd en lichten alle controlelampen op.

De volgende controlelampen blijven oplichten tot de motor 
wordt gestart:

- Controlelamp accu
- Controlelamp druk motorolie

Andere controlelampen kunnen blijven oplichten afhan-
kelijk van de geactiveerde functies.

Als controlelampen blijven oplichten die storingen mel-
den, mag niet gestart worden, maar moet het hoofdstuk 
“onderhoud” in deze handleiding geraadpleegd worden of 
moet de assistentiedienst van DIECI gecontacteerd worden.

Een eerste geluidssignaal duidt de inschakeling van het 
dashboard aan met relatieve “check” van de werking; een 
tweede geluidssignaal duidt de inschakeling van het contro-
lepaneel van de last aan.

Start

-  Draai de sleutel in positie “1” (fig.30/C) om de stroom 
naar de instrumentatie in te schakelen.

-  Draai de sleutel enkele seconden in positie “2” (fig.30/C) 
om de start uit te voeren.

-  Als de motor gestart is, moet de sleutel losgelaten worden.

Als de motor niet binnen 5 seconden wordt gestart, moet op-
nieuw geprobeerd worden met regelmatige intervals van 15 
seconden zodat de startmotor niet wordt overbelast.

Als de motor niet kan gestart worden, moet het hoofdstuk 
“onderhoud” in deze handleiding geraadpleegd worden of 
moet de assistentiedienst van DIECI gecontacteerd worden.
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 - AANDACHT:
Als de motor gestart is, wordt de parkeerrem met automati-
sche inschakeling uitgeschakeld. Controleer steeds voordat 
de motor wordt gestart of de parkeerrem handmatig werd 
ingeschakeld met behulp van de daarvoor bestemde knop.

 - AANDACHT:
Om de parkeerrem te deblokkeren wanneer de motor niet 
draait, moet de paragraaf “het slepen van de machine” gera-
adpleegd worden.

Als de knop van de rem ingedrukt is, blijft de hydrostatische 
aandrijving geblokkeerd en kan niet met de machine gere-
den worden.

Als de motor gestart is, moeten alle controlelampen voor 
de melding van defecten/storingen uitgaan en mogen enkel 
diegene van de actieve functies blijven oplichten. Zoniet 
moet het hoofdstuk “onderhoud” in deze handleiding gera-
adpleegd worden of moet de assistentiedienst van DIECI 
gecontacteerd worden.

Tijdens de eerste minuten van gebruik moet een trage snel-
heid aangehouden worden om voort te bewegen en de last 
op te tillen, zodat de motor en de hydraulische olie kunnen 
opwarmen. Handel aan een laag toerental (max 1500), en 
vermijdt bruuske manoeuvres en versnellingen tot de ideale 
temperatuur wordt bereikt.

 - AANDACHT:
Als een hoog toerental wordt bereikt voordat de ideale tem-
peratuur en druk worden bereikt, kunnen de motor en de 
hydraulische installatie ernstig beschadigd worden.
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(fig.32/C) 

(fig.31/C) 
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Hendel selectie vooruit/achteruit versnelling

Met deze hendel “1” (fig.31/C) kan de rijrichting gewijzigd 
worden en kan de claxon gebruikt worden. Op het dashboard 
lichten de verlichte controlelampen op die de rijrichting van de 
machine aanduiden (fig.32/C pos.”F-R”). Als de controlelampen 
uit zijn, bevindt de machine zich in ‘vrij’. Als de hendel in de tus-
senpositie wordt gehouden, bevindt de aandrijving zich in ‘vrij’.

 - AANDACHT:
De inschakeling van de versnellingen VOORUIT/ACHTE-
RUIT wordt verkregen wanneer de hendel naar boven wordt 
geplaatst. Deze verplaatsing beschermt de hendel tegen 
toevallige handelingen.

- Wanneer de hendel in de richting “F” (fig.31/C) wordt 
verplaatst, worden de versnellingen VOORUIT inge-
schakeld en licht de controlelamp “F” (fig.32/C) op. 

-  Wanneer de hendel in de richting “R” (fig.31/C) wordt 
verplaatst, worden de achteruitversnellingen ingescha-
keld en licht de controlelamp “R” (fig.32/C) op. Wanneer 
de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, wordt een 
geluidssignaal geproduceerd.

- Als op de knop van de hendel wordt gedrukt, wordt de 
claxon ingeschakeld.

  (fig.31/C pos.”2”)

 - AANDACHT - 
De bewegingen van de hendel zijn niet actief wanneer:

-  De handrem is ingeschakeld.
-  De operator niet correct op de bestuurdersplaats zit.

Procedure voor de omkering van de rijrichting

-  Beperk de snelheid tot het minimum en stop de machine.
-  Selecteer de nieuwe rijrichting.

 - AANDACHT:
De rijrichting mag niet omgekeerd worden wanneer sneller 
dan 2 km/u wordt gereden. 
Als de hendel voor de selectie van de vooruit/achteruit 
versnelling in een andere positie dan de neutrale wordt ver-
plaatst wanneer de parkeerrem is ingeschakeld, wordt de 
aandrijving niet in werking gesteld.
 
Schakelen met de hendel 
(Optional)  

-  Wanneer de hendel in (Pos.”I”) (fig.31/C) wordt gedraaid, 
wordt de hydraulische kruipversnelling ingeschakeld.

-  Wanneer de hendel in (Pos.”II”) (fig.31/C) wordt gedraaid, 
wordt de hydraulische snelle versnelling ingeschakeld.
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MULTIFUNCTIONELE HENDEL

Richtingaanwijzers

- Trek de hendel naar uzelf om een bocht naar rechts te 
signaleren (fig.34/C Pos.”R”).

- Duw hem vooruit om een bocht naar links te signaleren 
(fig.34/C Pos.”L”).

De richtingaanwijzers werken enkel als de instrumentatie 
van stroom wordt voorzien.

Een verlichte controlelamp op het centrale dashboard meldt 
de activering van de richtingaanwijzers.

Functies knoppen

-  De middelste knop in de draaiknop activeert de ruiten-
sproeiers vooraan (fig.34/C Pos.”2”).

-  De knop op het uiteinde van de draaiknop activeert de 
claxon (fig.34/C Pos.”3”).

Inschakeling koplampen

Wanneer aan de draaiknop “1” (fig.35/C) wordt gedraaid, 
worden de koplampen ingeschakeld. 

De symbolen op de draaiknop duiden overeenkomstig de pijl 
(fig.35/C Pos.”D”) aan of de lichten: 

    - uit zijn (fig.35/C Pos.”A”).

    - positie (fig.35/C Pos.”B”).

    - dimlichten (fig.35/C Pos.”C”).

Het dimlicht (fig.35/C Pos.”E”) wordt geactiveerd wanneer 
de hendel naar boven wordt geplaatst voor de afzonderlijke 
knipperingen, en wanneer hij naar onder wordt geplaatst 
voor continu gebruik. 
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(fig.36/C) 
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PEDALEN

Gaspedaal
(fig.36/C Pos.”1”)

Druk het gaspedaal in om het toerental van de motor te 
verhogen, en laat het los om het toerental te verlagen. Het 
pedaal handelt rechtstreeks op de injectiepomp van de motor. 

Rempedaal
(fig.36/C Pos.”2”)

Druk het rempedaal in om te vertragen of de machine te 
stoppen. Het pedaal handelt rechtstreeks op de remmen in 
de differentiaalbruggen.

Als het rempedaal wordt ingedrukt, lichten de stoplichten 
(stop) van de achterlichten op. De lichten blijven ingescha-
keld tot het pedaal wordt losgelaten.

Controleer regelmatig of beide lichten werken.

 - AANDACHT:
Als het pedaal weinig wordt gebruikt, moet regelmatig ge-
controleerd worden of het correct functioneert. Contacteer 
de assistentiedienst van DIECI in geval van problemen.

Pedaal ”INCHING”
 (fig.36/C Pos.”3”)

Met dit pedaal kunnen trage en precieze verplaatsingen 
uitgevoerd worden, ook bij een hoog toerental van de motor. 
Het pedaal handelt rechtstreeks op de mechanische aandrijving.
Als het pedaal helemaal wordt ingedrukt, wordt de machine 
gestopt en blijft gedeeltelijk geremd.
Als het pedaal helemaal wordt ingedrukt, kan geschakeld 
worden. Voor deze handeling moeten de aanduidingen in de 
paragraaf “Schakelen” gevolgd worden.

 - AANDACHT:
Druk het pedaal ”inching” niet in wanneer snel wordt 
gereden, de machine zal bruusk geremd worden.
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(fig.37/C) 
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KNOP SNELLE VERSNELLINGEN
(fig.37/C Pos.”2-3”)  

Wanneer op de keuzeschakelaar (fig.37/C Pos.”1”) wordt 
gedrukt, wordt ingegrepen op de mechanische versnelling 
met twee snelheden.

Om te schakelen:
-  Stop de machine compleet. 

-  Hou het pedaal “inching” ingedrukt. 

-  Druk de knop enkele seconden omlaag om de SNELLE ver-
snelling “II” in te schakelen. Het oplichten van de controle-
lamp (fig.37/C Pos.”2”) meldt deze inschakeling, voor gebruik 
op de openbare weg (controlelamp fig.37/C Pos.”2” licht op).

-  Druk de knop enkele seconden naar boven om de TRAGE 
versnelling “I” in te schakelen. Het oplichten van de con-
trolelamp (fig.37/C Pos.”2”) meldt deze inschakeling, voor 
gebruik op de werf (controlelamp fig.37/C Pos.”3” licht op).

 - AANDACHT:
Schakel de versnelling “I” in voor gebruik op de werf.
Schakel de versnelling “II” in voor lange verplaatsingen 
zonder last, in vrije zones, met goede zichtbaarheid, zonder 
obstakels, op harde en genivelleerde ondergrond, zonder 
doorgang van personen.

 - AANDACHT:
poog nooit om te schakelen wanneer de machine in beweging is. 

 - AANDACHT:
Hou het pedaal “inching” ingedrukt tot de overeenkomstige 
controlelamp van de geselecteerde versnelling oplicht.
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1

(fig.37/C)

(fig.38/C)
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PARKEERREM

De parkeerrem moet ingeschakeld worden elke keer de ma-
chine wordt verlaten, met de motor aan of uit, ook in geval 
van een tijdelijke pauze, elke keer de machine stilstaand 
werkzaamheden uitvoert, ook wanneer de stabilisatoren uit-
getrokken zijn (indien aanwezig). De rem wordt automatisch 
ingeschakeld wanneer de motor wordt stilgelegd.

Wanneer op de knop “A” (fig.37/C) wordt gedrukt, wordt de 
parkeerrem ingeschakeld en licht de controlelamp op de 
knop en op het centrale dashboard (fig.38/C Pos.”1”) op die 
aanduiden dat de inschakeling werd uitgevoerd. Als de par-
keerrem is ingeschakeld, kan de machine niet voortbewegen 
en is de hydrostatische aandrijving uitgeschakeld.

Om de efficiëntie van de parkeerrem te controleren, moet 
als volgt gehandeld worden:

1. Ga op de bestuurdersplaats zitten en maak de veili-
gheidsgordel vast.

2. Start de motor.

3. Parkeer de machine op een vlak en droog terrein.

4. Schakel de parkeerrem in (fig.37/C Pos.”A”).

5. Til de gereedschappen op tot de correcte positie voor de 
verplaatsing wordt bereikt. 

6. Schakel de trage versnelling in. 

7. Druk de knop van de vooruitversnelling in.

8. Als de machine niet bewoog, moet het gaspedaal inge-
drukt worden zodat het motorregime 1500 toeren/min 
bereikt. De machine mag niet bewegen.

9. Voer de test niet langer dan 20 seconden uit. 

10. Als de machine bewoog tijdens deze test, moet de rem ge-
controleerd worden door een assistentiecentrum van DIECI.

 - AANDACHT:
Als de parkeerrem defect is, mag de machine niet gebruikt 
worden.

 - AANDACHT:
Niet-geautoriseerde wijzigingen van de verhoudingen op de 
brug, van het gewicht van de machine, van de grootte van 
de wielen en van de banden kunnen de efficiëntie van de 
parkeerrem schaden.

 -  AANDACHT - 
Voordat de efficiëntie van de parkeerrem wordt
gecontroleerd, moet gecontroleerd worden of
geen personen rondom de machine aanwezig zijn.
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(fig.40/C)

1

WATERPAS
(fig.40/C)

De waterpas (fig.40/C Pos.”1”) bevindt zich rechts van de 
operator, en moet gebruikt worden om de corrrecte nivelle-
ring van de machine te controleren.

 - AANDACHT:
Om veilig te kunnen werken, moet de machine genivelleerd 
zijn. Toegestane maximum helling 2°.
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(fig.50/C) 

1

BEDIENINGSHENDEL ARM
 (fig.50/C Pos.”1”)

Deze hendel bevindt zich rechts van de operator (fig.50/C 
Pos.”1”), en kan gebruikt worden om de arm zelf en het ui-
teinde van de arm te manoeuvreren.

 - AANDACHT:
Voordat de arm in werking worden gesteld, moet gecontrole-
erd worden of de omliggende zone 
vrij is. Controleer of de op te tillen lasten zich binnen het dia-
gram van het draagvermogen van de machine bevinden. 

 - AANDACHT:
Deze aanduidingen verwijzen naar de standaard versie, op 
het moment dat deze handleiding werd opgemaakt. Als spe-
ciale optionals aanwezig zijn of als gevolg van technische 
bijwerkingen kunnen de bewegingen van de hendels andere 
bedieningen uitvoeren; 
raadpleeg dus steeds de aanduidingen die aanwezig zijn in 
de stuurcabine.

 - AANDACHT:
De constructeur biedt een gamma hendels (joysticks) 
aan voor de beweging van de arm, die andere techni-
sche kenmerken en bewegingen hebben dan de stan-
daard versie (raadpleeg de volgende pagina’s).
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(fig.51/C) 
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Joystick 3 in 1 Uittrekking On/Off
(standaard versie) 
 (fig.51/C)

Voordat een handeling wordt uitgevoerd, moet de knop van 
de hendel “A” (fig.51/C) ingedrukt gehouden worden.

Beweging van de arm:

- Trek de joystick “B” (fig.51/C) achteruit
 om de arm op te tillen.
- Duw de joystick “B” (fig.51/C) vooruit
 om de arm omlaag te plaatsen.

Uittrekking van de arm:

- Duw het knopje “C” (fig.51/C) vooruit
 om de arm uit te trekken.
- Duw het knopje “C” (fig.51/C) achteruit
 om de arm in te trekken.

Afstelling houder gereedschap:

- Verplaats de joystick “B” (fig.51/C) naar rechts om de 
houder van het gereedschap naar omlaag af te stellen.

- Verplaats de joystick “B” (fig.51/C) naar links om de 
houder van het gereedschap naar omhoog af te stellen.
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(fig.52/C) 

Gereedschap 

Gereedschap 

B

Joystick Hendel 4 in 1 Uittrekking On-Off
 (fig.52/C) 

Voordat een handeling wordt uitgevoerd, moet de knop van 
de hendel “B” (fig.52/C) ingedrukt gehouden worden.

Beweging van de arm:

- Trek joystick “A” (fig.52/C) achteruit om de arm op te tillen.
- Duw de joystick “A” (fig.52/C) vooruit om de arm omlaag 

te plaatsen.

Uittrekking van de arm:

- Druk op de rode knop “1” (fig.52/C) om de arm uit te trekken.
- Druk op de rode knop “2” (fig.52/C) om de arm in te trekken.

Afstelling houder gereedschap:

- Verplaats de joystick “A” (fig.52/C) naar rechts om de 
houder van het gereedschap naar omlaag af te stellen.

- Verplaats de joystick “A” (fig.52/C) naar links om de hou-
der van het gereedschap naar omhoog af te stellen.

Bedieningen gereedschap:

- Druk op de groene knop “3” (fig.52/C) om het gereed-
schap te bedienen.

- Druk op de groene knop “4” (fig.52/C) om het gereed-
schap te bedienen.

OPMERKING: wanneer een elektro-hydraulisch gere-
edschap wordt geïnstalleerd, dienen de knoppen “3” 
en “4” voor de bedieningen van dit gereedschap die 
uitgelegd worden in de specifieke handleiding van het 
gereedschap in bijlage.

 - AANDACHT:
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten 
de functies en de bewegingen van de knoppen “3” en “4” 
(fig.52/C) voor het gereedschap gecontroleerd worden. 
Voor de controle van deze functies moet u een vrije 
zone bereiken waar de bewegingen zonder risico op 
schade aan voorwerpen of letsels aan personen of die-
ren kunnen gecontroleerd worden.

Afstelling 
naar beneden

Afstelling 
naar boven

Omlaag Omhoog

Uittrekking
arm

Intrekking 
arm 
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(fig.53/C) 

Joystick 4 in 1 Uittrekking Proportionele bediening
Gereedschappen On-Off
(fig.53/C)

Voordat een handeling wordt uitgevoerd, moet de knop van 
de hendel “A” (fig.53/C) ingedrukt gehouden worden.

Beweging van de arm:

- Trek de joystick “B” (fig.53/C) achteruit 
 om de arm op te tillen.
- Duw de joystick “B” (fig.53/C) vooruit
 om de arm omlaag te plaatsen.

Uittrekking van de arm:

- Duw het knopje “C” (fig.53/C) vooruit 
 om de arm uit te trekken.
- Duw het knopje “C” (fig.53/C) achteruit
 om de arm in te trekken.

Opmerking: de snelheid van het uit- of intrekken is propor-
tioneel met de verplaatsing van het knopje “C” (fig.53/C)

Afstelling houder gereedschap:

- Verplaats de joystick “B” (fig.53/C) naar rechts om de 
houder van het gereedschap naar omlaag af te stellen.

- Verplaats de joystick “B” (fig.53/C) naar links om de 
houder van het gereedschap naar omhoog af te stellen.

Bedieningen gereedschap:

- Druk op de groene knop “1” (fig.53/C) om het gereed-
schap te bedienen.

- Druk op de groene knop “2” (fig.53/C) om het gereed-
schap te bedienen.

OPMERKING: wanneer een elektro-hydraulisch gere-
edschap wordt geïnstalleerd, dienen de knoppen “1” 
en “2” voor de bedieningen van dit gereedschap die 
uitgelegd worden in de specifieke handleiding van het 
gereedschap in bijlage.

 - AANDACHT:
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten 
de functies en de bewegingen van de knoppen “1” en “2” 
(fig.53/C) voor het gereedschap gecontroleerd worden. 
Voor de controle van deze functies moet u een vrije 
zone bereiken waar de bewegingen zonder risico op 
schade aan voorwerpen of letsels aan personen of die-
ren kunnen gecontroleerd worden.
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naar beneden
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/30

Het kennen en het gebruiken van de machineMod. Agri Farmer

A

D1 D2

C1

C2

E1

E2

B1 B2

C E

1

1

(fig.54/C)

Joystick 4 in 1 Uittrekking Proportionele bediening
Proportionele service
(fig.54/C)

Voordat een handeling wordt uitgevoerd, moet de knop van 
de hendel “A” (fig.54/C) “persoon aanwezig” ingedrukt ge-
houden worden.

Beweging van de arm:

- Trek de joystick “1” (fig.54/C) achteruit
 naar de letter “B2” (fig.54/C) om de arm op te tillen. 
- Duw de joystick “1” (fig.54/C) vooruit naar de
 letter “B1” (fig.54/C) om de arm omlaag te plaatsen.

Uittrekking van de arm:

- Duw de roller “C” (fig.54/C) vooruit
 naar de letter “C1” om de arm uit te trekken.
- Duw de roller “C” (fig.54/C) vooruit
 naar de letter “C2” om de arm in te trekken.

Opmerking: de snelheid van het uit- of intrekken is propor-
tioneel met de verplaatsing van de roller “C” (fig.54/C).

Afstelling houder gereedschap:

- Verplaats de joystick “1” (fig.54/C) naar rechts naar de 
letter “D2” om de houder van het gereedschap naar om-
laag af te stellen.

- Verplaats de joystick “1” (fig.54/C) naar links naar de let-
ter “D1” om de houder van het gereedschap naar omho-
og af te stellen.

Bedieningen gereedschap:

- Duw de roller “E” (fig.54/C) vooruit
 naar de letter “E1” om het gereedschap te bedienen.

- Duw de roller “E” (fig.54/C) achteruit
 naar de letter “E2” om het gereedschap te bedienen.

OPMERKING: wanneer een elektro-hydraulisch gereedschap 
wordt geïnstalleerd, dient de roller “1” voor de controle van 
de bedieningen van dit gereedschap die uitgelegd worden 
in de specifieke handleiding van het gereedschap in bijlage.
De bewegingssnelheid van het gereedschap zal proportio-
neel zijn met de verplaatsing van de roller “E”.

 - AANDACHT:
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moe-
ten de functies en de bewegingen van de roller “E” voor 
het gereedschap gecontroleerd worden. 
Voor de controle van deze functies moet u een vrije 
zone bereiken waar de bewegingen zonder risico op 
schade aan voorwerpen of letsels aan personen of die-
ren kunnen gecontroleerd worden.
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C/31 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/32

Het kennen en het gebruiken van de machineMod. Agri Farmer

(fig.58/C)

(fig.59/C)
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ANTI-KANTELSYSTEEM
(fig.58/C en fig.59/C)

 - AANDACHT:
Het “anti-kantelsysteem” moet STEEDS geactiveerd zjn, 
sleutelschakelaar (fig.58/C Pos.”1”) op ON (fig.58/C Pos.”2”).

Bij de inschakeling van de instrumentatie voert het systeem 
een automatische test uit met de inschakeling van alle leds 
en het produceren van een geluidssignaal. 
Als de led “A” (fig.59/C) oplicht, wordt het systeem van 
stroom voorzien; als dit niet gebeurt, moet onmiddellijk de 
assistentiedienst van DIECI gecontacteerd worden.

Het systeem detecteert de conditie van de stabiliteit in de lengte 
van de machine door de restlast te meten die op de achteras drukt.

Een schaal van 6 verlichte leds (fig.59/C) en een geluidssi-
gnaal duiden de actuele werkconditie aan tegenover de limiet:

- Groene led “D” (fig.59/C), geen geluidssignaal;
 normale werkconditie.

- Gele led “E” (fig.59/C), intermitterend geluidsignaal;
 conditie van vooralarm.

- Rode led “F” (fig.59/C), continu geluidsignaal;
 limiet kanteling.

