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ELK TELESCOPISCH HEFTOESTEL WORDT GELEVERD MET:
EEN KOPIE VAN DEZE HANDLEIDING,
EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN DE MOTOR
(OPGEMAAKT DOOR DE CONSTRUCTEUR VAN DE MOTOR)
EN EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN ELK
MECHANISME OF GEREEDSCHAP WAARMEE DEZE MACHINE UITGERUST WORDT.

DEZE HANDLEIDINGEN WORDEN OPGEMAAKT DOOR DE RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS 
OF WORDEN INTEGRAAL EN GETROUW GEREPRODUCEERD DOOR DIECI S.r.l. , NA SPECIFIEKE 
CONSENSUS: DE HANDLEIDINGEN KUNNEN UITGEBREID WORDEN MET VERDERE SPECIFIEKEN 
DIE NOODZAKELIJK WORDEN GEACHT DOOR DIECI S.r.l.

AANDACHT: EEN KOPIE VAN DEZE HANDLEIDING MOET STEEDS NABIJ DE MACHINE EN DUS TER BESCHIKKING VAN DE OPERATOR BLIJVEN

WAARSCHUWINGEN:

De geleverde documentatie maakt integraal en essentieel deel uit van het product en moet ter beschikking gehouden 
worden van de gebruikers; de gebruikers moeten de documentatie volledig doorlezen voordat het product gebruikt wordt.

Oneigenlijk, fout en onredelijk gebruik van de machine of van de accessoires waarmee ze is uitgerust, is verboden, evenals 
handelingen waardoor de structuur en de werking van de machine wijzigen.

DE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE REPRODUCTIE VAN DE INHOUD VAN DEZE
HANDLEIDING EN VAN EEN EVENTUELE MULTIMEDIALE BIJLAGE IS VERBODEN:

Dieci S.r.l. BESCHERMT ZIJN RECHTEN HIEROMTRENT
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Tel. ++ 39 0522-869611 - FAX ++ 39 0522-869744
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SERVICE AND SPARE PARTS DEPARTMENT
Tel. ++ 39 0522-869611 - FAX ++ 39 0522-869744

DIECI S.r.l. kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor schade als gevolg van het gebruik van 

NIET-originele reserveonderdelen
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Geachte klant, 

we danken u voor uw keuze van een . 

Dankzij deze handleiding voor gebruik en onderhoud zult u de kwaliteiten van deze machine volledig kunnen waarderen. 

We raden u aan om de handleiding volledig door te lezen voordat de machine voor de eerste maal gebruikt wordt.

De handleiding bevat informatie, advies en belangrijke waarschuwingen voor het gebruik, die u zullen helpen om de 
technische kwaliteiten van deze  machine volledig te benutten.

U zult speciale kenmerken en handigheidjes ontdekken en essentiële informatie vinden betreffende de zorg, het 
onderhoud, de rij- en werkveiligheid en de duurzaamheid van uw . 

De assistentiedienst wenst u VEEL WERKPLEZIER met uw aankoop, en is er zeker van dat u met deze handleiding 
uw nieuwe machine volledig zult waarderen.

Vriendelijke groeten. 

De Commerciële Directie
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Inleiding - Garantie

Identificatie van de machine
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VOORDAT DE MACHINE VOOR DE EERSTE KEER IN WERKING GESTELD 
WORDT, MOET DE OPERATOR DEZE HANDLEIDING MET AANDACHT 

LEZEN OM DE WERKING VAN DE TELESCOPISCHE HEFTRUCK VOLLEDIG 
TE BEGRIJPEN EN VOLDOENDE VOORBEREID TE ZIJN OP HET GEBRUIK.

EEN GEBRUIK VAN DE MACHINE DAT AFWIJKT VAN HETGEEN IN DEZE 
HANDLEIDING BESCHREVEN WORDT, IS ABSOLUUT VERBODEN EN 

ONTSLAAT DIECI VAN DIENS VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE 
DIE AAN MENSEN, VOORWERPEN OF DIEREN BEROKKEND WORDT.

TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE MACHINE MOETEN DE 
RESPECTIEVELIJKE DIAGRAMMEN VAN HET GEMONTEERDE 

ACCESSOIRE NAUWGEZET GERESPECTEERD WORDEN.
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INLEIDING

Het doel van deze handleiding is het leveren van doeltreffende 
en veilige aanwijzingen aan de operator die zal instaan voor 
het gebruik en het onderhoud van de telescopische heftruck.

Als deze aanwijzingen aandachtig worden gevolgd, zal uw 
machine efficiënt blijven en lang meegaan, en zullen uw 
werkzaamheden aanzienlijk vereenvoudigd worden.

Deze aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud worden 
geleverd door de verkoper zelf, bij de levering van het product, 
zodat de inhoud correct kan worden begrepen. Als delen van 
deze handleiding niet worden begrepen, moet de dichtstbijzijn-
de assistentiedienst gecontacteerd worden voor verdere uitleg, 
omdat het belangrijk is dat deze aanwijzingen begrepen en 
gerespecteerd worden. Voer het periodieke onderhoud metho-
disch uit, en noteer de werkuren van de machine.

Het is belangrijk om enkel originele reserveonderdelen te 
gebruiken. De filialen leveren originele reserveonderdelen, en 
kunnen advies en aanwijzingen geven betreffende de monta-
ge en het gebruik. De montage van niet-originele reserveon-
derdelen kan schade aan andere onderdelen veroorzaken. Er 
wordt dus aanbevolen om de noodzakelijke reserveonderde-
len uitsluitend aan te schaffen bij een erkend agent of dealer.

Als de machine in zeer belastende omstandigheden moet 
gebruikt worden (bijv.: in zeer stoffige ruimtes of werven, op 
kleiachtige of zeer modderige terreinen), wordt aanbevolen 
om de dichtstbijzijnde verkoper te contacteren voor speci-
fieke aanwijzingen, die als ze niet worden gerespecteerd de 
garantie van de machine kunnen doen vervallen.

Deze handleiding werd uitgegeven om wereldwijd verdeeld 
te worden, en de beschikbaarheid van de gereedschappen 
die als fundamenteel worden beschouwd, of die op verzoek 
kunnen aangeschaft worden, kan variëren op basis van het 
land waar de machine moet gebruikt worden. U kunt alle 
details betreffende de beschikbare uitrustingen verkrijgen bij 
de dichtst bijzijnde dealers en verkopers.

Om redenen van constructieve aard kunnen de stan-
daard geproduceerde machines licht verschillen van 
wat in deze handleiding wordt aangeduid. De firma be-
houdt zich het recht voor om zonder voorgaande waar-
schuwing wijzigingen aan te brengen.

Als gevolg van technische verbeteringen die voortdu-
rend worden aangebracht ,en van de tijdspanne die het 
bijwerken en publiceren met zich meebrengt, kunnen 
de gegevens die aangeduid worden in deze uitgave op 
eender welk ogenblik wijzigingen ondergaan, en worden 
dus niet als verplichtend beschouwd.

In sommige afbeeldingen worden panelen of bescher-
mingen weggelaten om een duidelijker overzicht te ver-
krijgen. Gebruik de machine nooit zonder deze panelen 
of beschermingen.

De rechter en linker posities die aangeduid worden in deze 
handleiding betreffen het aanzicht van de machine vanaf 
de achterkant naar de voorkant toe, dus vanaf de positie 
van de operator die zich op de besturingsplaats bevindt.

LINKERZIJDE

VOORAANZICHT

BOVENAANZICHT
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GARANTIE:
DUUR, INGANGSDATUM EN ACTIVERING

Garantie: duur

De firma DIECI s.r.l. (die hierna DIECI genoemd wordt), ga-
randeert haar producten gedurende 12 maanden vanaf de 
datum van levering van de klant die gebruiker is.

Garantie: ingangsdatum

De garantie wordt van kracht vanaf de datum van verzending 
vanaf de fabriek (verkoop aan dealers of verkopers). Wan-
neer de levering wordt verzorgd door de dealer of verkoper 
behoudt DIECI zich het recht voor om te controleren of de 
begindatum van de garantie overeenstemt met de beginda-
tum van het transport of levering die wordt aangeduid op het 
transportdocument van het product waarvoor de garantie 
geldt, en/of met de factuurdatum, en ook op vertoon van een 
originele kopie van deze documenten.