Als de laatste led oplicht, wordt de knop voor reset alarm 
(fig.58/C Pos.”3”) geactiveerd en licht de rode controlelamp 
van de knop op. 
Als de limiet wordt bereikt (inschakeling van de laatste led) 
(fig.59/C Pos.”G”) blokkeert het systeem alle bewegingen 
van de machine. In deze conditie:

-  Druk op reset alarm (fig.58/C Pos “3”).

-   Plaats de arm na het intrekken of het omhoog plaatsen 
in de veiligheidsconditie (raadpleeg het diagram van het 
draagvermogen).

-  Als de veilige zone wordt bereikt, wordt het alarm uitge-
schakeld.

 - AANDACHT - 
Als de knop voor reset alarm (fig.58/C Pos.”3”) wordt 
ingedrukt, worden de anti-kantelsystemen gedesacti-
veerd. HET IS VERPLICHT OM HET DIAGRAM MET DE 
LASTEN TE RAADPLEGEN (in de cabine en in de han-
dleiding voor het gebruik en het onderhoud) voordat 
eender welke handeling wordt uitgevoerd. Als ook de in-
clinometer en de letters op de arm gebruikt worden, kan 
de exacte positie van de arm gevonden worden. In deze 
condities mogen geen belastende handelingen voor de 
stabiliteit van de machine uitgevoerd worden; gevaar op 

verlies van de stabiliteit en kanteling.

 - AANDACHT - 
Deze handelingen mogen enkel uitgevoerd worden door

ervaren, gekwalificeerd en bevoegd personeel dat aange-
wezen wordt door de verantwoordelijke voor de veiligheid. 



C/33 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

De knop MUTE (fig.59/C Pos.”C”) desactiveert de gelu-
idssignalen, wat gemeld wordt door de relatieve gele led 
(fig.59/C Pos.”C1”). Bij elke inschakeling of wanneer de con-
ditie van de limiet van de stabiliteit wordt bereikt, wordt het 
geluidssignaal weer ingeschakeld. 

In geval van een storing van het systeem (wat gemeld wordt 
door de intermitterende inschakeling van alle leds en van 
een continu geluidssignaal) kan een diagnose van het sy-
steem uitgevoerd worden door op de knop TEST (fig.59/C 
Pos.”B”) te drukken; met deze procedure kan het type van 
defect weergegeven worden door middel van het gecodeerd 
oplichten van de schaal (voor een snellere bepaling van het 
defect moet de sequentie van de oplichtende leds meegede-
eld worden aan de assistentiedienst van DIECI). 
Als het probleem opgelost is, moet de machine uit- en weer ingescha-
keld worden om de normale werking van het systeem te resetten.

Als het anti-kantelsysteem geactiveerd is en de sleutelscha-
kelaar in positie ON geplaatst is, kan de sleutel (fig.58/C 
Pos.”1”) verwijderd worden om te beletten dat het vei-
ligheidssysteem vrijwillig of onverwacht wordt ingescha-
keld, behalve met de daarvoor bestemde knop (fig.58/C 
Pos.”3”). De sleutel moet bewaard worden door de ver-
antwoordelijke voor de veiligheid of van de werkplaats.



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/34

Het kennen en het gebruiken van de machineMod. Agri Farmer

(fig.60/C)

(fig.61/C)

(fig.62/C)

(fig.63/C)

BEDIENINGSHENDEL STUUR (GEBRUIK)
(fig.65/C) 

 - AANDACHT:
Voordat een nieuw type van besturing wordt geselecteerd, moet 
de uitlijning van de wielen uitgevoerd worden zoals uitgelegd 
wordt in het daarvoor bestemde deel. De selectie van de be-
sturing moet uitgevoerd worden wanneer de machine stilstaat.

 - AANDACHT:
Als de hendel wordt geactiveerd (fig.60/C pos.”A”) kunnen 3 
types van besturing verkregen worden. Het type van bestu-
ring moet geselecteerd worden wanneer de machine stilstaat.

1 - Besturing draaicirkel:
 met dit type van besturing kan maximaal naar rechts ge-

stuurd worden (fig.61/C).

 Om deze besturing te activeren, moet de hendel “A” 
(fig.60/C) in positie “1” geplaatst worden die aangeduid 
wordt op het label van de stuurfuncties “B” (fig.60/C).

    
2 - Normale besturing:
 met dit type van besturing kan normaal gestuurd worden 

(besturing enkel vooraan) (fig.62/C).

 Om deze normale besturing te activeren, moet de hendel 
“A” (fig.60/C) in positie “2” geplaatst worden die aangedu-
id wordt op het label van de stuurfuncties “B” (fig.60/C).

3 - Krabsturing:
 met dit type van besturing kan een krabsturing uitgevo-

erd worden (fig.63/C) (voor- en achterwielen parallel: 
zijdelingse verplaatsing van de machine).

 Om deze besturing te activeren (fig.63/C), moet de hen-
del “A” in positie “3” geplaatst worden die aangeduid 
wordt op het label van de stuurfuncties “B” (fig.60/C).

 - AANDACHT - 
Om op de openbare weg te rijden, moet de hendel verplicht 
in Pos.”1” (fig.60/C) geplaatst worden en geblokkeerd wor-
den met de daarvoor bestemde blokkering (Pos.”C” fig.60/C).



C/35 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.64/C)

(fig.65/C)

UITLIJNING VOORWIELEN
EN ACHTERWIELEN 

Inleiding: de procedure van de uitlijning van de wielen moet 
steeds uitgevoerd worden voordat een nieuw type van 
besturing wordt geselecteerd, en moet uitgevoerd worden 
wanneer de machine stilstaat. 

Uitlijning (standaard):

1) Plaats de keuzeschakelaar “A”  (fig.64/C) in positie “1” 
die aangeduid wordt op het label van de stuurfuncties 
“B” (fig.64/C). 

2) Draai aan het stuur, bekijk enkel de achterwielen, tot ze 
helemaal rechtgezet worden. 

3) Plaats de keuzeschakelaar “A” (fig.64/C) in positie “2” 
die aangeduid wordt op het label van de stuurfuncties 
“B” (fig.65/C).

4) Draai aan het stuur, bekijk enkel de voorwielen, tot ze 
helemaal rechtgezet worden.

5) Nu zijn de voorwielen en de achterwielen uitgelijnd en kan 
het gewenste type van besturing geselecteerd worden.

Opmerking:
ER WORDT AANBEVOLEN OM DE UITLIJNING VAN DE WIE-
LEN REGELMATIG UIT TE VOEREN (8-10 UREN), AFHAN-
KELIJK VAN HET CONTINUE GEBRUIK VAN DE MACHINE.



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/36

Het kennen en het gebruiken van de machineMod. Agri Farmer

(fig.66/C)
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KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES MACHINE

De machine beschikt over een “keuzeschakelaar functies 
machine” (fig.66/C Pos.”A”) die moet ingesteld worden op 
het accessoire dat zal gebruikt worden. 

Er zijn drie categorieën:

    LIER
 voor het gebruik van lieren, kruilieren, verlengstukken 

met mast, verlengstukken met mast met lier, armpjes, 
haken voor de plaat voor de vorken (fig.66/C Pos.”3”). 

    VORKEN
 voor het gebruik van vorken, grijpers, mengbakken, 

gietpannen, grijptangen (fig.66/C pos.”2”). 

    KORVEN
 voor het gebruik van elk type van personenkorven die de 

machine kan monteren (fig.66/C pos.”1”).

Selecteer het gereedschap door de sleutel in wijzerszin of tegenwi-
jzerszin te draaien. Dankzij de keuzeschakelaar kan de verant-
woordelijke de sleutel verwijderen nadat het gereedschap werd 
geselecteerd, zodat niemand op de schakelaar kan handelen.

 - AANDACHT:
Vóór elk gebruik moet gecontroleerd worden of de “keuze-
schakelaar functies machine” ingesteld is om te werken met 
het gereedschap dat op de kop van de arm gemonteerd is.

Om de gereedschappen te kennen die kunnen aangebracht 
worden op de machine moet u de prijslijst van DIECI raa-
dplegen of uw dealer/verkoper contacteren.

 - AANDACHT:
Het is verboden om andere gereedschappen te monteren 
dan diegene die voorgesteld worden door DIECI. 

 - AANDACHT:
Enkel originele gereedschappen van DIECI mogen gebruikt worden;
DIECI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan 
de machine of voorwerpen en voor letsels aan personen als 
gevolg van het gebruik van niet-originele gereedschappen.

 - AANDACHT - 
Het is VERBODEN om de machine te gebruiken als een an-
der gereedschap gemonteerd is dan hetgene dat geselec-
teerd werd met de “keuzeschakelaar functies machine” .

Als het gebruik van de personenmand wordt geselecteerd, 
wordt de mogelijkheid uitgesloten om een andere dan de 
ingestelde besturing te selecteren.

 - AANDACHT - 
HET GEBRUIK VAN DE KORF VANAF DE

CABINE MET DE “KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES MACHI-
NE” INGESTELD OP “VORKEN” (fig.57/c pos.”b”) IS ENKEL TO-
EGESTAAN OM DE KORF WEER OP DE GROND TE PLAAT-
SEN IN GEVAL VAN ONPASSELIJKHEID OF EEN ONGEVAL 

VAN DE OPERATOR DIE ZICH IN DE KORF BEVINDT.



C/37 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.67/C)

(fig.69/C)
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1

(fig.68/C)
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2
BEDIENING RUITENWISSER VOORRUIT
(fig.67/C Pos.”1”)

- Om deze te activeren, moet op de keuzeschakelaar 
(fig.67/C Pos.”1”) gehandeld worden.

Het oplichten van de controlelamp op de keuzeschakelaar 
duidt aan dat de ruitenwisser in werking is gesteld.

 - AANDACHT:
Versleten rubbers kunnen de zichtbaarheid beperken en de 
ruit krassen.

BEDIENING RUITENWISSER ACHTERRUIT
 (fig.67/C Pos.”2”)

- Om deze te activeren, moet op de keuzeschakelaar 
(fig.67/C Pos.”2”) gehandeld worden.

- Als de keuzeschakelaar compleet ingedrukt wordt ge-
houden, wordt de ruitensproeier achteraan geactiveerd.

Het oplichten van de controlelamp op de keuzeschakelaar 
duidt aan dat de ruitenwisser in werking is gesteld.

 - AANDACHT:
Versleten rubbers kunnen de zichtbaarheid beperken en de 
ruit krassen.

KEUZESCHAKELAAR NOODLICHTEN
(fig.68/C Pos.”1”)

Wanneer op de keuzeschakelaar (fig.68/C Pos.”1”) wordt 
gehandeld, worden de noodlichten geactiveerd (alle richtin-
gaanwijzers knipperend aan).

Het oplichten van de controlelamp op de keuzeschakelaar 
duidt aan dat de noodlichten ingeschakeld zijn.

HANDMATIGE GASHENDEL
(fig.69/C Pos.”1”)

Hiermee kan het toerental van de motor verhoogd worden 
en constant gehouden worden zonder dat op het gaspedaal 
moet gedrukt worden.

- Duw de hendel vooruit
 om het toerental van de motor te verhogen.

- Duw de hendel achteruit
 om het toerental van de motor te verlagen.

 - AANDACHT:
Wanneer de machine wordt uitgeschakeld, moet de motor 
steeds aan het minimum toerental draaien.

 - AANDACHT:
Wanneer het toerental van de motor wordt verhoogd, zou de ma-
chine kunnen rijden zonder dat op het gaspedaal wordt gedrukt.
Gebruik de handmatige gashendel enkel wanneer de machi-
ne wordt gebruikt met ingeschakelde parkeerrem.

Stel de handmatige gashendel (fig.69/C Pos.”1”) steeds 
in de startpositie (motor aan het minimum toerental) 
voordat de parkeerrem wordt ingeschakeld; de machine 
zou bruusk kunnen vertrekken, met schade als gevolg.



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/38

Het kennen en het gebruiken van de machineMod. Agri Farmer

(fig.71/C)

(fig.73/C) (Weergave van de luchtstroom) (fig.72/C)

(fig.70/C)
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INTERNE VENTILATIE CABINE

Druk op de knop (fig.70/C Pos.”1”) om de ventilatie in te 
schakelen.

De klikken duiden respectievelijk het volgende aan:
- Uit 
- Eerste versnelling 
- Tweede versnelling 

- Om de luchtopeningen (fig.71/C, fig.73/C) te openen, 
moet op een zijde van de opening zelf geduwd worden 
en moet de luchtstroom geregeld worden met de vinnen 
of door de opening zelf te draaien. 

- Om de openingen te sluiten, moeten de vinnen horizon-
taal in de gesloten positie geduwd worden.

Regeling van de luchttemperatuur
Om de luchttemperatuur te regelen die uit de openingen 
komt, moet het hendeltje verplaatst worden (fig.72/C Pos.”A”).
Als de hendel naar de rode schaal (onderste deel) wordt 
verplaatst, wordt de temperatuur verhoogd; als de hendel 
naar de blauwe schaal wordt verplaatst, wordt de temper-
tuur verlaagd tot bijna de buitentemperatuur.



C/39 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.74/C)

(fig.75/C)
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P

AIRCONDITIONING
(OPTIONAL)

Werking van de installatie:

1. Controleer of alle portieren, ruiten en de deur gesloten zijn.

2. Controleer of de verwarming uitgeschakeld is door de 
hendel naar de blauwe schaal te verplaatsen.

3. Schakel de airconditioning (fig.74/C Pos.”P”) en de venti-
lator in wanneer de motor ingeschakeld is. De inschake-
ling van de airconditioning zal de ventilatie automatisch 
in de eerste snelheid activeren, met dezelfde schakelaar. 
Met de knop van de ventilatie zal het mogelijk zijn om de 
tweede en de derde luchtsnelheid te selecteren. 

4. Open en regel de openingen om de beste koeling op ba-
sis van de omgevingstemperatuur te verkrijgen. Verhoog 
of verlaag de snelheid van de ventilator om de gewenste 
condities te verkrijgen.

Als de airconditioning niet correct werkt, moet onmiddellijk 
de condensator gecontroleerd worden die zich buiten de ca-
bine boven de nooduitgang (fig.75/C Pos.”1”) bevindt.

 - AANDACHT:
Schakel de airconditioning elke 15 dagen voor 2 minuten in, 
ook in het koude seizoen, met de motor aan het minimum 
toerental (zonder gas te geven). Op deze manier worden de 
mobiele delen gesmeerd, zoals de compressor en de instal-
latie in het algemeen.

 - AANDACHT:
Om de airconditioning efficiënt te houden, moet de conden-
sator rein gehouden worden (fig.75/C Pos.”1”).

 - AANDACHT:
Los geen enkele flexibele leiding van de airconditioning om 
de condensator te kunnen bereiken aangezien contact tus-
sen de huid en het koelmiddel bevriezing kan veroorzaken.

 - AANDACHT:
Voor de reiniging en het onderhoud van de installatie 
moet hoofdstuk “D” Onderhoud geraadpleegd worden.



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/40

Het kennen en het gebruiken van de machineMod. Agri Farmer

(fig.80/C)

(fig.81/C)

(fig.83/C)
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(fig.82/C)

A B

KNOP ZWAAILICHT
(fig.80/C Pos.”1”)

Het zwaailicht moet boven de stuurcabine geplaatst worden 
(fig.80/C Pos.”1”) en moet zowel op de werf als op de open-
bare weg steeds in werking gesteld worden.

-  Plaats het zwaailicht op de stuurcabine (fig.80/C 
Pos.”1”).

-  Stop de stekker in het stopcontact achteraan de cabine 
(fig.80/C Pos.”2”).

-  Handel op de daarvoor bestemde knop ”A” (fig.81/C) 
voor de inwerkingstelling. Als de controlelamp op de 
schakelaar oplicht, is het licht ingeschakeld.

KNOP KOPLAMPEN CABINE
(OPTIONAL)
(fig.82/C Pos.”A”)

Druk op de knop (fig.82/C Pos.”A”) om de koplampen op de 
cabine in te schakelen (fig.83/C Pos.”1”).
Het oplichten van de controlelamp op de knop duidt aan dat 
de koplampen ingeschakeld zijn.

KNOP ACHTERLICHTEN CABINE
(OPTIONAL)
(fig.82/C Pos.”B”)

Druk op de knop (fig.82/C Pos.”B”) om de achterlampen op de 
cabine in te schakelen (fig.83/C Pos.”2”). Het oplichten van de 
controlelamp op de knop duidt aan dat ze ingeschakeld zijn.



C/41 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

A

(fig.84/C)

(fig.85/C)

1

KNOP LICHT KOP ARM
(OPTIONAL)
(fig.84/C Pos.“A“).

Druk op de knop (fig.84/C Pos.”A”) om het licht op de kop van 
de arm in te schakelen (fig.85/C Pos.”1”). Het oplichten van 
de controlelamp op de knop duidt aan dat het ingeschakeld is.

Op verzoek van de klant kunnen twee werklichten geïnstal-
leerd worden, een op de rechter- en de andere op de linker-
zijde van de telescooparm.



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/42

Het kennen en het gebruiken van de machineMod. Agri Farmer

(fig.91/C)

1

(fig.90/C)

A
ELEKTROMAGNETISCHE KLEP KOP ARM
(OPTIONAL)
(fig.91/C pos.”1”)

De knop wordt enkel geïnstalleerd als de elektromagnetische 
klep op de kop van de arm (fig.91/C Pos.”1”) aanwezig is.
Met de elektromagnetische klep kunnen twee hydraulische 
bedieningen op de kop van de arm verkregen worden.

- Druk op de knop (fig.90/C Pos.”A”) om stroom naar de 
elektromagnetische klep in te schakelen, die zal zorgen 
voor de oliestroom. Als de controlelamp op de schakela-
ar oplicht, is de klep ingeschakeld.

De keuzeschakelaar (fig.90/C Pos.”A”) wordt parallel met 
de normale bedieningen van de gereedschappen gebruikt; 
kies eerst met de keuzeschakelaar naar waar de oliestroom 
moet gezonden worden, en voer daarna de handelingen met 
de bedieningen voor de gereedschappen uit.



C/43 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.92/C)

(fig.93/C)
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A
HYDRAULISCHE KOPPELINGEN ACHTERAAN
(OPTIONAL)
(fig.93/C Pos.”1”)

Deze bevinden zich achteraan de machine (fig.93/C Pos.”1”).

-  Om de olie naar de hydraulische koppelingen achteraan 
te sturen, moet op de betreffende knop gedrukt worden 
(fig.92/C Pos.”A”). Als de controlelamp op de schakelaar 
oplicht, is de koppeling ingeschakeld.

De hydraulische koppelingen achteraan werken wanneer de 
bedieningen van de joystick in de cabine gebruikt worden.

 - AANDACHT:
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de 
werking gecontroleerd worden met behulp van de daarvoor 
bestemde knoppen.



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/44
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(fig.95/C)

(fig.94/C)

A

A

OPHANGING ARM 
(OPTIONAL)

Met de ophanging van de arm kunnen verplaatsingen met 
de machine zonder hevige schommelingen of schokken 
uitgevoerd worden, veroorzaakt door de arm, wanneer het 
terrein niet perfect vlak is.

Om de ophanging van de arm in te schakelen, moet op de 
knop gedrukt worden (fig.95/C Pos.”A”). Als de controlelamp 
op de schakelaar oplicht, is de ophanging ingeschakeld.

De ophanging van de arm wordt enkel geactiveerd als de 
telescooparm zich in de horizontale positie bevindt.
De ophanging van de arm wordt automatisch gedesactiveerd wan-
neer op de knop “persoon aanwezig” op de joystick wordt gedrukt. 

De ophanging kan ook tijdens het transport van lasten op de pla-
at voor de vorken gebruikt worden, met de arm in de positie van 
het transport (compleet ingetrokken en in horizontale positie).

 - AANDACHT:
Als de ophanging van de arm aanwezig is kan de snelheid 
van het transport en van de verplaatsing van de machine 
niet versneld worden. De snelheid moet steeds proportio-
neel met het terrein, de plaats van gebruik en de weersom-
standigheden zijn. De machine moet steeds zeer voorzichtig 
gebruikt worden, raadpleeg steeds de aanwijzingen die aan-
geduid worden in hoofdstuk “B”.

 - AANDACHT:
De ophanging van de arm is een mechanisme dat het com-
fort van de machine vergroot, maar de veiligheidskenmerken 
ervan niet verbetert.

ARM MET TWEE SNELHEDEN
(OPTIONAL)

Met de twee snelheden van de arm kan de snelheid van de uit-
trekking en de intrekking van de telescooparm verhoogd worden.

Druk op de daarvoor bestemde knop (fig.94/C) om de dub-
bele snelheid in werking te stellen. Als de controlelamp op 
de schakelaar oplicht, is de dubbele snelheid ingeschakeld.

Als de druk van 180 bar wordt overschreden, wordt de twee-
de snelheid automatisch gedesactiveerd.



C/45 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.97/C)

(fig.96/C)

A

A
DALING BAK
(OPTIONAL)

Met de schakelaar voor de daling van de bak kan een elektro-
magnetische klep bediend worden die de afvoer van de hydrau-
lische koppeling achteraan inschakelt, met de intrekking van de 
hefcilinder van de bak en dus de daling van de bak als gevolg.

Druk op de daarvoor bestemde knop (fig.96/C pos.”A”) om 
de daling van de bak te activeren. Als de controlelamp op de 
schakelaar oplicht, is het mechanisme ingeschakeld.

 - AANDACHT:
Voordat de machine met bak wordt verplaatst:
-  Controleer of de machine correct werkt (reminstallatie, 

signaleringen, hydraulische installatie).
-  Controleer of de bak alle van kracht zijnde veiligheid-

snormen van het land van gebruik respecteert.

 - AANDACHT:
Tijdens de beweging van de bak (stijging, daling, verplaat-
sing) moet gecontroleerd worden of niemand in de buurt is. 
Gevaar op verplettering.

OMKEERBARE VENTILATOR
(OPTIONAL)

Druk op de daarvoor bestemde knop (fig.97/C pos.”A”) om 
de omkeerbare ventilator in werking te stellen. De omkering 
gebeurt automatisch zonder dat de machine moet stilgelegd 
worden. De ventilator blijft in de positie van de “reiniging” 
(omgekeerde werking) voor een tijdspanne die vooraf inge-
steld werd door de constructeur. Als de reiniging uitgevoerd 
is, moet de knop uitgeschakeld worden. De inschakeling van 
de omkering wordt gemeld door de controlelamp in de knop 
wanneer deze wordt ingeschakeld.

De omkering kan ook in de “geprogrammeerde automati-
sche” modaliteit gebeuren (niet standaard beschikbaar).
De “geprogrammeerde automatische” omkering moet inge-
schakeld worden wanneer de werkzaamheden met de machi-
ne worden uitgevoerd, en keert de werking van de ventilator 
op geprogrammeerde wijze om afhankelijk van het type van 
werkomgeving en de noodzaak van de klant. De inschakeling 
gebeurt wanneer op de knop (fig.97/C pos.”A”) wordt gedru-
kt. De inschakeling van de omkering wordt gemeld door de 
controlelamp op de knop wanneer deze wordt ingeschakeld.

 - AANDACHT:
De aanwezigheid van de omkering van de ventilator wil niet 
zeggen dat de reiniging van de ventilator, van de radiator en van 
de motorruimte niet moeten uitgevoerd worden op de tijdsinter-
vals die gemeld worden door het geprogrammeerd onderhoud.



 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.C/46
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A
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C
(fig.101/C)

(fig.100/C)

(fig.102/C)

A

1

WATERVERWARMER
(OPTIONAL)
(fig.100/C Pos.”1”)

Deze bevindt zich in het achterste deel van de motorkap.

 - AANDACHT:
Voordat de waterverwarmer wordt ingeschakeld, moeten de
handelingen uitgevoerd worden die aangeduid worden in 
hfdst.“B” “STOP EINDE WERKZAAMHEDEN”.

Werking van de installatie:

1. Koppel de connector “A” vast in de koppeling “B” die zich 
achteraan in de motorkap bevindt (fig.101/C).

2. Stop de stekker “C” in het stopcontact (fig.101/C).

De verwarmer is aangesloten op een eigen stuurcentrale, en 
houdt het water van de motor aan een hogere temperatuur 
dan de buitentemperatuur (koude klimaten).

Contacteer de assistentiedienst van DIECI in geval van storingen.

 - AANDACHT:
Controleer of de stroomkabel in goede staat verkeert voor-
dat het mechanisme in werking wordt gesteld.

 - AANDACHT:
Gebruik de waterverwarmer niet wanneer de motor inge-
schakeld en de machine in beweging is.

 - AANDACHT:
Verwijder de aansluitingen van de stroomtoevoer van de verwar-
mer voordat de machine wordt ingeschakeld en wordt bewogen.

7-POLIG STOPCONTACT VOOR AANHANGER
(OPTIONAL)
(fig.102/C Pos.“A“).

Deze bevindt zich achteraan de machine. 

 - AANDACHT:
Voordat de machine met aanhanger wordt verplaatst:
-  Controleer of de reminstallatie en de signaleringen cor-

rect werken.
-  Controleer of de aanhanger alle van kracht zijnde veilig-

heidsnormen van het land van gebruik respecteert.



C/47 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

A

(fig.104/C)

(fig.105/C)

1

1

TREKHAAK
(fig.104/C Pos.“A“).

Deze bevindt zich achteraan de machine, en kan over ver-
schillende draagvermogens beschikken afhankelijk van het 
verzoek van de klant.
Om het draagvermogen van de trekhaak te controleren, 
moet het kentekenbewijs gecontroleerd worden.

De capaciteit wordt voor elke machine beperkt door het 
geautoriseerde rijgewicht, door de trekkracht en door de 
verticale belasting van de trekspil. Deze gegevens worden 
aangeduid op het kentekenbewijs. 

Het rijden op de weg met een aanhanger wordt enkel toege-
staan voor machines met homologatie “Landbouwtractoren”.

Voordat de machine met aanhanger wordt verplaatst, moet 
gecontroleerd worden of de blokkeerpen correct geplaatst is.
De pen van de trekhaak (fig.104/C Pos.”1”) is correct geplaatst 
en geblokkeerd wanneer hij beide delen van de haak (fig.105/C) 
passeert en geblokkeerd wordt met de splitpen ”1” (fig.105/C).

 - AANDACHT:
Voordat de machine met aanhanger wordt verplaatst:
-  Controleer of de reminstallatie en de signaleringen cor-

rect werken.
-  Controleer of de aanhanger alle van kracht zijnde vei-

ligheidsnormen van het land van gebruik respecteert.
- Controleer of de veiligheidspen correct in de spil ge-

plaatst is (fig.105/C Pos.”1”).
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(fig.120/C)

(fig.121/C)

(fig.122/C)
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(fig.123/C)
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HYDRAULISCHE REMINSTALLATIE
VOOR AANHANGERS (TYPE ITALIË)
(OPTIONAL)

De controlelamp (fig.120/C pos.”A”) meldt de lage druk in de 
reminstallatie. 
Sluit de hydraulische reminstallatie van de aanhanger aan 
op die van de machine, met het hydraulische stopcontact 
(fig.121/C pos.”1”). Als het stopcontact niet wordt gebruikt, 
moet het beschermd worden met de daarvoor bestemde be-
dekking (fig.121/C pos.”2”).

 - AANDACHT:
Verplaats de machine niet tot de controlelamp uitgaat, om-
dat de aanhanger niet correct zou kunnen remmen.

 - AANDACHT:
Voordat de machine wordt verplaatst, moet gecontroleerd 
worden of alles correct aangesloten is en of de aanhanger 
correct remt. In geval van storingen mag de machine met 
aanhanger absoluut niet gebruikt worden.

 - AANDACHT:
Voordat het hydraulische deel wordt ingeschakeld, moet de aan-
hanger verbonden worden op de trekhaak (fig.122/C pos.”A”).

De remming van de aanhanger handelt onder druk; het 
hydraulische circuit van de machine levert een constante 
druk naar de reminstallatie van de aanhanger. De druk wordt 
gemoduleerd bij de handeling van de rempomp.
Wanneer de reminstallatie van de aanhanger wordt ver-
bonden op de machine, wordt de aanhanger bevrijd van de 
remmen en kan hij bewegen.
De klep voor de hydraulische remming (fig.123/C pos.”A”), 
achteraan de machine geplaatst, heeft een hendel (fig.123/C 
pos.”B”) voor het onder druk stellen van de installatie.

-  Met de hendel in positie “0” (fig.123/C) bevindt de instal-
latie zich niet onder druk; als de aanhanger verbonden 
is, wordt hij geremd. 

- Met de hendel in positie “1” (fig.123/C) bevindt de instal-
latie zich niet onder druk; als de aanhanger verbonden 
is, kan hij vrij bewegen.

De hendel moet gebruikt worden om de parkeerrem/noodrem 
in te schakelen op de aanhanger. Wanneer de hendel in positie 
“0” (fig.123/C) wordt geplaatst, wordt de aanhanger geremd.

 - AANDACHT:
Als de aanhanger niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om 
de hendel in positie “0” (fig.123/C) te plaatsen om te vermijden 
dat de installatie onder druk wordt gehouden. Als de installatie 
onder druk wordt gehouden, wordt nutteloos vermogensver-
lies van de motor veroorzaakt met een hoger verbruik en een 
nutteloze verwarming van de hydraulische olie als gevolg.

 - AANDACHT:
De parkeerrem/noodrem van de aanhanger moet ingescha-
keld worden met dezelfde modaliteiten van de negatieve 
rem (van de parkeerrem) van de machine.
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(fig.124C)

(fig.125/C)

(fig.126/C)
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HYDRAULISCHE REMINSTALLATIE
VOOR AANHANGERS
(OPTIONAL)

De remming van de aanhanger handelt onder druk; het 
hydraulische circuit van de machine levert een constante 
druk naar de reminstallatie van de aanhanger. De druk wordt 
gemoduleerd bij de handeling van de rempomp.

De controlelamp (fig.124/C pos.”A”) meldt de lage druk in de 
reminstallatie. 
Sluit de hydraulische reminstallatie van de aanhanger aan 
op die van de machine, met het hydraulische stopcontact 
(fig.121/C pos.”1”). Als het stopcontact niet wordt gebruikt, 
moet het beschermd worden met de daarvoor bestemde be-
dekking (fig.121/C pos.”2”). 

 - AANDACHT:
Verplaats de machine niet tot de controlelamp uitgaat, om-
dat de aanhanger niet correct zou kunnen remmen.

 - AANDACHT:
Voordat de machine wordt verplaatst, moet gecontroleerd 
worden of alles correct aangesloten is en of de aanhanger 
correct remt. In geval van storingen mag de machine met 
aanhanger absoluut niet gebruikt worden.

 - AANDACHT:
Voordat het hydraulische deel wordt ingeschakeld, moet de aan-
hanger verbonden worden op de trekhaak (fig.126/C pos.”A”).

 - AANDACHT:
Als de aanhanger losgekoppeld is, moeten de gepaste voor-
zorgsmaatregelen voorzien worden om te vermijden dat hij 
ongecontroleerd kan voortbewegen.
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(fig.131/C)

(fig.132/C) (fig.133/C)

(fig.134/C)

A

PNEUMATISCHE REMINSTALLATIE
VOOR AANHANGERS
(OPTIONAL)

De controlelamp (fig.131/C pos.”A”) meldt de lage druk in de 
reminstallatie. 

 - AANDACHT:
Verplaats de machine niet tot de controlelamp uitgaat, om-
dat de aanhanger niet correct zou kunnen remmen.

De machine kan naar wens uitgerust worden met een van de 
twee types van pneumatische koppelingen (fig.132/C pos.”1”, 
fig.133/C pos.”1-2”). Voor een correct gebruik moet de pneu-
matische installatie van het accessoire met behulp van de 
koppelingen verbonden worden op hetgene van de machine. 

 - AANDACHT:
Voordat de machine wordt verplaatst, moet gecontroleerd 
worden of alles correct aangesloten is en of de aanhanger 
correct remt. In geval van storingen mag de machine met 
aanhanger absoluut niet gebruikt worden.

 - AANDACHT:
Voordat het hydraulische deel wordt ingeschakeld, moet de aan-
hanger verbonden worden op de trekhaak (fig.134/C pos.”A”).



C/51 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.140/C)
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HET SLEPEN VAN DE MACHINE

De machine mag enkel in noodtoestanden gesleept worden, aan 
een lage snelheid (max 4 km/u) en voor maximum 500 meter.

De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden:

-  Stel de versnellingsbak in ‘vrij’.

-  Deblokkering van de negatieve parkeerrem.

-  Aansluiting van de sleepbeugel tussen het slepend voer-
tuig en het defecte voertuig.

  - AANDACHT - 
Poog nooit om de machine te starten door ze te slepen 
of te duwen wanneer de hydrostatische aandrijving 

ingeschakeld is.

Als de motor uitgeschakeld is, werkt de servobediening van 
het stuur niet. Als het niet mogelijk zou zijn om de motor 
ingeschakeld te houden, moet tijdens het slepen van de 
machine rekening gehouden worden met het feit dat de 
krachtinspanning die moet gebruikt worden om het stuur te 
bewegen veel groter zal zijn dan normaal.

Wanneer de motor is uitgeschakeld, is de parkeerrem inge-
schakeld.
Als het niet mogelijk zou zijn om de motor ingeschakeld te 
houden, moet tijdens het slepen van de machine de parke-
errem handmatig uitgeschakeld worden door de aanduidin-
gen in de paragraaf “ontkoppeling van de negatieve parke-
errem met de motor uitgeschakeld” te volgen.

De sleepbeugel moet aangesloten worden op de voorzienin-
gen voor het slepen van de machine, die aangeduid worden 
door het daarvoor bestemde symbool (fig.140/C-fig.141). 

 - AANDACHT:
De machine moet verplicht gesleept worden met behulp 
van een sleepbeugel. De sleepbeugel moet een sleepbe-
lasting van 10.000 Kg kunnen verdragen.

Sleep de machine niet op de openbare weg en voor lange 
trajecten, hou indien mogelijk het zwaailicht en de noo-
dlichten ingeschakeld.
Sleep de machine niet op een helling.

  - AANDACHT - 
Het is verboden om tussen de slepende machine en de 

gesleepte machine te gaan staan.

  - AANDACHT - 
Er wordt aanbevolen om de bovenstaande 

handelingen te laten uitvoeren door ervaren personeel.
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Snelle versnelling ingeschakeld

Trage versnelling ingeschakeld

vrij

1

1

(fig.142/C)

(fig.143/C)

(fig.144/C)

(fig.145/C)

(fig.146/C)

VOORZIENING VAN DE VERSNELLINGSBAK ‘IN VRIJ’

Operationele beschrijving.

-  Schakel de motor uit.

-  Draai de hendel (fig.142/C Pos.”1”) van de hydraulische 
kraan in wijzerszin in de richting van de cabine, in de ge-
sloten positie. De kraan bevindt zich onder de machine, 
in het midden, nabij de reductor. 

-  Plaats de spil van de keuzeschakelaar van de versnel-
ling (fig.143/C Pos.”1”) in de neutrale positie, op de helft 
van de loop, met behulp van een schroevendraaier.

 - AANDACHT:
Voordat de machine wordt voortgesleept, moet het dashbo-
ard ingeschakeld worden en moet gecontroleerd worden of 
de controlelamp “versnelling ingeschakeld” op het centrale 
dashboard uitgeschakeld is en of de letter “N” op het LCD 
display verdwenen is. Zoniet moeten de handelingen voor 
het in “vrij” stellen van de versnellingsbak herhaald worden.

 - AANDACHT:
Na de handelingen van het voortslepen, moet de kraan weer 
geopend worden.
Om de versnelling in te schakelen, moet op de daarvoor be-
stemde knop gedrukt worden zoals wordt beschreven in de 
paragraaf “Knop snelle/trage versnelling”.

Ontkoppeling van de negatieve rem met motor uitgeschakeld

Operationele beschrijving.

-  Los de tegenmoeren op beide zijden van de centrale be-
huizing van de achterbrug (fig.90/C Pos.”2”).

-  Draai de schroeven (fig.90/C Pos.”1”) vast tot weerstand 
wordt gevoeld; tel het aantal draaien die uitgevoerd 
werden om na het voortslepen de schroeven weer in de 
originele positie te stellen.

-  Draai de schroeven nog anderhalve draai vast.

Nu zal de rem gedeblokkeerd zijn. Na het voortslepen moe-
ten alle aanvankelijke condities weer bereikt worden.

 - AANDACHT:
Het is zeer BELANGRIJK om de schroeven weer vast te 
draaien met hetzelfde aantal draaien van het losdraaien.

  - AANDACHT - 
GEBRUIK DE MACHINE NIET ALS DE HANDREM LO-
SGEKOPPELD IS. NA HET VOORTSLEPEN MOETEN ALLE 
AANVANKELIJKE CONDITIES WEER BEREIKT WORDEN.

  - AANDACHT - 
Er wordt aanbevolen om de bovenstaande handelingen 

te laten uitvoeren door ervaren personeel.
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(fig.149/C)

(fig.150/C)

(fig.152/C)

3 4

1 2
Ontkoppeling van de negatieve parkeerrem met 
motor uitgeschakeld

1° Los de schroeven op beide zijden (fig.149 
pos.”1”,”2”,”3”,”4”) van de centrale behuizing van de vo-
orbrug met behulp van een sleutel (fig.150/C) (draai de 
schroeven niet compleet los, maar net voldoende om het 
2° punt uit te voeren).

2° Verwijder de “U”-vormige vulstukken (fig.152/C).

3° Draai de schroeven weer helemaal vast. Nu kan de ma-
chine voortgesleept worden. Om de rem weer in de ope-
rationele condities te stellen, moeten de aanvankelijke 
condities hersteld worden.
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(fig.155/C)

(fig.156/C)

KATALYTISCHE FILTER 
(OPTIONAL)
(fig.155/C)

Duur
Deze filter deelt niet actief mee aan de chemische reactie, 
en dus is de bedrijfsduur van de katalysator theoretisch on-
beperkt. In speciale gevallen zoals: slecht afgestelde motor, 
trillingen van het voertuig en de schurende actie die het gas 
uitvoert op de houder, kan de bedrijfsduur van de katalysator 
beperkt worden. Praktisch gezien bedraagt de bedrijfsduur 
van de katalytische reactor ongeveer 10000 werkuren.

Onderhoud
De hoge temperatuur van het gas activeert de katalysator 
en belet de afzetting van roet op de honingraatstructuur; op 
deze manier worden de onderhoudshandelingen beperkt.
Er wordt alleszins aanbevolen om de uitlaat elke 500 werku-
ren te reinigen. Demonteer de uitlaat en dompel ze compleet 
onder in een bak met heet water en zeep. Laat het mengsel 
5 uren inwerken, wacht tot ze compleet droog is (gebruik 
eventueel een zwakke persluchtstraal) en monteer ze weer.

WATERFILTER 
(OPTIONAL)
(fig.156/C)

De waterfilter is compleet gerealiseerd in roestvrij staal met 
titanium dat bestand is tegen hoge temperaturen en corro-
sieve zwavelverbindingen die aanwezig zijn in het uitlaatgas.

Hij bestaat uit een horizontale cilinder (met grootte afhanke-
lijk van het vermogen van de motor) die als waterreservoir 
dient, uit twee bevestigingsbeugels en een cilindervormige 
toren bovenaan het reservoir die de scheider bevat.

De gassen worden via een invoerleiding in de filter gestuurd 
en passeren door het water. De koolstofdeeltjes verzwaren 
wanneer ze in contact komen met het water, en zetten zich 
neer op de bodem van het reservoir.
De gassen worden daarna naar de scheider gestuurd die de 
koolstofdeeltjes recupereert die niet verbonden werden met het 
water. De witte rook die uit de uitlaat komt, is enkel waterdamp.

Onderhoud
Het onderhoud van de waterfilter is ZEER BELANGRIJK, 
en bestaat uit de waterverversing die elke 8 werkuren 
moet uitgevoerd worden. Maak het waterreservoir leeg 
langs de kogelklep voor de afvoer en voer rein water in via 
de invoer- en peildop.

De effectieve doeltreffendheid van de filter wordt opgemerkt 
bij de verversing van het water, die zal lijken op zwart slib. 
De filter moet ongeveer elke 300 werkuren gereinigd wor-
den: voer het water af en reinig de binnenkant enkele minu-
ten met perslucht. Om de filter steeds rein te houden, levert 
DIECI het additief TAM dat bij elke verversing bij het water 
moet gevoegd worden. Het additief TAM dient bovendien 
om de filtrering te verbeteren: het additief neutraliseert het 
zwavelzuur en zwaveligzuur.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

 

vOOr eLKe WIJZIGING DIe WOrDT AANGeBrACHT AAN De MACHINe 
MOeT eeN NIeuWe CONTrOLe vAN De MACHINerICHTLIJN 98/37 “ “ 
uITGevOerD WOrDeN. DeZe PrOCeDure GeLDT eveNeeNS IN GevAL 

vAN HerSTeLLINGeN vAN NIeT-OrIGINeLe DeLeN.

ALLE PROCEDURES OF HANDELINGEN BETREFFENDE HET ONDERHOUD 
DIE NIET BESCHREVEN WORDEN IN DEZE HANDLEIDING, mOETEN UITGE-

VOERD WORDEN IN GEAUTORISEERDE GARAGES 
EN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL. 

ENKEL DE VOLGENDE HANDELINGEN mOGEN UITGEVOERD WORDEN DOOR 
DE OPERATOR: CONTROLE VAN DE VLOEISTOFPEILEN, DE REINIGING VAN 

DE LUCHTFILTERS EN DE CONTROLE VAN DE BANDENSPANNING. DEZE 
HANDELINGEN  mOETEN UITGEVOERD WORDEN VOLGENS DE VEILIGHEIDS-

NORmEN  DIE BESCHREVEN WORDEN IN DEZE HANDLEIDING.

 DE GEKARTELDE STAALPLATEN EN DE CABINEVLOER ZIjN DE ENIGE DE-
LEN VAN DE mACHINE DIE BEGAANBAAR ZIjN, GEBRUIK EEN LADDER (DIE 
GEPAST IS VOOR DIT DOEL) Om DE DELEN TE BEREIKEN  DIE ONDERHOU-

DEN mOETEN WORDEN EN NIET BEREIKBAAR ZIjN VANAF DE GROND.

DE HOOFDSTUKKEN “B“ EN “C” mOETEN VERPLICHT DOORGELEZEN EN BE-
GREPEN WORDEN  (VEILIGHEIDSNORmEN / HET KENNEN EN HET GEBRUIKEN 

VAN DE mACHINE) VOORDAT HOOFDSTUK “D” GAAT GELEZEN WORDEN. 

HET IS VERBODEN Om HET ONDERHOUD UIT TE VOEREN ALS DIT HOOFD-
STUK NIET AANDACHTIG DOORGELEZEN EN BESTUDEERD WERD.
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INLEIDING
 
Deze machine werd ontworpen en gebouwd om maximale 
prestaties en een maximale besparing, en om een eenvou-
dig gebruik tijdens de verschillende gebruikscondities te ver-
krijgen. Voordat de machine wordt geleverd, wordt ze getest 
door de constructeur en door de dealer zodat ze in optimale 
condities wordt geleverd. Om deze condities te bewaren en 
een werking zonder storingen te garanderen, is het belangri-
jk dat het gewone onderhoud wordt uitgevoerd dat gespeci-
ficeerd wordt in deze handleiding, bij een dealer van DIeCI 
aan de voorgeschreven tijdsintervals.
 

Onderhoud 

Dit deel van de handleiding levert alle details van de voor-
schriften van het noodzakelijke onderhoud om de machine 
van DIeCI in perfecte en efficiënte condities te houden.
 
Ze bevat bovendien informatie voor het uitvoeren van de 
noodzakelijke registraties voor de afstelling van de machine. 
Om de beste resultaten te verkrijgen, moet het periodieke 
onderhoud van de machine uitgevoerd worden. Er wordt 
aanbevolen om alle servicebeurten te laten uitvoeren die 
aangeduid worden in het programma voor de assistentie die 
aanbevolen wordt door DIeCI. De eigenaar en/of de gebru-
iker is aansprakelijk om de machine in veilige werkcondities 
te houden en ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zon-
der problemen kunnen uitgevoerd worden. 

De handelingen van het onderhoud of de herstellingen die 
niet beschreven worden in dit hoofdstuk en in de rest van de 
handleiding moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd 
personeel dat de veiligheidscondities respecteert om uw 
veiligheid en die van andere personen te garanderen. Enkel 
de bevoegden voor het onderhoud van de dealers van DIe-
CI werden opgeleid om deze specifieke handelingen uit te 
voeren, en beschikken over de specifieke gereedschappen 
en testapparatuur om de maximale veiligheid, precisie en 
efficiëntie te garanderen. 