Garantie: activering

De garantie wordt automatisch geactiveerd vanaf de datum van 
verzending vanaf de fabriek (verkoop aan dealers of verkopers).

GARANTIE:
GELDIGHEID
 
Garantie in de landen waar een assistentiedienst bestaat

-  De garantie bestaat uit de vervanging of reparatie van de-
fecte delen, na controle van het gebrek van het oorspron-
kelijke materiaal, van de bewerking en/of van de montage.

-  De keuze om het defecte deel te vervangen of te repare-
ren, wordt definitief beoordeeld door DIECI.

-  DIECI zal het probleem oplossen met behulp van de 
middelen of wijzen die het meest gepast worden geacht.

Ten laste van DIECI:
-  De gebruikte materialen.
-  De arbeidskosten.
-  De reis- en transferkosten.

Ten laste van de klant:
-  De transport- en verpakkingskosten van de te vervangen 

delen.
-  Andere eventuele kosten die niet worden aangeduid ten 

laste van DIECI.

Garantie in de landen waar geen assistentiedienst bestaat

-  Bestaat uitsluitend uit de gratis levering, franco de fabriek 
van DIECI, van de delen die niet meer bruikbaar worden 
geacht na controle van het gebrek van het oorspronkelij-
ke materiaal, van de bewerking en/of van de montage.

Analyse van vervangen defecte delen

- DIECI kan, voordat de garantie wordt toegekend, de 
teruggave vragen van de defecte delen die vervangen 
werden tijdens de reparatie, met de verzendingskosten 
voor eigen last.

Bijkomende garantie betreffende de uitgevoerde repara-
ties en de vervangen delen

-  De reparaties die al dan niet in garantie worden uitge-
voerd, en de delen die vervangen werden tijdens de 
reparaties, worden gegarandeerd gedurende 3 maanden 
vanaf de datum van uitvoering van de ingreep indien de 
hoofdgarantie is vervallen.

Interventiecampagnes voor productiedefecten

-  De vervangingsprocedures van de onderdelen die als de-
fect erkend worden, zal overeengekomen worden tussen 
DIECI en de eigen verkopers / erkende werkplaatsen. 

 Deze interventiecampagnes kunnen rechtstreeks ge-
volgd worden door de leveranciers van DIECI die ve-
rantwoordelijk zijn voor de levering van de te vervangen 
componenten (door DIECI geautoriseerde ingrepen).

  Genoemde ingrepen zullen voorafgegaan worden door 
een schriftelijke mededeling van DIECI aan haar kopers.

 Alleen DIECI kan de wijze van ingrijpen beslissen (repa-
ratie, vervanging, wijziging).

GARANTIE
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GARANTIE:
VERZOEK TOT INGREEP IN GARANTIE

Garantie: aangifte

- De aangifte van het defect moet uitgevoerd worden 
door de klant die gebruiker is, of door de dealer, of door 
de verkoper, of door een erkende werkplaats, en moet 
rechtstreeks meegedeeld worden aan de assistentie-
dienst van DIECI, binnen de maximumtermijn van 8 da-
gen na detectie van het defect zelf.

 De aangifte moet een duidelijke beschrijving van het de-
fect en de exacte referenties van de machine (type, mo-
del en serienummer) bevatten. Deze referenties worden 
aangeduid op de machine, op de plaatsen die aangeduid 
worden in de HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN 
HET ONDERHOUD.

Plicht van stilstand van de machine

- Als het risico bestaat dat het defect de veiligheid in het 
gedrang brengt of verdere schade kan aanbrengen, is 
het verboden om de machine te gebruiken tot de repara-
tie en de keuring worden uitgevoerd.

Garantie: uitsluiting van de garantie

De garantie geldt niet voor:

- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik: 
koppeling, riemen, remblokken, glijvlakken, rollen, olie en 
vloeistoffen, filters, enz.