Aan het einde van deze handleiding is een kaart voorzien 
voor de registratie van de onderhoudshandelingen zodat de 
ingrepen geprogrammeerd kunnen worden en cronologisch 
kunnen genoteerd worden. Na elke handeling moet de dea-
ler de datum van uitvoering, zijn handtekening  en zijn stem-
pel aanbrengen op deze kaart. 

Een correct onderhoud van de machine verbetert niet enkel 
de betrouwbaarheid, maar zorgt ervoor dat de machine met-
tertijd waardevol blijft.

VOORSCHRIFTEN VOOR HET ONDERHOUD

Assistentie voor eigenaar / operator 

Om een goede assistentie van uw dealer te verkrijgen, 
moeten de volgende fundamentele gegevens gekend 
zijn voordat de assistentiedienst wordt gecontacteerd:
 
1 - Specificeer uw naam, adres en telefoonnummer

2 - Duid het model en carrosserienummer van de machine aan

3 - Duid de aankoopdatum en de werkingsuren aan

4 - Leg het type van probleem uit

Enkel de dealers van DIeCI hebben toegang tot de beschik-
bare informatie waarover DIeCI beschikt voor de assistentie 
voor klanten. Bovendien kunnen ze velerlei programma’s 
bieden voor wat betreft de garantie, het onderhoud aan 
vaste prijs, veiligheidscontroles, inclusief gewichtstests, con-
form de wettelijke en verzekerende voorschriften. 

milieubescherming

Het vervuilen van rioleringen, waterlopen en de grond is ver-
boden. Maak dus gebruik van geautoriseerde stortplaatsen, 
daarvoor bestemde zones van de gemeente of garages die 
over uitrustingen beschikken om gebruikte olies te recupere-
ren. Contacteer de gemeentediensten in geval van twijfels.

 - AANDACHT - 

DE HOOFDSTUKKEN “B“-“C” mOETEN VERPLICHT DO-
ORGELEZEN EN BEGREPEN WORDEN

 (VEILIGHEIDSNORmEN, HET KENNEN EN GEBRUIKEN 
VAN DE mACHINE) VOORDAT HOOFDSTUK “D” GAAT 
GELEZEN WORDEN EN HET ONDERHOUD VAN DE mA-

CHINE GAAT UITGEVOERD WORDEN.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

PROEFPERIODE

De onderstaande handelingen moeten éénmaal uitgevoerd 
worden aan het aangeduide tijdsinterval na de inwerking-
stelling van de nieuwe machine, en vervolgens moet het 
algemene onderhoudsprogramma gevolgd worden.

Na 10 werkuren:

Controleer en elimineer eventuele lekken.• 

Controleer en draai de hydraulische verbindingen en de • 
bouten aan.

Na 50 werkuren:

Controleer en elimineer eventuele lekken.• 

Controleer en draai de hydraulische verbindingen en de • 
bouten aan.

Na 250 werkuren:

Ververs de motorolie.• 

Vervang het patroon van de motorolie.• 

Vervang het patroon van de nafta.• 

Vervang het oliepatroon van de hydraulische versnel-• 
lingsbak PowerShift.

Vervang het oliepatroon van de hydraulische versnel-• 
lingsbak PowerShift.

Na 1000 werkuren:

Ververs de olie van de hydraulische versnellingsbak • 
PowerShift en de verdeler.

Ververs de olie van de differentiaalbruggen.• 

Ververs de remolie.• 

Ververs de olie van de inching.• 

 - AANDACHT - 

ALS DE mACHINE AANGEWEZEN IS Om IN KRITISCHE ZO-
NES TE WERKEN (STOF, mODDER, ZAND) mOET DE PERIO-
DE VAN HET ONDERHOUD BEPERKT WORDEN TOT 50%.

 - AANDACHT - 

CONTROLEER DAGELIjKS DE URENTELLER
Om TE CONTROLEREN OF ONDERHOUDSHANDELIN-

GEN mOETEN UITGEVOERD WORDEN.
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 Agri Farmer 28.7 - 30.7

VERKLARING m.B.T. DE TRILLINGSEmISSIE

 Verklaarde trillingsemissiewaarde volgens de norm EN 12096

1) Trillingswaarden op de stoel

Trillingsemissiewaarde gemeten op = 1,6 m/s2
Afwijking K = 0,5 m/s2

Waarden bepaald volgens de norm EN 13059

2) Trillingswaarden op het stuur

Trillingsemissiewaarde gemeten op = 4,5 m/s2
Afwijking K = 2,2 m/s2     

Waarden bepaald volgens de norm EN 13059

VERKLARING VAN 1E TEST FABRIKANT

De firma DIeCI S.r.l. verklaart dat elk voertuig dat in haar 
fabriek vervaardigd wordt, voordat het op de markt gebracht 
wordt, statische en dynamische tests ondergaan heeft die die-
nen om de juiste werking ervan te toetsen en om na te gaan 
of het voertuig overeenstemt met de Europese richtlijnen die 
er op van toepassing zijn. Na afloop van de gedane tests 
wordt het CE certificaat afgegeven dat betrekking heeft op de 
geteste machine met inbegrip van de geleverde accessoires.

Elk product van DIeCI met CE markering wordt geleverd met het 
bijbehorende certificaat, dat ten behoeve van de wettelijke ver-
plichtingen door de rechtmatige eigenaar bewaard moet worden.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DELEN VAN DE mACHINE

1. Cabine
2. Telescooparm
3. Rechter achteruitkijkspiegel
4. Rechter koplamp
5. Plaat gereedschappen

1 2

5

7 7

3

4

9 8

6 6

6. Planetaire reductor
7. Wiel
8. Motorkap
9. Rechter achterlicht

1. Cabine
2. Linker achterlicht
3. Planetaire reductor
4. Brandstoftank
5. Wiel
6. Opstapje cabine
7. Plaat gereedschappen 

8. Linker koplamp
9. Telescooparm
10. Linker achteruitkijkspiegel
11. Filter hydraulische olie terugloop
12. Inclinometer
13. Oliereservoir

1

3

8

5 5

3

6

Linker zijde van de machine

10 11
12

2
13

Rechter zijde van de machine

2

4

912

7
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DELEN VAN DE mACHINE

3

5

2

6

Onder de motorkap

4

1

1. Luchtfilter
2. Accu
3. Accuschakelaar

4. Stuurcentrale motor / Zekeringen motor
5. Dieselmotor
6 .  Ventilator koeling

Onder de motorkap
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Na
50 uren

Na
10 uren

*

ONDERHOUDS- EN AFSTELPROGRAmmA

Aan de linkerkant worden de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vermeld; de grafiek toont de periode in uren en laat bij 
benadering de plaats van het te onderhouden onderdeel zien.  Het sterretje (*) geeft het onderhoud in geval van gebruik op bij-
zondere plaatsen aan. 

 Controle van lekken van de leidin-
gen van de hydraulische installatie

 Invetting van de spil voor de
 beweging van de arm
 Invetting van de voet en de kop 

van de krik voor de afstelling
 Invetting van de voet en de kop 

van de krik voor het heffen
 Invetting van de voet en de kop 

van de krik voor de nivellering
 Invetting van de voet en de kop 

van de krik voor de stabilisatoren
 Invetting van de buigspillen (PI-

VOT) van de voor- en achterwielen
 Invetting van de beslagringen oscillatie 

van de achterbrug (indien aanwezig)
 Invetting van de beslagringen oscilla-

tie van de voorbrug (indien aanwezig)
 Invetting kruisstukken en cardan-

koppelingen van de drijfassen
 Invetting van de glijvlakken van de arm
 Invetting van de overbrenging van 

de plaat voor de vorken
 Invetting van de interne leidingen 

van de arm
 Invetting van de rollen en de ket-

tingen van de arm

 Controle van het oliepeil van de motor

 Reiniging van de luchtfilter

 Controle van het waterpeil van de 
radiator

 Controle van de verstopping van 
de radiator

 Controle van het peil van de hy-
draulische olie
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Elke
250 uren

Elke
100 uren

*

ONDERHOUDS- EN AFSTELPROGRAmmA

Aan de linkerkant worden de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vermeld; de grafiek toont de periode in uren en laat bij 
benadering de plaats van het te onderhouden onderdeel zien.  Het sterretje (*) geeft het onderhoud in geval van gebruik op bij-
zondere plaatsen aan. 

Reiniging van de luchtfilter

 Invetting van de differentiaalbruggen

 Controle van de bandenspanning

 Controle van de sluiting van de bouten

 Controle van de verstopping van 
de radiator

 Controle van het oliepeil van de 
remmen

 Controle van de staat en verlen-
ging van de kettingen van de arm

 Controle van de veiligheidsplaatjes 
Verversing van de motorolie

 Vervanging van de motoroliefilter

 Vervanging van de luchtfilter

 Controle van het elektrolytpeil van de accu

 Controle van de elektrische installatie

 Controle van de riem van de wis-
selstroommachine

 Sluiting van de wielmoeren

 Vervanging van de externe filter 
van de hydraulische olie

 Vervanging van de dieselfilter

 Vervanging van de cabinefilter

 Sluiting van de glijvlakken van de arm

 Controle van de spanning van de 
kettingen
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Elke
500 uren

Elke
1000 uren

ONDERHOUDS- EN AFSTELPROGRAmmA

Aan de linkerkant worden de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vermeld; de grafiek toont de periode in uren en laat bij 
benadering de plaats van het te onderhouden onderdeel zien.  Het sterretje (*) geeft het onderhoud in geval van gebruik op bij-
zondere plaatsen aan. 

 Controle van de kettingen van de arm

 Verversing van de koelvloeistof

 Verversing van de olie van de dif-
ferentiaalcarter

 Verversing van de olie van de pla-
netaire reductoren

 Verversing van de olie van de ver-
snellingsbak

 Verversing van de olie van de verdeler

 Verversing van de remolie

 Verversing van de olie van de 
hydraulische installatie

 Vervanging van de externe filter 
van de hydraulische olie

 Afvoer van de dieseltank

 Reiniging van de filter
 van de dieselinjectiepomp

 Controle van het oliepeil van de 
versnellingsbak

 Controle van het oliepeil
 van de planetaire reductoren

 Controle van het oliepeil van de 
versnellingsbak differentiaalcarter

 Vervanging van de luchtfilter

 Verversing van de olie van de 
hydraulische installatie

 Vervanging of reiniging van de 
filters van het reservoir van de 
hydraulische olie

 Afstelling van de parkeerrem 



D/11 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

TABEL VERGELIjKING OLIES

VOOR DE HOEVEELHEDEN EN HET GEBRUIK 
VAN DE PRODUCTEN MOET ‘CAPACITEIT VAN 
DE TE SMEREN MECHANIEK’ IN HOOFDSTUK 
“G” (TECHNISCHE GEGEVENS EN KENMERKEN 
VAN DE MACHINE) GERAADPLEEGD WORDEN.

HjDRUS

AGIP

CHEVRON

ESSO

IP

mOBIL 

ROLOIL

TEXACO

TOTAL

SHELL

Q8
SUPER
GREASE G2

GR
MU/EP2

DURALITH
EP2

BEACON
EP2

ATHESIA EP
GREASE2

MOBILUX 2

LITEX
EP/2

MULTIFAK
EP2

MULTIS
EP2

OLIE REmmEN EN 
INCHING

RADIATOROLIE BRUGGENmOTOROLIE HYDRAULISCHE 
OLIE

VET

SUPER
GREASE G2

TORQUE FLUID 62

1 - mOBILFLUID 422
2 - mOBILFLUID 424
3 - mOBILUBE 85W/90 LS
4 - mOBILAND 20W/40

1 - DONAX TD
2 - LS 90
3 - SPIRAX HD

1 - DA
2 - jID

RUBIA XT

URSA SUPER TD

DOLOmITI SUPER
HD TURBO 15W40

RImULDA D

T700 SAE 15W40

DELVAC SUPER
1300

TAURUS TURBO
15W40

ESSOLUBE XT 201

DELO 450 15W40

SIGmA TURBO ARNICA/46

EP HYDRAULIC 46

INVAROL EP46

LI/46

HjDRO NV46

HAENDEL 46

TELLUS T46

EQUIVIS ZS/46

RANDO HD Z 46

DEXRON FLUID 2

DEXRON 2 EXTRA

DEXRON 2

ATF DEXRON 2

HIDROmATIC DEX

ATF 220

AUTO 14

ATF DEXRON 2

DEXRON 2

DEXRON 2

ANTIFREEZER

PERmANENT

ANTIFREEZER

SIGIL GREEN

ROL FLUID

ANTIFREEZER

ANTIFREEZER

ANTIFREEZER

ANTIFREEZER

ANTIFREEZER

GEBRUIK GEEN OLIE OP 
SYNTHETISCHE BASIS

0,9 lt
0,9 lt
3,5 lt
3,8 lt
1,5 lt
140 lt
1,0 lt
7,0 lt
58 lt

4,00 kg

0,9 lt
0,9 lt
3,5 lt
3,8 lt
1,5 lt
130 lt
1,0 lt
7,0 lt
58 lt

4,00 kg

CAPACITEIT VAN DE TE SmEREN ONDERDELEN
AANVANKE-

LIjKE
CAPACITEIT
ALGEmEEN

AANVANKE-
LIjKE

CAPACITEIT
26.6

CAPACITEIT 
BIj VER-
VERSING

ALGEmEEN

CAPACITEIT
BIj

VERVERSING
26.6

OLIE REDUCTOREN VOORWIELEN
OLIE REDUCTOREN ACHTERWIELEN
OLIE DIFFERENTIAAL VOORAS
OLIE DIFFERENTIAAL ACHTERAS
OLIE VERSNELLINGSBAK
OLIE HYDRAULISCHE INSTALLATIE
OLIE REMCIRCUIT
KOELVLOEISTOF
DIESEL VOOR AANDRIJVING
VET

BESCHRIjVING EENHEID

0,9 lt
0,9 lt
3,5 lt
3,8 lt
1,5 lt
93 lt
1,0 lt
7,0 lt
58 lt
---

0,9 lt
0,9 lt
3,5 lt
3,8 lt
1,5 lt
80 lt
1,0 lt
7,0 lt
58 lt
---
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN
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(fig.2/D)

(fig.1/D)

(fig.3/D)

1

2

2

2

1

OPENING mOTORKAP
(fig.1/D)

De motorkap is voorzien van een externe handgreep met 
slot (fig.1/D Pos.”1”).
Om ze te openen:
-  Stop de sleutel in het slot (fig.1/D Pos.”2”) en draai hem in 

wijzerszin/tegenwijzerszin om het blok in/uit te schakelen.
-  Trek de handgreep naar uzelf om de kap los te koppelen 

wanneer het blok van het slot uitgeschakeld is.

OPmERKING:
Als het blok van het slot ingeschakeld is, zal de kap niet 
openen wanneer op de knop wordt gedrukt.

Om de blokkeerstaaf te plaatsen (fig.2/D Pos.”1”):
-  Duw de kap omhoog tot het blokkeerscharnier compleet 

ontspannen is.
-  Duw met een hand op één van de twee zijden van het 

blokkeerscharnier (fig.2/D Pos.”1”) om te controleren of 
het helemaal ontspannen is.

 - AANDACHT:
Voordat de kap wordt losgelaten, moet steeds met een hand 
gecontroleerd worden of het blokkeerscharnier effectief compleet 
ontspannen is en of de kap veilig open wordt gehouden. Let op dat 
u uw handen niet bezeerd tijdens de controle van de blokkering.

Om de kap te sluiten:
-  Hou de kap tegen met een hand. 
- Trek met de andere hand één van de twee zijden van het blokke-

erscharnier naar uzelf (fig.2/D Pos.”2”), om het los te koppelen.
-  Plaats de kap omlaag.

 - AANDACHT:
Als de blokkering uitgeschakeld is, moet opgelet worden dat 
de kap niet valt; gevaar op verplettering.

 - AANDACHT:
Hou steeds rekening met het gewicht en de grootte van de kap.

 - verBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om werkzaamheden uit 

te voeren wanneer de kap open staat.
Na de onderhoudshandelingen

moet de kap steeds afgesloten worden met de sleutel. 

mOTOR

VOOR HET ONDERHOUD VAN DE mOTOR, DE DIESEL-
FILTERS, ENZ. mOETEN DE AANWIjZINGEN VAN DE 
CONSTRUCTEUR STRIKT GEVOLGD WORDEN DIE AAN-
GEDUID WORDEN IN DE HANDLEIDING IN BIjLAGE.

DE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ON-
DERHOUD VAN DE mOTOR IS EEN INTEGREREND 
DEEL VAN DE DOCUmENTATIE DIE BIj DE mACHINE 
WORDT GELEVERD.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.5/D)

1

(fig.4/D)

1

3 2

PEDALEN

Gaspedaal
(fig.4/D Pos.”1”)

Het gaspedaal is van het type met kabel, en dus is hiervoor 
geen gewoon onderhoud noodzakelijk.

Rempedaal
(fig.4/D Pos.”2”)

De hydraulische remmen moeten niet afgesteld worden.
Controleer regelmatig het reservoir dat zich onder de stoel 
bevindt (fig.5/D Pos.”1”); het reservoir moet steeds compleet 
gevuld zijn met olie.  
Voor de intervals moet de samenvattende tabel in het begin 
van het hoofdstuk geraadpleegd worden. 

Om bij te vullen:

-  Draai de dop van het reservoir (fig.5/D Pos.”1”) los door 
hem in tegenwijzerszin te draaien.

- Controleer of voldoende olie aanwezig is, zoniet moet 
het reservoir bijgevuld worden.

-  Draai de dop van het reservoir (fig.5/D Pos.”1”) weer 
vast in wijzerszin, maar niet te vast.

-  Reinig indien gemorst werd. 

Een kleine verlaging van het peil is te wijten aan het norma-
le verbruik van de remschijven.

 - AANDACHT:
Als de loop van het rempedaal excessief of te elastisch blij-
kt, moet de dealer van DIeCI  gecontacteerd worden zodat 
het defect geëlimineerd kan worden. 

 - AANDACHT:
Inspecteer regelmatig de staat van de flexibele leidingen 
en/of de buizen van de remmen. Een aanzienlijke verlaging 
van het peil duidt op lekken in de installatie. Contacteer uw 
dealer van DIeCI voor de vervanging van eender welke be-
schadigde, gecorrodeerde of stukke leiding.

 - AANDACHT:
Gebruik steeds het voorgeschreven type van olie; raadpleeg 
de tabel van de smeermiddelen. 

 - AANDACHT:
De remolie is zeer gevaarlijk, raadpleeg hoofdstuk “B” voor 
de voorzorgsmaatregelen betreffende de veiligheid.

 - AANDACHT:
Dit type van olie kan de geverfde delen en de plastic delen 
van het dashboard aantasten.

Bediening (inching) hydrostatische motor
(fig.4/D Pos.”3”)

Dit pedaal moet niet geregeld worden omdat het rechtstreeks 
in contact staat met de “INCHING” klep die de functies van de 
beweging van de hydrostatische motor hydraulisch bedient.

 - verBOD - 

HET IS ABSOLUUT VERBODEN
om werkzaamheden uit te voeren als de remolie niet op peil is. 

De remmen zouden onregelmatig kunnen werken,
met gevaar op ongevallen als gevolg.



D/15 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.7/D) 1

PARKEERREm
(fig.7/D pos.”1”)

Voor de parkeerrem met elektrische bediening is geen 
gewoon onderhoud noodzakelijk.

 - AANDACHT:
Als de rem niet efficiënt zou werken, moet uw dealer van 
DIeCI  gewaarschuwd worden om het defect te elimineren.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.8/D)
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2
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(fig.9/D)

PEIL HYDRAULISCHE OLIE 
(fig.8/D Pos.”1”)

Het reservoir van de hydraulische olie bevindt zich in de
carrosserie, onder de basis van de telescooparm (fig.8/D Pos.”1”).
Het peil kan gecontroleerd worden via de transparante dop 
(fig.8/D Pos.”2”) op de linkerzijde van het reservoir zelf.

Het oliepeil is correct wanneer de olie zichtbaar is via de 
transparante dop (fig.8/D Pos.”2”) wanneer alle cilinders van 
de machine zich in de positie van het transport bevinden.

Voor een correcte controle van het peil:

-  Parkeer de machine op een vlak terrein.

-  Trek de arm compleet in en plaats hem omlaag.

-  Plaats de cilinders in de modaliteit voor het transport.

-  Schakel de motor uit.

-  Controleer het oliepeil via de transparante
 indicator (fig.8/D Pos.”2”).

Als het oliepeil niet correct is, moeten de volgende handelin-
gen uitgevoerd worden: 

-  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.

-  Trek de arm in en plaats hem net voldoende omhoog 
zodat de veiligheidsstaaf in de stang van de hefcilinder 
kan geplaatst worden.

-  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.

-  Plaats de veiligheidsstaaf in de stang van de hefcilinder, 
en plaats gepaste veiligheidssteunen (bijv. een beugel) 
onder de telescooparm.

-  Verwijder de vuldop (fig.9/D Pos.”2”), en giet olie in die 
aanbevolen wordt door DIeCI.

 Voeg de noodzakelijke hoeveelheid olie toe om het cor-
recte peil te bereiken.

Het gewone onderhoud moet uitgevoerd worden aan de vo-
orgeschreven tijdsintervals.

 - AANDACHT:
Tijdens het bijvullen mag het aangeduide peil niet over-
schreden worden, en moet onmiddellijk gereinigd worden 
als gemorst werd.



D/17 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.11/D)

(fig.12/D)

(fig.10/D)
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VERVERSING HYDRAULISCHE OLIE EN VERVANGING 
VAN DE FILTERS
AGRI FARmER

Het gewone onderhoud moet uitgevoerd worden aan de vo-
orgeschreven tijdsintervals.

In het reservoir is een netfilter aanwezig (fig.10/D Pos.”3”) 
die vermijdt dat schadelijke deeltjes voor de hydraulische 
installatie in circulatie gebracht worden.

Als de hydraulische olie wordt verversd, moeten ook de fil-
ters in het reservoir vervangen worden. Het is niet mogelijk 
om in te grijpen op slechts één onderdeel. 

Voor een correcte verversing van de olie en vervanging van 
de filters:

-  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.