- De elektrische installaties en onderdelen.
- Schade als gevolg van: weersinvloeden, natuurrampen, 

vandalisme, enz.
- Ieder ander probleem dat niet te wijten is aan een vast-

gesteld oorspronkelijk defect of dat niet toegekend kan 
worden aan de verantwoordelijkheid van DIECI.

Bovendien zijn de volgende onderdelen uitgesloten van 
garantie, waarvoor de garantie van de constructeur van die 
producten geldig zal zijn:

- Dieselmotor.
- Assen en reductoren.
- Hydraulische pompen en motoren.
- Banden.
De toepassing van deze garanties zal beheerd worden door DIECI.

OORZAKEN VAN:
UITGEBLEVEN ACTIVERING, GEEN TOEKENNING, BEËINDIGING

Garantie: geen toekenning

De garantie wordt niet toegekend:

-  Wanneer het defect niet binnen de vooraf bepaalde tijdsduur 
en niet op de juiste wijze wordt aangegeven.

-  Wanneer de defecte delen, die vervangen werden tijdens de 
reparatie, na verzoek van DIECI niet werden terugbezorgd.

-  Wanneer de plicht van stilstand van de machine niet werd 
nageleefd, beperkt tot de schade die veroorzaakt werd door 
deze overtreding.

Garantie: beëindiging

De garantie eindigt wettelijk:

- Wanneer de koper de contractuele verplichtingen van de 
betaling niet naleeft.

- Wanneer de schade werd veroorzaakt door nalatigheid, 
slordigheid, niet-conform gebruik volgens de aanduidin-
gen die in deze handleiding voor gebruik en onderhoud 
staan (manoeuvreerfouten, overbelasting, ongepast tan-
ken/bijvullen, slecht onderhoud*, het veronachtzamen van 
het gebruik van de indicatoren, enz.)

- Wanneer het defect te wijten is aan toepassingen, ui-
trustingen, wijzigingen of reparaties die niet door DIECI 
geautoriseerd zijn, of die uitgevoerd zijn met gebruik van 
ontoereikende onderdelen. (Het wordt daarom aanbevo-
len om altijd originele reserveonderdelen te gebruiken).

* Voor het “aanbevolen gewone periodieke onderhoud” dient 
u de HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD te 
raadplegen.

Slotbepalingen

-  De koper kan in geen enkel van de vermelde gevallen 
van uitgebleven activering, geen toekenning en beëin-
diging van de garantie de ontbinding van het contract 
of de vergoeding van de schade of verlenging van de 
garantie eisen.

-  DIECI keert geen schadevergoedingen uit wegens een 
aanrekening van kosten van ongeacht welke aard, zoals 
voor machines die ter vervanging gebruikt of gehuurd 
worden, voor arbeidskrachten en uitgebleven winst, 
veroorzaakt door de stilstand van de machine. Tenzij 
eerder, anders en schriftelijk tussen beide partijen ove-
reengekomen is.

-  Eventuele andere dan de bovenstaande garantievoor-
waarden moeten schriftelijk overeengekomen en onder-
tekend worden door de partijen.

Levering reserveonderdelen

-  DIECI garandeert de levering van originele of alterna-
tieve reserveonderdelen gedurende 10 jaar, met ingang 
van de datum van het laatste model dat van de serie in 
kwestie geproduceerd is.

Iedere wijziging die op de machine wordt aange-
bracht vereist een nieuwe controle van de con-
formiteit aan de machinerichtlijn 2006/42/EG.
Deze procedure geldt eveneens in geval van 
reparaties met niet-originele onderdelen.

Voor ongeacht welk geschil is uitsluitend de

Rechtbank van Reggio Emilia – ITALIË bevoegd.
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Inleiding - Garantie

Identificatie van de machine

Mod. Agri Plus

IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE

MODELLEN VAN DE MACHINE

Deze machine werd ontworpen en gerealiseerd als zelfrijdende machine, met bestuurdersplaats voor de operator, op banden, 
bedoeld om gebruikt te worden op al dan niet geasfalteerde wegen en terreinen. Ze bestaat uit een dragende hoofdstructuur die 
de uittrekbare arm moet steunen. Op de kop van de arm kunnen vorken of andere werktuigen gemonteerd worden die goed-
gekeurd werden door DIECI. Als de machine normaal wordt gebruikt, kan deze ladingen tillen en verplaatsen door middel van 
de uittrekking/intrekking en stijging/daling van de arm.