-  Trek de arm in en plaats hem net voldoende omhoog 
zodat de veiligheidsstaaf in de stang van de hefcilinder 
kan geplaatst worden.

-  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.

-  Plaats de veiligheidsstaaf in de stang van de hefcilinder, 
en plaats gepaste veiligheidssteunen (bijv. een beugel) 
onder de telescooparm.

-  Plaats een bak onder de afvoerdop.

-  Verwijder de afvoerdop (fig.12/D Pos.”1”) zodat de olie 
kan uitstromen; verwijder de vuldop (fig.10/D Pos.”1”) 
zodat de olie nog sneller uitstroomt. 

-  Verwijder de flens (fig.10/D Pos.”2”) wanneer het reser-
voir helemaal leeg is, door de bouten los te draaien zo-
dat de binnenkant van het reservoir kan bereikt worden.

-  Verwijder de filter (fig.10/D Pos.”3”) in het reservoir met 
behulp van een vorksleutel.

- Plaats de nieuwe filters, en draai ze vast met behulp van 
de vorksleutel.

-  Plaats de flens (fig.10/D Pos.”2”) in de zitting en draai de 
bouten vast.

-  Plaats de afvoerdop (fig.12/D Pos.”1”) weer: 

-  Vul het reservoir via de vuldop (fig.11/D Pos.”1”) tot het 
correcte peil wordt bereikt.

- Draai na het vullen de vuldop (fig.10/D Pos.”1”) weer vast.

-  Verwijder de beschermingen van de telescooparm, start 
de machine en bedien de hydraulische cilinders zodat 
eventuele luchtbellen worden verwijderd. 

-  Controleer nogmaals het peil van de hydraulische olie, 
en vul eventueel bij.

 - AANDACHT:
De verwijderde olie is een potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu, en moet dus gepast ingezameld worden.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.14/D)

(fig.16/D)

(fig.15/D)

(fig.13/D)
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VERVERSING HYDRAULISCHE OLIE EN VERVANGING 
VAN DE FILTERS
AGRI FARmER 26.6

Op Agri Farmer 26.6 zijn twee reservoirs aanwezig; het 
bovenste reservoir links tussen de arm en de carrosserie 
(fig.13/D Pos.”1”), het onderste onder de basis van de hefci-
linder (fig.15/D Pos.”1”).

In het bovenste reservoir is een netfilter aanwezig (fig.13/D 
Pos.”3”) die vermijdt dat schadelijke deeltjes voor de hydrauli-
sche installatie in circulatie gebracht worden.
Als de hydraulische olie wordt verversd, moeten ook de fil-
ters in het reservoir vervangen worden.
Het is niet mogelijk om in te grijpen op slechts één onderdeel.

Voor een correcte verversing van de olie en vervanging van 
de filters:

-  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.

-  Trek de arm in en plaats hem net voldoende omhoog 
zodat de veiligheidsstaaf in de stang van de hefcilinder 
kan geplaatst worden.

-  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.

-  Plaats de veiligheidsstaaf in de stang van de hefcilinder, 
en plaats gepaste veiligheidssteunen (bijv. een beugel) 
onder de telescooparm.

-  Plaats een bak onder de afvoerdoppen (fig.16/D 
Pos.”1”). 

-  Verwijder de afvoerdoppen (fig.16/D Pos.”1”) zodat 
de olie kan uitstromen; verwijder de vuldop (fig.13/D 
Pos.”1”) zodat de olie nog sneller uitstroomt. 

-  Verwijder de flens (fig.13/D Pos.”2”) wanneer het reser-
voir helemaal leeg is, door de bouten los te draaien zo-
dat de binnenkant van het reservoir kan bereikt worden.

-  Verwijder de filter (fig.13/D Pos.”3”) in het reservoir met 
behulp van een vorksleutel.

- Plaats de nieuwe filters, en draai ze vast met behulp van 
de vorksleutel.

-  Plaats de flens (fig.13/D Pos.”2”) in de zitting en draai de 
bouten vast.

-  Plaats de afvoerdop (fig.16/D Pos.”1”) weer:

-  Vul het reservoir via de vuldop (fig.14/D Pos.”1”) tot het 
correcte peil wordt bereikt.

- Draai na het vullen de vuldop (fig.13/D Pos.”1”) weer vast.

-  Verwijder de beschermingen van de telescooparm, start 
de machine en bedien de hydraulische cilinders zodat 
eventuele luchtbellen worden verwijderd. 

-  Controleer nogmaals het peil van de hydraulische olie, 
en vul eventueel bij.

 - AANDACHT:
De verwijderde olie is een potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu, en moet dus gepast ingezameld worden.



D/19 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.17/D)

(fig.19/D)

(fig.18/D)
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OLIEFILTER HYDROSTATISCHE INSTALLATIE
(fig.17/D pos.”1”)

Voor een correcte vervanging moet als volgt gehandeld 
worden:

1.  Parkeer de machine op een vlak terrein.

2.  Trek de arm in en plaats hem net voldoende omhoog zo-
dat de veiligheidsstaaf in de stang van de hefcilinder kan 
geplaatst worden.

3. Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.

4. Plaats een bak onder de filter zodat tijdens de vervan-
ging eventuele uitstromende olie wordt opgevangen.

5.  Plaats de veiligheidsstaaf in de stang van de hefcilinder, 
en plaats gepaste veiligheidssteunen (bijv. een beugel) 
onder de telescooparm.

6. Sluit de kraan van de toevoerleiding van de filter (fig.18/D 
Pos.”2”).

7. Verwijder het filterpatroon door het los te draaien met 
een bandsleutel (fig.19/D).

8. Reinig de filterhouder met een reine doek die geen stof achter-
laat, en controleer of de oude dichtingsring wordt verwijderd.

9.  Neem de nieuwe filter die aanbevolen wordt door DIeCI. 
Smeer de dichtingspakking met dezelfde olie van de machine.

10. Draai de filter enkel handmatig vast, en let op dat de 
eerder gesmeerde pakking correct wordt geplaatst.

11.  - AANDACHT: open de kraan “toevoerleiding filter” 
en blokkeer ze met een nylon band.

12. Start de machine en controleer of geen lekken aanwezig zijn.

 - AANDACHT:
DE KRAAN (fig.18/D Pos.”2”) IS NIET AANWEZIG OP 
AGRI FARmER 26.6. VOER DE PUNTEN 6 eN 11 NIET UIT.

 - AANDACHT:
De verwijderde olie is een potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu, en moet dus gepast ingezameld worden.



D/21 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

1

2

(fig.22/D)

3

BRANDSTOFTANK
(fig.22/D Pos.”1”)

Reiniging

Voor een correcte reiniging:

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein.

2. Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdop (fig.22/D Pos.”3”) zo-
dat tijdens de reiniging de uitstromende brandstof wordt 
opgevangen.

4.  Draai de vuldop van de brandstoftank (fig.22/D Pos.”2”) los.

5.  Draai de afvoerdop van de brandstoftank (fig.22/D 
Pos.”3”) los.

6.  Laat de brandstof uitstromen, en giet daarna voor de 
spoeling 10 liter reine brandstof in de vulopening om 
eventuele resterende onzuiverheden te elimineren.

7.  Plaats de afvoerdop weer en draai hem helemaal vast.

8.  Vul de tank met reine brandstof en plaats de dop weer.

 - AANDACHT - 

De brandstof is zeer ontvlambaar.

Rook niet en hou vlammen
uit de buurt tijdens deze handelingen.

Gevaar op brand en explosies.

 - AANDACHT - 

De verwijderde brandstof is een potentieel gevaarlijk 
afval voor het milieu en moet dus

gepast ingezameld worden.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.25/D)
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(fig.24/D)
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(fig.26/D)
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RADIATOR WATER / OLIE / INTERCOOLER
AGRI FARmER

 - AANDACHT - 

Deze handelingen moeten uitgevoerd worden wanneer 
de motor koud staat. 

Reiniging van de radiatorgrille
De radiatorgrille (fig.24/D Pos.”1”, fig.25/D Pos.”1”) en de 
luchtcirculatienetten (fig.26/D Pos.”A-B-C”) moeten zo rein 
mogelijk gehouden worden zodat een betere warmtewisseling 
tussen de radiator en de circulerende lucht mogelijk is. Om 
onzuiverheden te verwijderen, moet een luchtstraal onder lage 
druk gebruikt worden die van binnen naar de buitenzijde van 
de radiator moet gericht worden. Richt de straal daarna op de 
interne delen die vuil zijn. Als het vuil zeer compact zou zijn, 
wordt aanbevolen om het te verzachten met een waterstraal 
onder lage druk voordat de luchtstraal gaat gebruikt worden.

 - AANDACHT:
Voordat de motor wordt behandeld met lucht- of waterstra-
len moet de handleiding voor het gebruik en het onderhoud 
geraadpleegd worden.

 - AANDACHT:
De vinnen voor de warmtewisseling zijn zeer delicaat, ge-
bruik dus geen doeken of borstels om ze te reinigen. De wa-
ter- en luchtstralen moeten horizontaal gericht worden.

Controle van het peil van de koelvloeistof
Voor het normale gebruik van de machine moet het waterpeil 3 cm 
onder de dop van de radiator gehouden worden (fig.24/D Pos.”1”).  

De controle van het correcte peil van de koelvloeistof moet 
op de volgende manier uitgevoerd worden:

1.  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2.  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 

cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.  
3.  Draai de dop van de  radiator (fig.24/D Pos.”1”) langza-

am in tegenwijzersin tot aan de veiligheidsblokkering.
4.  Laat de druk en de stoom af.
5.  Verwijder de dop.
6.  Controleer het vloeistofpeil, vul indien noodzakelijk bij 

met een mengsel van water en antivries.
7.  Voer de handelingen uit in de omgekeerde volgorde om 

de dop weer te plaatsen.

 - AANDACHT:
Als frequent moet bijgevuld worden tijdens de normale wer-
kcondities, moet gecontroleerd worden of geen lekken in de 
koelinstallatie aanwezig zijn. Contacteer de assistentiedienst 
van DIeCI in geval van problemen.

 - AANDACHT - 
Gebruik gedemineraliseerd water om de koelinstallatie te 
vullen. Kalkhoudend water veroorzaakt afzettingen en een 

een voortijdige veroudering van de installatie.



D/23 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.28/D)

(fig.27/D)
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Verversing van de koelvloeistof
Voor een correcte verversing:

1.  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2.  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 

cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.
3.  Plaats een bak onder de radiator zodat de koelvloeistof die 

tijdens de vervanging uitstroomt kan opgevangen worden.
5.  Verwijder de mof (fig.16/D Pos.”1”) zodat het water uit 

de radiator kan stromen; verwijder de vuldop zodat het 
water nog sneller uitstroomt.

6.  Laat het koelcircuit helemaal leeglopen.
7.  Controleer de staat van de moffen en van de bevestigin-

gen, en vervang ze indien noodzakelijk.
8. Spoel de radiator met rein water via de vuldop (fig.27/D 

Pos.”1”) en door het uit de uitlaat te laten stromen 
(fig.28/D Pos.”1”). Voeg indien noodzakelijk aan het rei-
ne water een reinigingsmiddel toe.

9.  Sluit de uitlaat weer na de reiniging, en plaats de mof 
weer (fig.28/D Pos.”1”).

10. Vul de koelinstallatie via de vuldop (fig.27/D Pos.”1”) met de 
eerder bereide koelvloeistof tot het correcte peil wordt be-
reikt (3 cm onder de dop van de radiator).

11. Sluit de dop (fig.27/D Pos.”1”) en start de motor, laat 
hem enkele minuten aan het minimum toerental draaien.

12. Controleer of geen lekken aanwezig zijn, controleer het 
peil en voeg indien noodzakelijk nog vloeistof bij.

 - AANDACHT - 

Gebruik gedemineraliseerd water om de koelinstallatie 
te vullen. Kalkhoudend water veroorzaakt afzettingen en 

een voortijdige veroudering van de installatie.

 - AANDACHT:
Draag gepaste beschermende kleding tijdens deze handelingen.

 - AANDACHT:
Het verwijderde koelmiddel is een potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu, en moet dus gepast ingezameld worden.

 - AANDACHT - 

De radiator moet steeds gevuld worden met een oplossing 
van gedistilleerd water en antivries zodat corrosie en het 

bevriezen van het water in de installatie wordt vermeden.
De percentages van het mengsel

worden aangeduid op de verpakking van het antivries.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.35/D)
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(fig.34/D)
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(fig.36/D)
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RADIATOR WATER / OLIE / INTERCOOLER 
AGRI FARmER 26.6

 - AANDACHT - 

Deze handelingen moeten uitgevoerd worden wanneer 
de motor koud staat.

Reiniging van de radiatorgrille

De radiatorgrille (fig.34/D Pos.”1”), de koelschroeven (fig.34/D 
Pos.”2” - fig.35/D Pos.”1”) en de luchtcirculatiegrilles (fig.36/D 
Pos.”A”,”B”,”C”,”D”,”E”) moeten zo rein mogelijk gehouden worden 
zodat een betere warmtewisseling tussen de radiator, de motor en 
de circulerende lucht mogelijk is. Om onzuiverheden te verwijde-
ren, moet een luchtstraal onder lage druk gebruikt worden die van 
binnen naar de buitenzijde van de radiator moet gericht worden. 
Richt de straal daarna op de interne delen die vuil zijn. Als het vuil 
zeer compact zou zijn, wordt aanbevolen om het te verzachten 
met een waterstraal onder lage druk voordat de luchtstraal gaat 
gebruikt worden. Verwijder het vuil dat zich eventueel in het 
luchtkanaal van de ventilator van de motor bevindt met behulp 
van perslucht en een natte doek die geen resten achterlaat.

 - AANDACHT:
Voordat de motor wordt behandeld met lucht- of waterstra-
len moet de handleiding voor het gebruik en het onderhoud 
geraadpleegd worden.

 - AANDACHT:
De vinnen voor de warmtewisseling zijn zeer delicaat, ge-
bruik dus geen doeken of borstels om ze te reinigen. De wa-
ter- en luchtstralen moeten horizontaal gericht worden.

Controle van het peil van de koelvloeistof

Tijdens het normale gebruik van de machine moet het wa-
terreservoir van de radiator (fig.37/D Pos.”1”) steeds correct 
gevuld zijn. Het peil is correct wanneer het water zich net 
boven de helft van het reservoir bevindt (fig.37/D Pos.”A”).
De controle van het correcte peil van de koelvloeistof moet 
op de volgende manier uitgevoerd worden:
1.  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2.  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 

cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.  
3.  Draai de dop van het reservoir van de radiator (fig.37/D Pos.”2”) 

langzaam in tegenwijzerszin tot aan de veiligheidsblokkering.
4.  Laat de druk en de stoom af.
5.  Verwijder de dop.
6.  Controleer het vloeistofpeil, vul indien noodzakelijk met 

een mengsel van water en antivries.
7.  Voer de handelingen uit in de omgekeerde volgorde om 

de dop weer te plaatsen.

 - AANDACHT:
Als frequent moet bijgevuld worden tijdens de normale wer-
kcondities, moet gecontroleerd worden of geen lekken in de 
koelinstallatie aanwezig zijn. Contacteer de assistentiedienst 
van DIeCI in geval van problemen.

 - AANDACHT - 

Gebruik gedemineraliseerd water om de koelinstallatie 
te vullen. Kalkhoudend water veroorzaakt afzettingen en 

een voortijdige veroudering van de installatie.



D/25 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.
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Verversing van de koelvloeistof
Voor een correcte verversing van de koelvloeistof:

1.  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2.  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 

cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.
3.  Plaats een bak onder de radiator zodat de koelvloeistof die 

tijdens de vervanging uitstroomt kan opgevangen worden.
5.  Verwijder de mof (fig.38/D Pos.”1”) zodat het water uit 

de radiator kan stromen; verwijder de vuldop zodat het 
water nog sneller uitstroomt.

6.  Laat het koelcircuit helemaal leeglopen.
7.  Controleer de staat van de moffen en van de bevestigin-

gen, en vervang ze indien noodzakelijk.
8.  Los de verbindingen van de ontluchting (fig.37/D, pos.”3”-”4”) 

net voldoende zodat de lucht wordt afgelaten tijdens het vullen.
9. Spoel de radiator met rein water via de vuldop (fig.37/D 

Pos.”2”) en door het uit de uitlaat te laten stromen 
(fig.38/D Pos.”1”). Voeg indien noodzakelijk aan het rei-
ne water een reinigingsmiddel toe.

10. Sluit de uitlaat weer na de reiniging, en plaats de mof 
weer (fig.38/D Pos.”1”).

12. Vul de koelinstallatie via de vuldop (fig.37/D Pos.”2”) met 
de eerder bereide koelvloeistof tot het correcte peil wordt 
bereikt (fig.37/D Pos.”A”).

13. Start de motor. Laat de motor op temperatuur komen zo-
dat de klep van de watercirculatie wordt geopend.

14. Controleer het waterpeil en voeg water toe in het re-
servoir wanneer het peil zakt, tot het correcte peil weer 
wordt bereikt. Het kan zijn dat de handeling meerdere 
malen moet uitgevoerd worden voordat de koelinstallatie 
compleet gevuld is. Wanneer het water uit de eerder 
geloste verbindingen stroomt (fig.37/D, pos.”3”-”4”), is de 
koelinstallatie compleet vol.

15. Na het vullen moeten de twee verbindingen voor de on-
tluchting (fig.37/D, pos.”3”-”4”) vastgedraaid worden en 
moet de vuldop (fig.37 /D Pos.”2”) gesloten worden. 

16. Controleer of geen lekken aanwezig zijn. 
17. Controleer het waterpeil in het reservoir tijdens de eerste 

4 gebruiksuren van de machine, omdat het waterpeil in 
het reservoir weer zou kunnen dalen. Als het peil geda-
ald is, moet weer bijgevuld worden. 

 - AANDACHT - 

Gebruik gedemineraliseerd water om de koelinstallatie 
te vullen. Kalkhoudend water veroorzaakt afzettingen en 

een voortijdige veroudering van de installatie.

 - AANDACHT:
Draag gepaste beschermende kleding tijdens deze handelingen.

 - AANDACHT:
Het verwijderde koelmiddel is een potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu, en moet dus gepast ingezameld worden.

 - AANDACHT - 

De radiator moet steeds gevuld worden met een
oplossing van gedistilleerd water en antivries zodat

corrosie en het bevriezen van het water in de installatie 
wordt vermeden.

De percentages van het mengsel
worden aangeduid op de verpakking van het antivries.
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C1

1

(fig.39/D)

1

3

2

(fig.40/D)

(fig.41/D)

(fig.42/D)

(fig.43/D)

1

2

3

LUCHTFILTER
(fig.39/D Pos.”1”)

Reiniging / vervanging patronen

Een luchtfilter die in slechte condities wordt gehouden, veroor-
zaakt een beperking van het vermogen, excessief brandstofver-
bruik en een beperking van de bedrijfsduur van de motor.

De verstopping van de filter wordt gemeld door de daarvoor 
bestemde controlelamp op het linker dashboard (fig.47/D 
Pos.”1”); wanneer de verstopping wordt gemeld, mag maxima-
al 10 uren verder gewerkt worden. Het onderhoud moet alles-
zins uitgevoerd worden aan de voorgeschreven tijdsintervals.

De reiniging van de filter moet uitgevoerd worden met per-
slucht, maximum 3 bar, op een afstand van minimum 150 
mm. Wees zeer aandachtig dat het filtrerend element niet 
wordt beschadigd.
Gebruik een natte doek die geen resten achterlaat om de 
doos en de bedekking te reinigen.

Voor een correcte reiniging:

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein.
2.  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 

cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.  
3.  Open en blokkeer de kap.
4.  Trek het blokkeerhendeltje (fig.40/D Pos.”1”) naar uzelf 

dat zich op de vier hoeken van de filterbedekking bevindt 
(fig.39/D Pos.”2”). 

5. Verwijder de bedekking (fig.39/D Pos.”2”).
6.  Duw de interne handgreep (fig.41/D Pos.”1”) in de richting 

van de cabine (zoals aangeduid wordt door de pijl) en trek 
ze daarna naar boven om de secundaire filter te verwijderen.

7.  Laat de papieren filter (fig.42/D Pos.”1”) uit de houder 
schuiven zodat het deel met de pakking naar onder 
wordt gericht. Hou een hand onder de filter zodat hij niet 
kan vallen en beschadigd wordt.

8.  Verwijder de primaire filter (fig.43/D Pos.”1”) door het ex-
tractielipje op de zijkant (fig.43/D Pos.”2”) of het centrale 
plastic (fig.43/D Pos.”3”) naar uzelf te trekken.

9.  Reinig of vervang de filters en monteer alles weer door de-
zelfde handelingen in de omgekeerde volgorde uit te voeren.

 - AANDACHT:
Er wordt aanbevolen om de filters enkel te reinigen wanneer 
de controlelamp de verstopping meldt, of om ze te reinigen 
op de voorgeschreven tijdsintervals. Door een onnodige en 
te frequente reiniging worden de elementen onderworpen 
aan beschadigingen door het hanteren, zodat stof of vuil kun-
nen inkomen die schade aan de motor kunnen veroorzaken.

 - AANDACHT:
Als de filtrerende elementen in contact komen met eender 
welke vloeistof moeten ze vervangen worden.

Controleer regelmatig de inlaatmoffen, en vervang ze indien ze 
versleten of beschadigd zijn. Controleer regelmatig de sluiting 
van de bouten en de banden. De lucht mag niet in circulatie in de 
motor gebracht worden zonder dat ze eerst de filter passeerde.
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(fig.45/D)

(fig.46/D)

(fig.47/D)
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Tijdens de vervanging van de filterpatronen moeten de filterruimte 
en de primaire inlaatleiding (fig.39/D Pos.”3”) gereinigd worden.

De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden:

1. Verwijder de bouten van het kanaal van de primaire inla-
atleiding (fig.46/D Pos.”1”).

2.  Verwijder het kanaal, en reinig het met een straal per-
slucht.

3. Verwijder de bout op de voorzijde van de filter (fig.45/D 
Pos.”1”) en verwijder de ‘bijenkorf’ op de inlaat van de 
lucht (fig.45/D Pos.”2”). 

4. Gebruik voor de reiniging een natte doek die geen resten 
achterlaat. Reinig elke luchtinlaat.

5. Herhaal dezelfde handelingen in de omgekeerde zin om 
alles weer te monteren.

 - AANDACHT:
Als de pakking tussen de inlaatleiding en de filter bescha-
digd is, moet ze vervangen worden.