De fabrikant biedt een gamma van gelijksoortige machines aan die verschillende technische kenmerken en prestaties hebben. 

Voor elke tabel of grafiek die wordt aangeduid in deze handleiding of op de machine moet de code van het model van uw ma-
chine geraadpleegd worden.

TELESCOPISCHE HEFTRUCKS Agri Plus

AANSPRAKELIJKHEID

-  De machines worden gebouwd volgens de EG-richtlijnen die van kracht zijn op het moment dat het product in de handel 
wordt gebracht.

-  Het niet respecteren van de gebruiks- en veiligheidsnormen van de machine, of wanneer de machine gebruikt wordt als 
deze niet perfect efficiënt is, kan leiden tot ongevallen die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

-  De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die berokkend wordt aan mensen, voorwerpen of dieren als 
gevolg van oncorrect gebruik van de machine of niet geautoriseerde structurele wijzigingen, toepassingen en veranderingen.

-  De fabrikant behoudt zich het recht voor om, zonder voorgaande waarschuwing, en voor ongeacht welke technische of 
commerciële vereiste, eventuele wijzigingen op de machine aan te brengen.
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IDENTIFICATIE VAN DE TELESCOPISCHE HEFTRUCK

De machine wordt geïdentificeerd door middel van een se-
rienummer dat op de voorkant van de carrosserie en in de 
cabine gedrukt is. Bovendien heeft de motor een eigen se-
rienummer dat op de basis van de motor zelf gedrukt is.

Om een snelle en efficiënte service te garanderen, wanneer re-
serveonderdelen worden besteld of wanneer informatie of techni-
sche toelichtingen worden gevraagd, moet steeds het serienum-
mer van de motor en van de carrosserie meegedeeld worden.

Serienummer carrosserie .......................................................

Serienummer motor  ..............................................................

Serienummer cabine ..............................................................

Serienummer versnelling .......................................................

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

Eigenaar / Operator ...............................................................

Adres van de dealer of van de agent .....................................

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

Datum van levering ................................................................

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

OPMERKING:
De telescopische heftrucks die commercieel

Agri Plus
genoemd worden, hebben de volgende 

opdrukken (homologatiecode)
(zie de eerste vier cijfers op de carrosserie)

Serienummer bruggen

Type en serienummer carrosserie

Serienummer motor

Serienummer VS schakeling

Serienummer Power Shift schakeling Fundamentele gegevens - Plaatje cabine
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Inleiding - Garantie

Identificatie van de machine

Mod. Agri Plus
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VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

 

(Machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II, deel A) 
                 

 Fabrikant : DIECI  SRL
 Adres  : Via E. Majorana, 2-4- 42027 Montecchio Emilia (RE), Italie
 
 Naam en adres van de persoon, bevoegd om het technisch dossier op te stellen: Dhr. ENNIO MANGHI bij 
 DIECI SRL- Via E. Majorana, 2-4 - 42027 Montecchio Emilia (RE), Italië

 Verklaart dat :

 De telescopische hoogwerker type L** xxx (xxxxxxxxx) registratienr. ***xxx**** 
                 

conform is aan alle relevante voorschriften van de volgende Europese richtlijnen: 

 - Machinerichtlijn  - 2006/42/EG 
 - Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit - 2004/108/EG 
 - Richtlijn betreffende de geluidsemissie van de machines - 2000/14/EG 

 Procedure voor de beoordeling van de conformiteit Ia waarvan sprake is in bijlage VI, uitgevoerd door de erkende instantie:
 nr.1232, REGGIOEMILIA INNOVAZIONE S.c.a r.l. - Via Sicilia, 31- 42122 Reggio Emilia
 Netto geïnstalleerd vermogen (kW): 74 kW 
 Niveau gemeten geluidsvermogen: LWAm = 101 dB(A) 
 Niveau verzekerd geluidsvermogen: LWA = 103 dB(A). 