 - AANDACHT:
Zorg ervoor dat de filter correct en onbeschadigd gemonteerd is.

 - AANDACHT:
Om de complete efficiëntie van de filter te verzekeren, wordt 
aanbevolen om de filter compleet met alle delen en onder-
delen te gebruiken.
Elk versleten deel moet zo snel mogelijk vervangen worden.

 - verBOD - 

HET IS ABSOLUUT VERBODEN
om zonder luchtfilter van de motor te handelen.

De motor zuigt constant lucht aan tijdens het gebruik; de 
aanwezige stoffen die in circulatie zouden gebracht wor-
den, kunnen ernstige schade aanbrengen aan de installatie.
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(fig.50/D)

FILTER VENTILATIE CABINE
(fig.50/D)

Vervanging van de filter voor de ventilatie van de cabine

Het gewone onderhoud moet uitgevoerd worden aan de vo-
orgeschreven tijdsintervals.

De filter van de cabine moet elke 250 werkuren vervangen 
worden. 
Hier volgt de sequentie voor de correcte vervanging van de filter:

1. Parkeer de machine op een vlak terrein.
2. Trek de arm in en plaats hem helemaal omlaag.
3. Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 

cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”.
4. Verwijder de carter die zich achteraan de cabine bevindt 

(fig.50/D Pos.”1”) door de bevestigingsschroeven los te 
draaien (fig.50/D Pos.”2”).

5. Verwijder de versleten filter en plaats de nieuwe (fig.50/D 
Pos.”3”).

6. Monteer de carter weer.
7.  Start de motor weer met de ventilator in werking om te 

controleren of de handelingen correct werden uitgevoerd.

 - AANDACHT:
Reinig de verstopte filter niet met lucht of water, en herge-
bruik hem niet.
Na de bedrijfsduur verliest de filter bepaalde kenmerken die 
niet hersteld kunnen worden.

 - BeLANGrIJK:
Als de machine in zeer stoffige omgevingen wordt gebruikt 
(bijv. in hooischuren, enz.), wordt de bedrijfsduur van de fil-
ter beperkt tot 100 uren. 

 - BeLANGrIJK:
In geval van storingen van het ventilatiesysteem moet ge-
controleerd worden of de filter verstopt is.

Contacteer de assistentiedienst van DIeCI in geval van sto-
ringen nadat de filter werd vervangen.

 - AANDACHT:
Gebruik de machine nooit zonder filter van de cabine.
Als stoffen in de cabine komen, bestaan risico’s voor de gezond-
heid van de operator en op het stukgaan van het ventilatiesysteem.
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(fig.51/D)

(fig.52/D)

(fig.53/D)
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AIRCONDITIONING 
(OPTIONAL)

Reiniging van de installatie

1 Verwijder de beschermingscarter (fig.51/D Pos.”1”). 

2. Reinig de condensator (fig.51/D Pos.”2”) met behulp van 
perslucht aan een maximum druk van 7 bar, via de stra-
lende massa, vanaf de tegenovergestelde zijde van de  
luchtstroom (fig.51/D).

3. Let op dat de vinnen van de radiator niet worden be-
schadigd.

4. Monteer na de reiniging de condensator weer.

 - BeLANGrIJK:
Als de installatie van de airconditioning niet correct werkt, 
moet de condensator onmiddellijk geïnspecteerd worden.

 - BeLANGrIJK:
Controleer jaarlijks de lading van het gas langs de daar-
voor bestemde kranen (fig.52/D Pos.”1”).

 - AANDACHT:
Vervang elke 2 jaar de droogfilter (fig.52/D Pos.”2”).
Als deze filter stukgaat, kan de installatie van de airconditioning 
ernstig beschadigd worden en kunnen deeltjes in de lucht te-
rechtkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de operator. 

 - BeLANGrIJK:
Schakel de airconditioning elke 15 dagen twee minuten in, 
ook tijdens het koude seizoen. Op deze manier worden de 
mobiele delen gesmeerd, zoals de compressor en de installa-
tie in het algemeen.

 - AANDACHT:
Los GEEN enkele flexibele leiding van de installatie van de 
airconditioning. Als de huid in aanraking komt met het koel-
middel kan bevriezing veroorzaakt worden.

Spanning van de riem van de compressor

Controleer elke 500 uren de spanning van de riem van de com-
pressor (fig.53 Pos.”1”), (fig.53 Pos.”2”) voor Agri Farmer 26.6.

 - AANDACHT:
De riem moet gecontroleerd worden wanneer de motor koud staat.
Schakel voordat de controle wordt uitgevoerd de motor uit 
en verwijder de sleutel, plaats in de cabine een plaatje met 
“bezig met onderhoud”.
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BLOKKEERKLEPPEN VOOR CILINDERS

De blokkeerkleppen voor cilinders beletten de ongecontro-
leerde beweging van de zuigers van de cilinders wanneer 
geen hydraulische druk aanwezig is of wanneer een flexibe-
le leiding ontploft. 
De kleppen zijn rechtstreeks op de cilinders gemonteerd.

Controle van de werking van de terugslagkleppen van 
de cilinders

 - AANDACHT:
Tijdens de controle mogen geen personen aanwezig zijn 
binnen de actieradius van de machine.

 - AANDACHT:
Controleer één beweging per keer. 

 - AANDACHT:
In geval van storingen mag de machine niet gebruikt worden 
tot de herstelling werd uitgevoerd.

 (fig.54/D) (blokkeerklep hefcilinder arm) 

A) Hefcilinders arm: (fig.54/D)

1. Start de motor. Controleer of de parkeerrem ingescha-
keld is en de aandrijving in ‘vrij’ gesteld is. 

2. Til de arm ongeveer 45° op. 

3. Stel de bedieningshendel in werking om de arm omlaag 
te plaatsen terwijl de motor aan 1400 toeren draait. Leg 
de motor stil tijdens de beweging van de arm. De be-
weging van de arm moet vertragen en daarna stoppen 
wanneer de motor vertraagt en stopt.

Als de arm blijft bewegen nadat de motor werd stilgelegd, is 
de blokkeerklep van de cilinders defect. Het defect moet zo 
snel mogelijk geëlimineerd worden; contacteer de assisten-
tiedienst van DIeCI.
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(fig.55/D) (blokkeerklep externe cilinder extensie arm)

 (fig.56/D) (blokkeerklep interne cilinder extensie arm)

(fig.57/D) (blokkeerklep externe cilinder afstelling plaat)

C) Cilinder afstelling vorken: (fig.57/D)

1. Start de motor, en plaats een last op de vorken
 (bijvoorbeeld stenen of hooi).
 Hel de vorken compleet achteruit. 

2.  Schakel de parkeerrem in en stel de aandrijving in ‘vrij’. 

3. Verwijder de arm net voldoende van de grond zodat de 
vorken vooruit kunnen geheld worden. 

4. Stel de bedieningshendel in werking om de vorken vo-
oruit te hellen terwijl de motor aan 1400 toeren draait. 
Leg de motor stil tijdens de beweging van de vorken. De 
beweging van de afstelling moet vertragen en daarna 
stoppen wanneer de motor vertraagt en stopt.

Als de vorken blijven bewegen nadat de motor werd stilge-
legd, is de blokkeerklep defect.
Het defect moet zo snel mogelijk geëlimineerd worden; con-
tacteer de assistentiedienst van DIeCI.

B) Cilinder extensie arm: (fig.55/D-56/D)

1. Start de motor. Controleer of de parkeerrem ingescha-
keld is en de aandrijving in ‘vrij’ gesteld is. 

2. Plaats de arm volledig omhoog en trek hem compleet uit. 

3. Stel de bedieningshendel in werking om de arm in te 
trekken terwijl de motor aan 1400 toeren draait. Leg de 
motor stil tijdens de beweging van de arm. De beweging 
van de arm moet vertragen en daarna stoppen wanneer 
de motor vertraagt en stopt.

Als de arm blijft bewegen nadat de motor werd stilgelegd, is 
de blokkeerklep defect. Het defect moet zo snel mogelijk ge-
elimineerd worden; contacteer de assistentiedienst van DIeCI.
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(fig.61/D)

(fig.60/D)

G1

G2

F1

F2

REDUCTOR EN DIFFERENTIAALBRUGGEN

De afbeeldingen zijn indicatief, en zouden kunnen verschillen 
met de delen die werkelijk op uw machine geïnstalleerd zijn.
De referenties naar de uitlaten van het onderhoud verwijzen 
naar de volgende pagina’s waar twee standaard bruggen 
met reductor, voor een preciezere identificatie, aangeduid 
worden (fig.66/D - fig.67/D).

Reductor
Olieverversing  
(fig.60/D)  

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

2. Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdoppen zodat tijdens de 
vervanging eventuele uitstromende olie wordt opgevangen.

4.  Verwijder de afvoerdop (fig.60/D Pos.”G1”) en de vuldop/
peildop (fig.60/D Pos.”F1”) zodat de olie volledig kan 
uitstromen.

5.  Laat de olie compleet uitstromen.

6.  Plaats de afvoerdoppen weer en draai ze helemaal vast.

7.  Vul bij met olie van het aanbevolen type via de vuldop/
peildop (fig.60/D Pos.”F1”).

8.  Het oliepeil is correct wanneer olie uit de vuldop/oliedop 
stroomt (fig.60/D Pos.”F1”).

9.  Controleer eventuele lekken uit de afvoerdoppen.

10. Plaats de vuldop/peildop weer en draai hem helemaal vast.

Differentiaalbruggen vooraan / achteraan
Olieverversing
(fig.61/D)  

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

2. Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdoppen zodat tijdens de 
vervanging eventuele uitstromende olie wordt opgevangen.

4.  Verwijder de afvoerdop (fig.61/D Pos.”G2”) en de vuldop/peil-
dop (fig.61/D Pos.”F2”) zodat de olie volledig kan uitstromen.

5.  Laat de olie compleet uitstromen.

6.  Plaats de afvoerdoppen weer en draai ze helemaal vast.

7.  Vul bij met olie van het aanbevolen type via de vuldop/
peildop (fig.61/D Pos.”F2”).

8.  Het oliepeil is correct wanneer olie uit de vuldop/oliedop 
stroomt (fig.61/D Pos.”F2”).

9.  Controleer eventuele lekken uit de afvoerdoppen.

10. Plaats de vuldop/peildop weer en draai hem helemaal vast.
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(fig.63/D)

(fig.64/D) (fig.65/D)

M

M

Planetaire reductor

Olieverversing
(fig.63/D - fig.64/D - fig.65/D)

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

2. Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdoppen zodat tijdens de 
vervanging eventuele uitstromende olie wordt opgevangen.

3.  Draai de naaf van het wiel (fig.63/D Pos.”1”) zodanig 
dat de uitlaat (fig.64/D Pos.”M”) zich onderaan bevindt 
(fig.64/D), en verwijder de oliedop.

4.  Laat de olie compleet uitstromen.

5.  Draai de naaf van het wiel zodanig dat de uitlaat (fig.65/D 
Pos.”M”) zich in de tussenpositie bevindt (fig.65/D).

6.   Vul de reductor via de opening (fig.65/D) tot het correcte 
peil wordt bereikt. 

 Het correcte peil wordt bereikt wanneer de olie uit de 
oliedop stroomt.

7.  Monteer de oliedop van de planetaire reductor weer, en 
draai hem helemaal vast.  

8. Herhaal de handelingen voor de vier reductor-units.
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Legende

F  Vuldop en oliepeil

G Afvoerdop olie

H Dop ontluchting

I  Smeernippel

m Oliedop

DIFFERENTIAALBRUG VOORAAN

(fig.66/D)

G2
F2

F1G1
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DIFFERENTIAALBRUG ACHTERAAN

Legende

F  Vuldop en oliepeil

G Afvoerdop olie

H Dop ontluchting

I  Smeernippel

m Oliedop

(fig.67/D)

G2
F2
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(fig.68/D)

GLIjVLAKKEN TELESCOOPARm

Invetting
(fig.68/D)

De glijvlakken van de arm moeten gesmeerd gehouden wor-
den om de bewegingen zacht te houden en zo veel mogelijk 
slijtage te vermijden.

Trek de arm compleet uit en controleer het glijvlak.
Als de vetlaag dun is of onzuiverheden bevat (zand, stof, 
spaanders, enz.), moet als volgt gehandeld worden:

-  Verwijder de vetlaag van de glijvakken met behulp van 
een doek wanneer de arm compleet uitgestrekt is. 

-  Gebruik een kwast om de laag aanbevolen vet goed uit 
te strijken op de vier zijden van de telescooparm. 

-  Stel de telescooparm meerdere malen in werking om het 
vet uniform te verdelen.

-  Verwijder het teveel aan vet.

 - AANDACHT - 

Tijdens de fase van de visieve controle en het verdelen 
van het vet moet de machine uitgeschakeld zijn en moet 
de sleutel uit de cabine verwijderd worden zodat toeval-

lige handelingen worden vermeden. 

 - AANDACHT:
Als de machine in belastende omstandigheden en in zeer 
stoffige zones wordt gebruikt, moet het invetten frequenter 
uitgevoerd worden.

 - AANDACHT:
Gebruik enkel smeermiddelen die aangewezen worden in de 
tabellen van DIeCI. Andere smeermiddelen kunnen ernstige 
schade aan de glijvlakken veroorzaken.

Slijtage van de glijvlakken

Voor de intervals moet de samenvattende tabel in het begin 
van het hoofdstuk geraadpleegd worden.

De slijtage van de glijvlakken kan leiden tot oscillaties en spe-
lingen tussen een schuifmast en een andere, met verlies van 
de precisie tijdens de bewegingen en gevaar op het vallen 
van de last als gevolg. Hoe erger de slijtage hoe ernstiger de 
gevolgen zullen zijn. Het onderhoud van de glijvlakken van de 
telescooparm moet uitgevoerd worden in een erkende garage.
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(fig.69/D)

EXTERNE KETTINGEN ARm
(fig.69/D)

Smering

De smering moet uitgevoerd worden voor de volgende redenen:

-  Om een vloeistof tussen de contactoppervlakken te heb-
ben die de slijtage beperkt en het afslaan vermijdt. 

-  Om de kettingen te beschermen tegen corrosie.

-  Om het lawaai tussen de oppervlakken te beperken die on-
derworpen worden aan stoten.

De smering moet uitgevoerd worden:

-  In de lengte, in een zone waar de bewegingspunten wei-
nig belast worden om de penetratie van smeermiddel te 
vergemakkelijken.

-  Dwars, tussen de platen om de penetratie van olie tus-
sen de bewegingspunten te vergemakkelijken.

De viscositeit van de olie moet gepast zijn voor de omgevin-
gstemperatuur. Een te zwakke viscositeit begunstigt de evacuatie 
van het smeermiddel, een te hoge viscositeit belet dat het smeer-
middel in de bewegingspunten penetreert. Om de correcte visco-
siteit te kennen, moet de tabel geraadpleegd worden (fig.70/D).

 - AANDACHT:
Contacteer de assistentiedienst van DIeCI in geval van spe-
ciale toepassingen en gebruik in ongunstige omstandigheden.

  - verBOD -  

HET IS ABSOLUUT VERBODEN
om de kettingen te smeren met vet.

Controle van de slijtage

Controleer het volgende aan de aangeduide tijdsintervals:

- De geometrie van de installatie.

- De staat van de ketting, om sporen van wrijving te analyse-
ren die een niet-correcte geometrie van de installatie kunnen 
aangeven. Slijtage op het profiel van de zijplaat door contact 
met de schijven en de geleiders. Slijtage op de zijden van de 
externe platen en op de koppen van de spillen door contact 
met de flenzen van de schijven of met eventuele geleiders.

- Slijtage van de bewegingspunten van de kettingen, door  
de rechtstreekse meting over de lengte met een meetin-
strument of een controleregel, en visief.

- Slijtage van de platen van de hefkettingen type Fleyer. 

 - AANDACHT - 

De kettingen moeten verplicht vervangen worden wanneer 
de slijtage als gevolg van verlenging meer dan 2% bedra-
agt. Wanneer de ketting wordt vervangen, moeten ook de 

respectievelijke rollen VERPLICHT vervangen worden.

Geadviseerde viscositeit
ISO VG (Cst)

Temperatuur (°C)

- 15 < T< 0

0 < T< 50

50 < T< 80

tussen de 15 en 32

tussen de 46 en 150

tussen de 220 en 320

In
w

en
di

ge
 

br
ee

dt
e

Roldia-meter Buitenste schakel
Bus

Rol Binnenste plaat
Verbindingsschakel

Buitenste plaat
Pen

Afstand
Binnenste schakel

(fig.70/D) Tabel viscositeit olie ketting

(fig.71/D) Onderdelen van een standaard ketting
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AL4 AL5 AL6 AL8 AL10 AL12 AL14 AL16

BL4 BL5 BL6 BL8 BL10 BL12 BL14 BL16

1/2” 5/8” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 1 3/4” 2”

12,70 15,87 19,05 25,40 31,75 38,10 44,45 50,80

Steek 

(fig.72/D)

(fig.73/D)

(fig.74/D)

Steek 

Bepaling van de slijtage als gevolg van verlenging

-  Controleer welk type van ketting geïnstalleerd is (wordt aange-
duid op de externe plaat van de ketting); als dit onleesbaar is, 
moet de assistentiedienst van DIeCI gecontacteerd worden.

-  Zoek de steek van de ketting in de tabel (fig.72/D).
 (bijv. ketting Fleyer AL8/BL8 steek 1”/25,40mm) en ver-

menigvuldig met 10.

-  Meet 10 steken van de te controleren ketting (fig.73/D).

-  Als de meting meer dan 2% van de steek bedraagt die 
wordt aangeduid in de tabel, vermenigvuldigd met 10, 
moet de ketting als versleten beschouwd worden en 
moet ze dus verplicht vervangen worden.

  2% van de meting  = [ Meting : 100 ] x 2

 - AANDACHT:
De meting moet uitgevoerd worden in meerdere punten wan-
neer de ketting gespannen is, omdat de slijtage niet uniform 
zou kunnen zijn. De meting kan uitgevoerd worden met een 
kaliber of met een liniaal met millimeteraanduiding (fig.74/D).

Controle, reiniging, smering

-  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein.

-  Stel de machine op de stabilisatoren (indien aanwezig).

-  Trek de telescooparm volledig uit in de horizontale positie.

-  Schakel de motor uit en verwijder de sleutel, plaats in de 
cabine een plaatje met “bezig met onderhoud”. 

-  Reinig de kettingen met een schone doek, die geen resten 
achterlaat, om de meeste onzuiverheden te verwijderen.

-  Gebruik een harde nylon borstel en reine diesel om alle 
onzuiverheden te verwijderen. Gebruik daarna perslucht.

-  Onderzoek aandachtig de kettingen zoals wordt aange-
duid in de paragraaf “controle slijtage”.

-  Smeer de kettingen lichtjes met olie, met behulp van een 
kwast (raadpleeg de paragraaf “smering”). 

-  Verwijder het teveel aan olie van het volledige vlak van de 
kettingen, met behulp van een reine doek.

-  Stel de telescooparm meerdere malen in werking om de 
olie uniform te verdelen. 

 - AANDACHT:
Contacteer de assistentiedienst van DIeCI in geval de 
kettingen moeten vervangen worden.

 - AANDACHT - 

De kettingen kunnen verzwakt worden door de waterstof.

HET IS ABSOLUUT VERBODEN om de werkzaamheden 
in zure omgevingen uit te voeren.

Handel voor een zo kort mogelijke tijd in oxiderende en 
corrosieve omgevingen.

Flyer kettingen
Flyer kettingen
Steek inch
Steek mm
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DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.75/D)

(fig.76/D)

SmEERNIPPELS 
Telescooparmen een/twee/drie schuifmasten
De referenties van de smeernippels van de armen met twee schuifmasten zijn dezelfde voor de armen met drie schuifmasten.
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Drijfas achteraan

SmEERNIPPELS 
Drijfassen en differentiaalbruggen

Drijfas vooraan 

Differentiaalbrug

Planetaire reductor

(fig.77/D)
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1

(fig.78/D)

ACCUSCHAKELAAR
(fig.78/D Pos.”1”)

De accuschakelaar bevindt zich onder de cabine, naast de 
accu. Met deze schakelaar kan de stroom naar de elektri-
sche installatie uitgeschakeld worden wanneer het circuit op 
de negatieve pool wordt geopend.

-  Draai zodanig aan de handgreep dat de lange zijde zich 
parallel met de accu bevindt, om het circuit te openen en 
de stroomtoevoer uit te schakelen.

-  Draai aan de handgreep zodat de beginpositie (fig.78/D 
Pos.”1”) wordt bereikt, om de begincondities te verkrij-
gen en het circuit te sluiten.

 - AANDACHT - 

De accuschakelaar mag enkel gebruikt worden 
wanneer de machine uitgeschakeld is.

 - AANDACHT - 

Elke keer het onderhoud op de machine wordt uitge-
voerd, moet op de accuschakelaar gedrukt worden om 

het elektrisch circuit te openen.
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1

1

(fig.80/D)

(fig.81/D)

ZEKERINGEN
(fig.80/D Pos.”1”)

Hoofdzakelijke stuurcentrale

Het hoofdzakelijke elektrische circuit wordt beschermd door 
zekeringen die zich in de hoofdzakelijke elektronische ka-
art bevinden (fig.80/D Pos.”1”). Om de elektronische kaart 
te bereiken, moet het linker plastic onder het dashboard 
verwijderd worden door eerst de schroeven los te draaien.
In geval van elektrische storingen moet als eerste handeling 
voor het zoeken van defecten de integriteit van de zekerin-
gen gecontroleerd worden. De zekeringen moeten verwi-
jderd worden met een daarvoor bestemde tang.

Om de zekering te vervangen, moet ze uit de zitting geha-
ald worden met behulp van de daarvoor bestemde tang, en 
moet ze vervangen worden met een andere zekering met 
dezelfde klasse, kwaliteit en elektrische stroomsterkte.

 - AANDACHT:
Voordat de plastics onder het dashboard worden verwijderd, 
moet de stroomtoevoer van de machine uitgeschakeld wor-
den door op de accuschakelaar te drukken.

 - AANDACHT:
Herstel de zekeringen absoluut niet.

Stuurcentrale motor
(fig.81/D Pos.”1”)

De elektrische circuits van de motor en de bijbehorende onder-
delen worden beschermd door een stuurcentrale van de zeke-
ringen die zich in de motorruimte bevindt (fig.81/D Pos.”1”). 
Verwijder de bedekking van de doos om de zekeringen te 
kunnen bereiken. In geval van elektrische storingen moet 
als eerste handeling voor het zoeken van defecten de inte-
griteit van de zekeringen gecontroleerd worden.

Om de zekering te vervangen, moet ze uit de zitting geha-
ald worden met behulp van de daarvoor bestemde tang, en 
moet ze vervangen worden met een andere zekering met 
dezelfde klasse, kwaliteit en elektrische stroomsterkte. Een-
der welke andere handeling mag enkel uitgevoerd worden 
door gespecialiseerd personeel.

 - AANDACHT:
Voordat de motorruimte wordt bereikt, moet de machine 
uitgeschakeld worden, moet de sleutel verwijderd worden, 
en moet de stroomtoevoer naar de machine uitgeschakeld 
worden door op de accuschakelaar te drukken.

 - AANDACHT:
Herstel de zekeringen absoluut niet.

 - AANDACHT - 

De hoofdzekering van de machine
bevindt zich in de stuurcentrale van de motor.
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(fig.82/D)

(fig.83/D)

(fig.84/D)

(fig.85/D)

1

2

1

C3

2

3

2
3

1

VERLICHTING

De verlichting van de machine moet steeds efficiënt en perfect 
functionerend zijn. De werking van de verlichting moet dagelijks 
gecontroleerd worden. Als de behuizing van de verlichting bescha-
digd is, moet het beschadigde deel onmiddellijk vervangen wor-
den. Een verbrande lamp moet onmiddellijk vervangen worden.

KOPLAmP
(fig.82/D)

De koplamp bevat de richtingaanwijzers, de positielichten en 
het groot licht/dimlicht.

Om de lampjes te bereiken:

-  Leg de machine stil en druk op de accuschakelaar om 
de stroomtoevoer uit te schakelen.

-  Verwijder de connector van de stroomtoevoer van de 
koplamp die zich achteraan bevindt.

-  Verwijder het voorste deel van de koplamp door de schro-
even los te draaien die zich op de achterkap bevinden.

Om de koplamp weer te sluiten, moet in de omgekeerde zin 
gehandeld worden. Zorg er voor dat de dichtingspakking 
correct wordt geplaatst.

Vervanging van het lampje van de richtingaanwijzers
(fig.83/D Pos.”1”) (21w)

-  Druk op het bovenste deel van het lampje.
-  Draai het lampje terwijl er op gedrukt wordt, zodat het uit 

het blok komt.

Voer dezelfde handelingen uit om een nieuw lampje te plaatsen.

Vervanging van het lampje van het positielicht
 (fig.84/D Pos.”1”) (4w)

-  Neem het achterste deel vast waar zich de elektrische 
aansluitingen bevinden (fig.84/D Pos.”2”).

-  Draai en trek het achterste deel naar uzelf.
-  Verwijder de houder, en druk op het bovenste deel van het lampje.
-  Draai het lampje terwijl er op gedrukt wordt, zodat het uit 

het blok komt.

Voer dezelfde handelingen uit om een nieuw lampje te plaat-
sen. Plaats de houder weer in de zitting.

Vervanging van het lampje van het dimlicht/groot licht
 (fig.85/D Pos.”1”) (60/55w H4)

-  Verwijder de elektrische connector door hem naar uzelf 
te trekken.

-  Hef het blokkeerlipje op (fig.85/D Pos.”2”) en verplaats 
het opzij zodat het lampje vrijkomt.

-  Vervang het lampje, en handel in de omgekeerde zin om 
het te blokkeren en het aan te sluiten. Respecteer de 
klemverbindingen van de lamp (fig.85/D Pos.”3”) zodat 
ze correct geplaatst wordt.

   

 - AANDACHT - 

De lampjes zijn zeer breekbaar. Hanteer ze voorzichtig. 
De lampjes van de dimlichten mogen niet

met de blote hand gehanteerd worden.
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1

2

1

(fig.87/D) (fig.88/D)

(fig.89/D)

(fig.90/D)

(fig.91/D)

2
2

1

3 4
4

(fig.86/D)

3

1

2 3

4

ACHTERLICHT
(fig.86/D)

Het achterlicht bevat het licht van de achteruitversnel-
ling (21W) (fig.89/D Pos.”1”), het rode achterlichtje (5W) 
(fig.89/D Pos.”2”), het stoplicht (21W) (fig.89/D Pos.”3”) en 
de richtingaanwijzer (21W) (fig.89/D Pos.”4”).

Om de lampjes te bereiken:

-  Leg de machine stil en druk op de accuschakelaar om 
de stroomtoevoer uit te schakelen.

-  Verwijder de connector van de stroomtoevoer van de 
koplamp die zich achteraan bevindt.

-  Verwijder het voorste deel van het licht door de schroeven 
los te draaien die zich op de kap bevinden.

 - AANDACHT:
Om het licht weer te sluiten, moet in de omgekeerde zin 
gehandeld worden. Zorg ervoor dat de dichtingspakking cor-
rect wordt geplaatst.

Vervanging van het lampje van het achterlicht.

-  Druk op het bovenste deel van het lampje.
-  Draai het lampje terwijl er op gedrukt wordt, zodat het uit 

het blok komt.

Voer dezelfde handelingen in de omgekeerde zin uit om een 
nieuw lampje te plaatsen. 

WERKLICHT
(fig.87/D)

Vervanging van de lampjes
(fig.89/D Pos.”1”) (speciaal lampje)

-  Leg de machine stil en druk op de accuschakelaar om 
de stroomtoevoer uit te schakelen.

-  Verwijder de connector van de stroomtoevoer van het 
licht die zich achteraan bevindt (fig.88/D Pos.”1”).

-  Druk het stopcontact van de connector op het licht 
(fig.88/D Pos.”2”).

-  Draai het stopcontact terwijl er op gedrukt wordt, zodat 
het uit het blok komt.

Voer dezelfde handelingen in de omgekeerde zin uit om een 
nieuw lampje te plaatsen. 

WERKLICHT DUBBELE REFLECTOR
(fig.90/D)

Vervanging van de lampjes
(fig.91/D Pos.”1”) (Type 21w H3)

-  Leg de machine stil en druk op de accuschakelaar om 
de stroomtoevoer uit te schakelen.

-  Verwijder de schroeven die zich op het voorste deel van 
het licht bevinden.

-  Verwijder de connectoren van de stroomtoevoer van de 
lampjes (fig.91/D Pos.”2”).

-  Verplaats de blokkeerlipjes naar binnen om ze te bevri-
jden (fig.91/D Pos.”3”).

Voer dezelfde handelingen in de omgekeerde zin uit om een 
nieuw lampje te plaatsen. Respecteer de klemverbindingen 
(fig.91/D Pos.”4”) zodat het lampje correct geplaatst wordt.
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TABEL VOORSPANWAARDEN EN AANHAALKOPPELS
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

60° ovale inzetstukken - BSP schroefdraad
SCHROEFDRAAD

N.m

1/18-28
 

12-14

TABEL AANHAALKOPPELS
VAN DE HYDRAULISCHE FITTINGEN

1/4-19
 

14-16

3/8-19
 

25-28

1/2-14
 

45-60

5/8-14
 

55-70

3/4-14
 

90-110

1”-11
 

120-140

1”1/2-11
 

200-245

1”1/4-11
 

170-190

60° ovale inzetstukken - mETRISCHE schroefdraad

SCHROEFDRAAD

N.m

10x1
 

12-14

12x1,5
 

13-15

14x1,5
 

15-18

16x1,5
 

25-28

18x1,5
 

27-30

22x1,5
 

50-60

26x1,5
 

60-75

30x1,5
 

110-130

28x1,5
 

80-100

DIN FITTINGEN SERIE / RANGE “L”
SCHROEFDRAAD

N.m

12x1,5
 

13-15

14x1,5
 

15-18

16x1,5
 

25-28

18x1,5
 

27-30

22x1,5
 

50-60

26x1,5
 

30-75

36x1,5
 

120-140

30x2
 

85-105

45x1,5
 

170-190

52x1,5
 

190-230

DIN FITTINGEN SERIE / RANGE “S”
SCHROEFDRAAD

N.m

14x1,5
 

15-18

16x1,5
 

25-28

18x1,5
 

27-30

20x1,5
 

43-54

22x1,5
 

50-62

30x2
 

90-110

24x1,5
 

60-75

36x2
 

125-145

42x2
 

170-190

52x2
 

200-245



D/49 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Inlaatfilter hydraulische 
olie verstopt

Demonteer de oliefilter en
vervang hem

Hydrostatische aandrijving 
defect

Herstel of vervang de aandrijving

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE
AANDRIjVING

Storing van het inching pedaal Controleer de terugslagveer van 
het pedaal Controleer de positie 
van de verdeler

De machine verliest snelheid

De machine rijdt
in geen enkele rijrichting

De sensor die ingebouwd is
in de stoel leest
‘persoon aanwezig’ niet

Ga correct zitten

Stabilisatoren
omlaag geplaatst

Plaats alle stabilisatoren
compleet omhoog

De hendel vooruit / achteruit is niet 
ingeschakeld (controlelamp uit)

Schakel de hendel in
de gewenste positie

Knop trage / snelle versnelling
(controlelamp uit) Druk op de knop

Achterbrug geblokkeerd
(optional)

Deblokkeer de brug

vervolg op pag. D/48

UNIT PROBLEEm WAARSCHIjNLIjKE OORZAAK OPLOSSING

Hendel rijrichting ingeschakeld Plaats de hendel in ‘vrij’

Gebrek aan brandstof Vul de brandstoftank

Accu leeg Laad de accu op of vervang ze

Zekering defect Vervang de zekering

Ander
Raadpleeg de handleiding voor 
het gebruik en het onderhoud
van de motor

De motor start nietmOTOR

HET ZOEKEN VAN DEFECTEN

 - AANDACHT:
De handelingen voor het elimineren van defecten mogen enkel door bevoegd personeel uitgevoerd worden.

Voer geen ingrepen op defecten uit als eerst de “Gebruiksaanwijzing” en de “Veiligheidsnormen” van de machine niet werden 
doorgelezen en begrepen.

Dit symbool  duidt aan dat de storing ENKEL kan opgelost worden wanneer een erkende garage van DIECI Service 
wordt gecontacteerd.

UNIT PROBLEEm WAARSCHIjNLIjKE OORZAAK OPLOSSING
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D/50

Mod. Agri Farmer

 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

HET ZOEKEN VAN DEFECTEN

Controleer het peil van de
hydrostatische olie

Schakel de rem uit

De machine rijdt
in geen enkele rijrichting

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE
AANDRIjVING

Het luik onder de 
machine werd gesloten  
(aandrijving machine)

Hydrostatische aandrijving defect Herstel of vervang de aandrijving 

Elektrisch circuit defect Herstel het circuit

Gebrek aan olie in het oliereser-
voir - remmen

Reinig de installatie 
of vul het reservoir

Rempomp defect

Remschijven versleten Vervang de remblokken

Herstel of vervang de pomp

De machine remt nietREmmEN

De wielen zijn niet correct
uitgelijnd Voer de uitlijning uit 

Foute selectie van de 
besturing

Stel de hendel in een 
ander type van besturing

Verdeler van de 
bediening defect

Herstel of vervang 
de verdeler

De hydraulische cilinders van het 
stuur lekken olie Vervang de pakkingen

De machine rijdt dwars
De wielen zijn niet uitgelijnd

STUUR

Ongepaste vloeistof in het circuit
of in de differentiaalcarter

Controleer de vergelijkende 
tabel van de olies

Vloeistoflek in het circuit Controleer de lekken

Peil hydraulische olie onvoldoende

Parkeerrem ingeschakeld

Open het luik

UNIT PROBLEEm WAARSCHIjNLIjKE OORZAAK OPLOSSING

UNIT PROBLEEm WAARSCHIjNLIjKE OORZAAK OPLOSSING

UNIT PROBLEEm WAARSCHIjNLIjKE OORZAAK OPLOSSING



D/51 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Peil hydraulische olie
in het reservoir onvoldoende Vul olie bij

Hydraulische pomp defect Herstel of vervang de pomp
De machine

tilt de last niet op

TELESCOOPARm 

Ijking verdeler laag Controleer en her-ijk de verdeler

Interne lekken van de
hefcilinders

Vervang de pakkingen

Raadpleeg het hoofdstuk
“Het kennen van de machine”

Elektrisch circuit defect Controleer de zekeringen
en de elektrische installatie

De arm wordt niet uitgestrekt
Raadpleeg het hoofdstuk
“Het kennen van de machine”

De veiligheidssystemen
zijn ingeschakeld

De arm daalt niet
De veiligheidssystemen zijn
ingeschakeld
(controlelamp en geluidssignaal aan)

HET ZOEKEN VAN DEFECTEN

De veiligheidssystemen zijn
ingeschakeld
(controlelamp en geluidssignaal aan)

Raadpleeg het hoofdstuk
“Het kennen van de machine”

UNIT PROBLEEm WAARSCHIjNLIjKE OORZAAK OPLOSSING
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

AANWIjZINGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET CONTROLEREGISTER
 Het “CONTROLEREGISTER” moet opgesteld worden in overeenstemming met de eisen die bepaald worden door de Essen-

tiële Veiligheidseisen zoals bedoeld in par. 4.4.2.b van Bijlage I van de Machinerichtlijn 98/37/EG, om bewijs van de juiste uit-
voering van alle controle- en onderhoudswerkzaamheden van de machine met betrekking tot de veiligheid ervan te bewaren.

 In het controleregister moeten behalve alle activiteiten met betrekking tot de levensduur en het gebruik van de machine (vervangen 
van onderdelen, revisies, defecten enz.) ook alle controles op driemaandelijkse en jaarlijkse basis zoals bepaald door de geldige wet-
telijke bepalingen genoteerd worden, waaronder die in het hoofdstuk “Onderhoud” en “Werktuigen” van deze handleiding vermeld zijn.

 Bovendien moeten de naam van de onderhoudsmonteur en de datum van de onderhoudsbeurt duidelijk vastgesteld kunnen worden. 
 Er wordt geadviseerd om dit controleregister op te stellen, bij te houden en gedurende de hele levensduur van de 

machine goed te bewaren.
 Hierna worden enkele bladzijden blanco gelaten om u te helpen om uw eigen Controleregister te maken.

PLICHTEN EN WIjZE VAN AANmELDING BIj HET I.S.P.E.S.L.
 Het Ministerieel Besluit van 12/09/1959, onder Titel II – Artikel 7, legt aan de werkgever, de gebruiker van hefwerktuigen met 

een motor met een draagvermogen van > 200 kg en hoogwerkers voor het opheffen van personen, de plicht op om de in-
bedrijfstelling van de machine bij de voor de betreffende regio bevoegde instantie (op dit moment is dit het I.S.P.E.S.L.) te mel-
den en daarbij de plaats waar de machine geïnstalleerd is te vermelden opdat deze instantie de eerste controle kan verrichten.

 Het vervullen van deze plicht wordt bevestigd door Artikel 11 - Lid 3 van het Presidentieel Besluit nr. 459 van 24/07/1996, 
een landelijke wet die de machinerichtlijn 98/37/EG overneemt.

 Het aanmelden bij het I.S.P.E.S.L. moet gedaan worden door bij de mededeling van inbedrijfstelling van de machine een ko-
pie van de EG-Verklaring van overeenstemming van de machine zoals bedoeld in Bijlage IIA van het Ministerieel Besluit 
nr. 459/96 – de Machinerichtlijn 98/37/CE te voegen.

 De originele verklaringen (EG-Verklaring van overeenstemming – Bijlage IIA oftewel Verklaring van de Fabrikant – Bijlage IIB) 
moeten door de opdrachtgever bewaard worden.

 De aanmelding bij het I.S.P.E.S.L. kan door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst verzonden worden.
 Het is de taak van het I.S.P.E.S.L. om mededeling te doen dat de inbedrijfstelling van de machine plaatsgevonden heeft aan de 

plaatselijke toezichthoudende instantie (ASL = Plaatselijke Gezondheidsdienst) die met de latere jaarlijkse controles belast is.

PERIODIEKE CONTROLES EN REGISTRATIEmETHODEN
 De werkgever/gebruiker van de machine heeft de plicht om de machine aan de wettelijke (Presidentieel Besluit 547 van 27/4/55; 

Ministerieel Besluit van 12/9/59 en Wetsbesluit nr. 626 van 19/9/94) voorgeschreven periodieke controles te onderwerpen.
 Hij heeft bovendien de plicht om het onderhouds- en controleprogramma dat in deze Gebruiks- en onderhoudshandleiding 

van de machine beschreven is in acht te nemen.
 De inspectie- en periodieke controleactiviteiten alsmede de onderhoudswerkzaamheden moeten aan gespecialiseerd perso-

neel dat speciaal daarmee belast is of een door de fabrikant DIeCI S.r.l. erkende garage overgelaten worden.
 De werkgever/gebruiker van de machine moet de resultaten van de controles in het Controleregister registreren of door per-

soneel dat daarmee belast is en ten behoeve daarvan geïnstrueerd is laten registeren.
 De periodieke controles die in het “Controleregister” genoteerd moeten worden zijn:

 a) Driemaandelijkse periodieke controles die betrekking hebben op de werking en/of de doelmatigheid van
  hijskabels/-kettingen volgens Artikel 179 van het Presidentieel Besluit nr. 547 van 27/4/55.
 b) jaarlijkse periodieke controles die betrekking hebben op de werking en de instandhouding van de machine ten
  behoeve van de veiligheid (jaarlijkse keuringen, controle op corrosie, controle van instellingen enz.) volgens
  Artikel 194 van het Presidentieel Besluit nr. 547 van 27/4/55.

 De wet legt administratieve boetes op aan degene die de driemaandelijkse en jaarlijkse controles niet uitvoert.
 Het Controleregister waarin ook de controles genoteerd moeten worden moet op verzoek getoond worden aan de functiona-

rissen die op basis van de geldige wetgeving met de controle belast zijn.
 Na de jaarlijkse periodieke controle geeft de functionaris van de ASL een rapport van geschiktheid af of schrijft de nodige maa-

tregelen voor waaraan voldaan moet worden. De gebruiker moet het rapport van de controle bij het Controleregister bewaren.
 Indien de plaatselijke toezichthoudende instantie (ASL) niet optreedt dan wordt er geadviseerd om toch een jaarlijkse contro-

le door een vakman te laten verrichten en de resultaten van de controle in het Controleregister te noteren.
 De evaluaties van de controles moeten op de volgende bladzijden geregistreerd worden die daarvoor bestemd zijn waarbij het resul-

taat van de controle, de datum, de handtekening en de eventuele opmerkingen van de medewerker aangegeven moeten worden.
 Als de bladzijden die in deze handleiding daarvoor bestemd zijn niet voldoende zijn voor de notities die in de loop van de leven-

sduur van de machine gemaakt worden moeten er extra bladen gebruikt worden die op dezelfde manier ingevuld moeten worden.



D/53 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

ALGEmENE GEGEVENS VAN DE mACHINE

Fabrikant: Dieci S.r.l.

Model: ......................................................................................  serienummer ................................................bouwjaar ..........................

Code werktuig ...................................................................  serienummer   ................................................  bouwjaar ...............................

Max. draagvermogen [kg]:.................................................................................................................................................................. 

Code werktuig ...................................................................  serienummer   ................................................  bouwjaar ...............................

Max. draagvermogen [kg]:.................................................................................................................................................................. 

Code werktuig ...................................................................  serienummer   ................................................  bouwjaar ...............................

Max. draagvermogen [kg]:..................................................................................................................................................................  

Code werktuig ...................................................................  serienummer   ................................................  bouwjaar ...............................

Max. draagvermogen [kg]:.................................................................................................................................................................. 

Eigenaar:  ...................................................................................................................................................................................................

Datum van inbedrijfstelling van de machine:.............................................................................................................................................

VOOR ANDERE CONTROLES OF AANmELDINGEN BIj DAARVOOR AANGEWEZEN
INSTANTIES mOET DE PLAATSELIjKE GELDIGE WETGEVING IN HET
LAND WAAR DE mACHINE GEBRUIKT WORDT GERAADPLEEGD WORDEN.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



D/55 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Controle van lekken van de leidingen van de hydraulische installatie
Invetting van de spil voor de beweging van de arm
Invetting van de voet/kop van de krik voor de afstelling
Invetting van de voet/kop van de krik voor het heffen
Invetting van de voet/kop van de krik voor de nivellering
Invetting van de voet/kop van de krik voor de stabilisatoren
Invetting van de buigspillen van de voorwielen en de achterwielen
Invetting van de beslagringen oscillatie van de achterbrug (indien aanwezig)
Invetting van de beslagringen oscillatie van de voorbrug (indien aanwezig)
Invetting kruisstukken en cardankoppelingen van de drijfas
Invetting van de glijvlakken van de arm, rollen en kettingen
Invetting van de interne leidingen van de arm

Reiniging van de luchtfilter
Invetting van de differentiaalbruggen 
Controle van de bandenspanning
Controle van de sluiting van de bouten
Controle van de verstopping van de radiator
Controle van het oliepeil van de remmen
Controle van de staat en verlenging van de kettingen van de arm
Controle van de veiligheidsplaatjes

REGISTRATIE VAN DE PERIODIEKE CONTROLES
EN ONDERHOUDSWERKZAAmHEDEN

       h

       h

50

100

Datum Handtekening Datum Handtekening

Werkzaamheden Uitgevoerd 

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - AANDACHT - 
De vet gedrukt weergegeven onderhoudswerkzaamheden zijn 
de werkzaamheden die DIeCI van fundamenteel belang acht 

voor de veiligheid van personen.

 - AANDACHT - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



D/57 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Verversing van de motorolie
Vervanging van de motoroliefilter
Vervanging van de luchtfilter
Controle van het elektrolytpeil van de accu 
Controle van de elektrische installatie
Controle van de riem van de wisselstroommachine
Sluiting van de wielmoeren
Vervanging van de externe filter van de hydraulische olie
Vervanging van de dieselfilter  
Vervanging van de cabinefilter
Sluiting van de glijvlakken van de arm
Controle van de spanning van de kettingen

Afvoer van de dieseltank
Reiniging van de filter van de dieselinjectiepomp
Controle van het oliepeil van de versnellingsbak
Controle van het oliepeil van de planetaire reductoren
Controle van het oliepeil van de versnellingsbak differentiaalcarter
Vervanging van de luchtfilter
Verversing van de olie van de hydraulische installatie
Vervanging of reiniging van de filters van de reservoirs van de hydraulische olie
Afstelling van de parkeerrem

       h

       h

250

500

Datum Handtekening Datum Handtekening

Werkzaamheden Uitgevoerd 

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - AANDACHT - 
De vet gedrukt weergegeven onderhoudswerkzaamheden zijn 
de werkzaamheden die DIeCI van fundamenteel belang acht 

voor de veiligheid van personen.

 - AANDACHT - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



D/59 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Controle van de kettingen van de arm
Verversing van de koelvloeistof
Verversing van de olie van de differentiaalcarter
Verversing van de olie van de planetaire reductoren
Verversing van de olie van de versnellingsbak
Verversing van de olie van de hydraulische installatie
Vervanging van de interne filter van de hydraulische olie
Verversing van de remolie

       h

       h

1000

Datum Handtekening Datum Handtekening

Werkzaamheden Uitgevoerd 

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - AANDACHT - 
De vet gedrukt weergegeven onderhoudswerkzaamheden zijn 
de werkzaamheden die DIeCI van fundamenteel belang acht 

voor de veiligheid van personen.

 - AANDACHT - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



D/61 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

       h

       h

Datum Handtekening Datum Handtekening

Werkzaamheden Uitgevoerd 

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - AANDACHT - 
De tabellen moeten duidelijk ingevuld worden, in de 

daarvoor voorziene ruimte.

 - AANDACHT - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.



Onderhoud en registratie
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



D/63 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

       h

       h

Datum Handtekening Datum Handtekening

Werkzaamheden Uitgevoerd 

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - AANDACHT - 
De tabellen moeten duidelijk ingevuld worden, in de 

daarvoor voorziene ruimte.

 - AANDACHT - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



D/65 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

       h

       h

Datum Handtekening Datum Handtekening

Werkzaamheden Uitgevoerd 

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

ROUTINEONDERHOUD GROOT ONDERHOUD

Werkzaamheden Uitgevoerd Beschrijving van de werkzaamheden Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - AANDACHT - 
De tabellen moeten duidelijk ingevuld worden, in de 

daarvoor voorziene ruimte.

 - AANDACHT - 
Het onderhoud moet door vakbekwaam personeel uitge-
voerd worden dat zijn handtekening op de coupon van 

het periodieke onderhoud moet zetten.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



E/1

ELEKTRISCHE SCHEMA'S
 EN 

INSTALLATIES

E



E/2

Elektrische schema’s en installatiesMod. Agri Farmer

DEZE PAGINA WERD OPZETTELIJK LEEG GELATEN



E/3

LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. NR. E25800-042

NAAM BESCHRIJVING BLAD

B10 DRUKSCHAKELAAR LUCHTFILTER VERSTOPT 7.5
EV0 ELEKTROMAGN.KLEP STILLEGGING MOTOR 1.4
EV1 ELEKTROMAGN.KLEP VOORUITVERSNELLING 2.1
EV2 ELEKTROMAGN.KLEP ACHTERUITVERSNELLING 2.2
EV4 ELEKTROMAGN.KLEP NIVELLERING “IN” 3.1
EV5 ELEKTROMAGN.KLEP NIVELLERING “OUT” 3.1
EV6 ELEKTROMAGN.KLEP STIJGING STABILISATOR VOORAAN RECHTS / BALK STABILISATOR VOORAAN RECHTS 5.3
EV7 ELEKTROMAGN.KLEP DALING STABILISATOR VOORAAN RECHTS / VOET STABILISATOR VOORAAN RECHTS 5.3
EV8 ELEKTROMAGN.KLEP STIJGING STABILISATOR VOORAAN LINKS / BALK STABILISATOR VOORAAN LINKS 5.2
EV9 ELEKTROMAGN.KLEP DALING STABILISATOR VOORAAN LINKS / VOET STABILISATOR VOORAAN LINKS 5.2
EV14 ELEKTROMAGN.KLEP ALGEMEEN STABILISATOREN / SELECTIE DALING STABILISATOREN PEGASUS 18/21 m 5.1
EV15 ELEKTROMAGN.KLEP BLOKKERING ACHTERBRUG 2.4
EV16 ELEKTROMAGN.KLEP BLOKKERING ACHTERBRUG 2.5
EV21 ELEKTROMAGN.KLEP 2° MECHANISCHE VERSNELLING 4.5
EV22 ELEKTROMAGN.KLEP 1° MECHANISCHE VERSNELLING 4.5
EV23 ELEKTROMAGN.KLEP PARKEERREM 2.3
EV25 SNELLE HYDRAULISCHE WERKING 2.3
EV37 ELEKTROMAGN.KLEP UITTREKKING 3.5
EV38 ELEKTROMAGN.KLEP INTREKKING 3.5
EV39 ELEKTROMAGN.KLEP ALGEMEEN 3.5
EV41 ELEKTROMAGN.KLEP RADIATOR 3.2
F1 ZEKERING STABILISATOREN 15A 3.3
F2 ZEKERING AUTORADIO 3A 9.2
F3 ZEKERING BUZZER EN LICHT ACHTERUITVERSNELLING 5A 2.2
F4 ZEKERING KEUZESCHAKELAAR SNELLE / TRAGE VERSNELLING 7.5A 2.2
F5 ZEKERING HYDRAULISCHE KOPPELING ACHTERAAN 5A 8.2
F6 ZEKERING ANTI-KANTELSYSTEEM 7.5A 3.4
F7 ZEKERING PNEUMATISCHE ZIT 15A 8.5
F8 ZEKERING MECHANISCHE VERSNELLING 5A 4.5
F9 ZEKERING ASBLOKKERING 10A 2.4
F10 ZEKERING VERLICHTING SWITCHES 2.4
F11 ZEKERING STROOMTOEVOER SCHAKELAAR LICHTEN EN STOPLICHT 10A 4.1
F12 ZEKERING SENSOREN 3A 3.2
F13 ZEKERING AFSTANDSSCHAKELAAR KOP ARM 7.5A 8.4
F14 ZEKERING POSITIELICHTEN 5A 4.1
F15 ZEKERING POSITIELICHTEN 5A 4.1
F16 ZEKERING GROTE LICHTEN 10A 4.2
F17 ZEKERING CLAXON 10A 4.4
F18 ZEKERING DIMLICHTEN 10A 4.2
F19 ZEKERING RUITENWISSER VOORAAN 15A 6.3
F20 ZEKERING RUITENWISSER ACHTERAAN 15A 6.2
F21 ZEKERING STROOMTOEVOER OPTIONAL 15A 8.3
F22 ZEKERING WERKLICHTEN VOORAAN 20A 7.1
F23 ZEKERING WERKLICHTEN ACHTERAAN 20A 7.2
F24 ZEKERING SCHAKELAAR VERWARMER DIESEL 7.5A 8.3
F25 ZEKERING VENTILATOR VERWARMING 15A 8.2
F26 ZEKERING PARKEERREM + SCHAKELAAR VERSNELLINGEN 7.5A 2.2
F27 ZEKERING STILLEGGING MOTOR + MICROSCHAKELAAR STOEL 7.5A 1.4
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NAAM BESCHRIJVING BLAD

F28 ZEKERING WARNING 7.5A 4.3
F29 ZEKERING ZWAAILICHT 7.5A 6.1
F30 ZEKERING AUTORADIO 5A 9.2
F31 ZEKERING OPTIONAL 10A 4.4
F32 ZEKERING STOPCONTACT 7.5A 6.5
F33 ZEKERING KEUZESCHAKELAAR MAND 7.5A 8.2
F34 ZEKERING AIRCONDITIONING 15A 7.4
F35 ZEKERING MAND 15A 1.5
F36 ZEKERING STROOMTOEVOER INSTRUMENT 3A 1.3
F54 ZEKERING DIESELPOMP 15A 1.5
FA1 HOOFDZEKERING 80A 1.1
FA2 ZEKERING WISSELSTROOMMACHINE 80A 1.1
FA3 ZEKERING START 50A 1.1
FA4 ZEKERING THERMOSTARTER 30A 1.1
G1 ACCU 1.1
G2 WISSELSTROOMMACHINE 1.2
H1 WERKLICHT ACHTERAAN LINKS 7.2
H2 WERKLICHT VOORAAN RECHTS 7.4
H3 CONTROLELAMP 1° MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD 4.4
H4 WERKLICHT VOORAAN LINKS 7.3
H5 CONTROLELAMP STABILISATOREN OMLAAG 2.3
H6 CONTROLELAMP NEUTRAAL GEEL 5.5
H7 PLAFONDLICHTJE 9.1
H10 CONTROLELAMP ANTI-KANTELSYSTEEM 5.5
H12 CONTROLELAMP SNELLE HYDRAULISCHE WERKING 2.1
H14 VOORALARM ANTI-KANTELSYSTEEM 5.5
H15 CONTROLELAMP VOORBRUG UITGELIJND 5.4
H16 CONTROLELAMP ACHTERBRUG UITGELIJND 5.4
H18 WERKLICHT ACHTERAAN RECHTS 7.2
H21 CONTROLELAMP 2° MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD 4.4
H22 RECHTER ACHTERLICHT 4.1
H23 LINKER ACHTERLICHT 4.1
H24 NUMMERPLAATLICHT 4.2
H25 RECHTER KOPLAMP 4.2
H26 LINKER KOPLAMP 4.3
H27 ZWAAILICHT 6.2
H28 CONTROLELAMP NEUTRAAL ROOD ALARM ARM 9.4
H29 CONTROLELAMP NEUTRAAL ORANJE 5.5
H30 CONTROLELAMP TRAGE HYDRAULISCHE WERKING 2.1
H31 AUTORADIO 9.2
H32 PNEUMATISCHE STOEL 8.5
H33 AIRCONDITIONING 7.5
H40 CONTROLELAMP LUCHTFILTER VERSTOPT 7.5
HA1 BUZZER ALARM INSTRUMENT 1.4
HA2 BUZZER ACHTERUITVERSNELLING 2.2
HA3 CLAXON 4.4
HA4 LUIDSPREKER LI 9.3
HA5 LUIDSPREKER RE 9.3
K1 RELAIS GROTE LICHTEN 4.2
K2 RELAIS CLAXON 4.4
K3 RELAIS SCHAKELAAR AANDRIJVING 2.3
K4 RELAIS BUZZER EN LICHT ACHTERUITVERSNELLING 2.2
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NAAM BESCHRIJVING BLAD

K5 RELAIS CONSENSUS START MET VERSNELLING IN VRIJ 1.5
K6 RELAIS FREQUENTIE MOTOR GESTART 1.4
K7 RELAIS DIMLICHTEN 4.2
K8 RELAIS ANTI-KANTELSYSTEEM AGRI FARMER 3.4
K9 RELAIS SNELLE HYDRAULISCHE WERKING 2.2
K01 RELAIS START MOTOR 1.1
K02 RELAIS VOORVERWARMING BOUGIES 1.2
K03 RELAIS STROOMTOEVOER +15 1.1
K10 RELAIS ACHTERUITVERSNELLING 2.1
K11 RELAIS CONSENSUS START VANAF CABINE MET OPERATOR ZITTEND 1.4
K12 RELAIS BLOKKERING STABILISATOREN MET MAND INGESCHAKELD 3.3
K13 RELAIS BLOKKERING STABILISATOREN VANAF OPTIONELE SENSOR 3.2
K14 RELAIS BLOKKERING AUTOMATISCHE BRUG 2.4
K15 RELAIS VOORUITVERSNELLING 2.1
K16 RELAIS BLOKKERING STABILISATOREN VANAF SENSOR UITTREKKING/TILLEN 1.4
K17 RELAIS KNOP ACTIVERING MANOEUVRES 9.1
K18 RELAIS BLOKKERING STABILISATOREN VANAF SENSOR UITTREKKING/TILLEN 3.3
K19 RELAIS BEPERKING NIVELLERING 3.4
K20 RELAIS CONTROLELAMPEN MECHANISCHE VERSNELLINGEN 4.4
K21 INTERMITTENTIE 4.3
K48 RELAIS DIESELPOMP 1.5
KP1 RELAIS INTREKKING OP DRAAIKNOP 3.3
KP2 RELAIS UITTREKKING OP DRAAIKNOP 3.3
M1 STARTMOTOR 1.1
M2 MOTOR RUITENWISSER ACHTERAAN 6.2
M7 RUITENWISSER VOORAAN 6.4
M8 RUITENSPROEIER ACHTERAAN 6.3
M9 RUITENSPROEIER VOORAAN 4.3
M10 VENTILATOR VERWARMING 8.3
M42 DIESELPOMP 1.5
M43 POMP SUPPLEMENT DIESELOLIE 10.3
P1 MULTIFUNCTIONEEL INSTRUMENT 1.2
P2 SNELHEIDSMETER OPTIONAL 8.4
P95 INSTRUMENT SAR 9.4
R5 BOUGIES 1.2
S0 ACCUSCHAKELAAR 1.1
S1 SCHAKELAAR WARNING 4.3
S2 SCHAKELAAR VENTILATOR VERWARMING 8.2
S4 KNOP CONSENSUS MANOEUVRE STABILISATOREN 5.1
S5 SCHAKELAAR RUITENSPROEIER ACHTERAAN 6.3
S6 SCHAKELAAR WERKLICHTEN ACHTERAAN 7.1
S7 SCHAKELAAR HYDRAULISCHE KOPPELING ACHTERAAN 8.2
S8 SCHAKELAAR MECHANISCHE VERSNELLING 4.5
S9 SCHAKELAAR MANUELE NIVELLERING 3.1
S11 SCHAKELAAR ELEKTROMAGN.KLEP KOP ARM 8.4
S12 SCHAKELAAR BLOKKERING ACHTERBRUG 2.4
S13 KNOP STABILISATOR VOORAAN LINKS 5.2
S14 KNOP STABILISATOR VOORAAN RECHTS 5.3
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NAAM BESCHRIJVING BLAD

S15 SCHAKELAAR ZWAAILICHT 6.1
S19 SCHAKELAAR VERWARMER DIESEL 8.3
S20 SCHAKELAAR AIRCONDITIONING 7.4
S21 SCHAKELAAR PARKEERREM 2.3
S24 PEIL BRANDSTOFRESERVE 1.3
S25 DRUKSCHAKELAAR FILTER HYDRAULISCHE OLIE VERSTOPT 1.4
S26 DRUKSCHAKELAAR LAGEDRUK MOTOROLIE 1.3
S27 MICROSCHAKELAAR STOEL 1.4
S28 SCHAKELAAR RUITENWISSER-RUITENSPROEIER VOORRUIT 6.4
S29 KNOP UITTREKKING OP DRAAIKNOP 3.3
S30 DODEMANSKNOP 3.4
S31 KNOP INTREKKING OP DRAAIKNOP 3.3
S34 MICROSCHAKELAAR MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD 2.3
S35 DRUKSCHAKELAAR 2° MECHANISCHE VERSNELLING INGESCHAKELD 4.4
S36 SCHAKELAAR UITLIJNING WIELEN 5.4
S37 STUURKOLOMSCHAKELAAR VERSNELLINGEN 2.2
S38 MICROSCHAKELAAR INCING 4.5
S39 MICROSCHAKELAAR STOPLICHTEN 4.3
S42 THERMISTOR RADIATOR 3.2
S44 SENSOR UITTREKKING + TILLEN 3.1
S45 SENSOR OPTIONAL 3.2
S46 MICROSCHAKELAAR STABILISATOR ACHTERAAN 2.3
S47 MICROSCHAKELAAR STABILISATOR VOORAAN 2.3
S48 SCHAKELAAR WERKLICHTEN VOORAAN 7.3
S54 STOPCONTACT 6.5
S55 MICROSCHAKELAAR HANDREM 2.5
S56 SCHAKELAAR AFTAKAS 8.1
S57 LAADCEL 2 9.4
S58 SENSOR VOORBRUG UITGELIJND 5.4
S59 LAADCEL 1 9.4
S60 SENSOR ACHTERBRUG UITGELIJND 5.4
S62 KNOP JOYSTICK 3.4
S16C KEUZESCHAKELAAR UITSLUITING ANTI-KANTELSYSTEEM 9.3
S23a THERMOMETER TEMPERATUUR WATER MOTOR 1.3
S23b THERMOSTAAT HOGE TEMPERATUUR WATER MOTOR 1.3
S24a INDICATOR BRANDSTOFPEIL 1.3
S40D SCHAKELAAR LICHTEN 4.1
S40P KNOP ACTIVERING MANOEUVRES 9.4
S16PG SCHAKELAAR OPTIONAL 3.4
X23 IJKING SAR 9.3
X215 ACCULADER 9.1
X10 CONNECTOR INTERFACE MAND
X11 CONNECTOR INTERFACE MOTOR - BESTUURDERSPLAATS
X12 CONNECTOR INTERFACE DASHBOARD - BESTUURDERSPLAATS
X13 CONNECTOR STUURCENTRALE ZEKERINGEN EN RELAIS
X14 CONNECTOR STUURCENTRALE ZEKERINGEN EN RELAIS
X15 CONNECTOR INTERFACE CABINE BOVEN - BESTUURDERSPLAATS
X16 CONNECTOR INTERFACE CABINE ACHTERAAN - BESTUURDERSPLAATS
X17 CONNECTOR INTERFACE HOOFDZ. - BESTUURDERSPLAATS
X18 CONNECTOR INTERFACE ELEKTROMAGN.KLEPPEN
X19 CONNECTOR INTERFACE DASHBOARD - BESTUURDERSPLAATS
X20 CONNECTOR STUURCENTRALE ZEKERINGEN EN RELAIS
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NAAM BESCHRIJVING BLAD

DRAADKLEUREN
A  LICHTBLAUW
B WIT
C ORANJE
G GEEL
H GRIJS
L BLAUW
M BRUIN
N ZWART 
R ROOD
S ROZE
V GROEN
Z PAARS

OPMERKING:
DE KLEURCODERING VAN TWEEKLEURIGE DRADEN WORDT AANGEGEVEN MET DE HIERBOVEN VERMELDE 
AFKORTINGEN DIE DE KLEURENCOMBINATIE ERVAN AANGEVEN, BIJV.:

G/V is GEEL/GROEN (HORIZONTALE KLEURCODERING)

G-V is GEEL-GROEN (VERTICALE KLEURCODERING)

X22 CONNECTOR STUURCENTRALE ZEKERINGEN EN RELAIS
X23 CONNECTOR IJKING SAR
X24 CONNECTOR INTERFACE DASHBOARD - BESTUURDERSPLAATS
X24a CONNECTOR STROOMTOEVOER OPTIONAL
X25 CONNECTOR INTERFACE HOOFDZ. - BESTUURDERSPLAATS
X26 CONNECTOR STUURCENTRALE ZEKERINGEN EN RELAIS
X200 CONNECTOR INTERFACE KOLOM - BESTUURDERSPLAATS
X3 CONNECTOR MICROSCHAKELAAR STABILISATOREN RE-LI
X49 CONNECTOR INTERFACE MOTOR - HOOFDZ.
X5 CONNECTOR INTERFACE HOOFDZ. - BESTUURDERSPLAATS
X6 CONNECTOR INTERFACE MOTOR - KOLOM
X7 CONNECTOR STUURCENTRALE ZEKERINGEN EN RELAIS
X71 CONNECTOR PREDISP. STABILISATOREN
X8 CONNECTOR STUURCENTRALE ZEKERINGEN EN RELAIS
X88 CONNECTOR INTERFACE DASHBOARD - BESTUURDERSPLAATS
X9 CONNECTOR INTERFACE BESTUURDERSPLAATS - KOLOM
X99 CONNECTOR STUURCENTRALE ZEKERINGEN EN RELAIS
XD CONNECTOR BRUG DIODEN
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F/3- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.

ELKE WIJZIGING DIE AAN DE MACHINE AANGEBRACHT IS 
BRENGT EEN NIEUWE TOETSING VAN DE OVEREENSTEMMING 

MET DE MACHINERICHTLIJN 98/37 “EG” MET ZICH MEE;
DIT GELDT OOK IN GEVAL VAN REPARATIES WAARBIJ

ONDERDELEN GEBRUIKT ZIJN DIE NIET ORIGINEEL ZIJN.

HET IS VERBODEN OM TE BEGINNEN TE WERKEN ALS DEZE HANDLEIDING NIET 
AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.

ALLE UIT EIGEN BEWEGING AANGEBRACHTE VERANDERINGEN AAN DE
MACHINE ONTHEFFEN DIECI VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR

SCHADE OF LETSEL DAT HIERDOOR VEROORZAAKT WORDT.

VOOR UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN MAG U DE CONSTRUCTIE 
OF DE AFSTELLING VAN DE DIVERSE ONDERDELEN VAN DE MACHINE NIET 
ZELF VERANDEREN (HYDRAULISCHE DRUK, INSTELLING VAN DE BEGRENZERS, 

MOTORTOERENTAL, MONTAGE VAN EXTRA WERKTUIGEN ENZ.). DIT GELDT 
OOK VOOR HET BUITEN WERKING STELLEN OF VERANDEREN VAN DE
VEILIGHEIDSSYSTEMEN. IN DIT GEVAL KAN DE FABRIKANT OP GEEN

ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN.

DE AFBEELDINGEN, DE BESCHRIJVINGEN EN DE MATEN DIE IN DIT HOOFDSTUK 
STAAN HEBBEN BETREKKING OP STANDAARD MACHINES.

UW MACHINE KAN OP UW VERZOEK UITGERUST ZIJN MET OPTIONELE
BEDIENINGSINSTRUMENTEN EN ACCESSOIRES.

ALLE FUNCTIES EN PROCEDURES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN 
HET TOEPASSEN VAN WERKTUIGEN OP DE MACHINE DIE NIET IN DEZE

HANDLEIDING VERMELD ZIJN, ZIJN STRENG VERBODEN.

HET IS STRENG VERBODEN OM DE MACHINE OP EEN ANDERE MANIER TE
GEBRUIKEN DAN IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN IS.

HET IS VERPLICHT OM HOOFDSTUK “B” (VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN)
GELEZEN EN BESTUDEERD TE HEBBEN VOORDAT U HOOFDSTUK “C”

GAAT LEZEN EN DE MACHINE GAAT GEBRUIKEN.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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F/5- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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F/7- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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Hydraulische installatieMod. Agri Farmer

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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F/9- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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Hydraulische installatieMod. Agri Farmer

- ATTENTIE: - De VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (in deze handleiding) moeten aandachtig gelezen worden ter bescherming van het personeel en de machine.
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