 en, onder andere, aan de volgende geharmoniseerde Europese normen:
 UNI EN ISO 12100:2010
 veiligheid van machines, algemene ontwerpprincipes, evaluatie van het risico en vermindering van het risico  
 UNI EN 982:2009
 veiligheid van machines - veiligheidsvereisten met betrekking tot systemen en hun componenten voor hydraulische en 
 pneumatische transmissie - hydraulica       
 CEI EN 60204-1:2006
 Veiligheid van machines. Elektrische uitrusting van de machines. 
 UNI EN 1459:2010
 Veiligheid van industriële wagens - zelfrijdende wagens met telescopische arm 
 UNI EN ISO 3471:2008 (ROPS)
 machines voor verplaatsing van aarde - structuren ter bescherming tegen omkantelen - laboratoriumproeven en prestatievereisten 
 UNI EN ISO 3449:2009 (FOPS II Stupeň)
 machines voor verplaatsing van aarde - structuren ter bescherming tegen vallende voorwerpen - laboratoriumproeven en prestatievereisten 
 UNI EN ISO 13309:2010
 machines voor de bouw - elektromagnetische compatibiliteit van de machines met interne elektrische voeding    
 EN15000

 De machine is uitgerust met de volgende accessoires:
 BUD10** - Koppel vorken
            
 Label met EG-keurmerk vermelding is op de machine aangebracht.

 Montecchio Emilia, **/**/xxxx

CONFORMITEITSVERKLARING

Hieronder volgt een FAC-SIMILE van de conformiteitsverklaring:

FAC-SIMILE

DIECI  SRL
Via E. Majorana, 2-4

Montecchio Emilia (RE) 
Een Bestuurder 
Ennio Manghi
FAC SIMILE
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Identificatie van de machine

Mod. Agri Plus
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VEILIGHEIDSNORMEN
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Mod. Agri Plus Veiligheidsnormen

DE VEILIGHEIDSNORMEN ERKENNEN

Dit is het SYMBOOL "WAARSCHUWING: MOGELIJK RISICO"

Waar dit symbool " " op de machine of in deze handleiding verschijnt, moet men opletten voor potentieel gevaar voor scha-
de aan de machine en voorwerpen, en letsels aan personen. Volg de aanbevolen voorzorgsmaatregelen en de veiligheidsnor-
men voor het gebruik en het onderhoud.

DE SIGNALERINGEN BEGRIJPEN

In deze handleiding worden bepaalde termen gebruikt die de verschillende gevaarniveaus aanduiden:

 - GEVAAR  - 
Bij waarschuwingen die wijzen op specifiek potentieel gevaar

voor de veiligheid van de operator of andere rechtstreeks betrokken personen.

 - AANDACHT -  
Wanneer de waarschuwing bedoeld is om potentiële schade aan de machine te vermijden,

die ook de veiligheid van de operator of van andere rechtstreeks betrokken personen in gedrang kan brengen.

- WAARSCHUWING  - 
Duidt een situatie aan die schade aan de machine kan veroorzaken indien ze niet wordt vermeden.

 - VERBOD  - 
Duidt het absolute verbod aan om handelingen uit te voeren die gevaarlijk zijn voor het personeel.

De bovenstaande trefwoorden worden steeds vergezeld van symbolen die waarschuwen voor mogelijke risico's.

- OPMERKING -
Duidt een bijkomende uitleg voor een element aan. 

Lees aandachtig de aangegeven veiligheidsnormen door en respecteer de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, zodat 
potentieel gevaar wordt vermeden en uw gezondheid en veiligheid wordt gegarandeerd.

Het symbool "waarschuwing: mogelijk gevaar" en de "signaleringen" werden toegevoegd om situaties te in het licht te stellen die 
DIECI belangrijk vindt. 
De handleiding moet in ieder geval volledig worden gelezen en bestudeerd, en moet in de machine worden bijgehouden op een 
beschutte plaats.

Contacteer uw agent of dealer in geval van twijfels.
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

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 beschre-
ven worden in deze handleiding, zijn absoluut verboden.

Elk ander gebruik zal als oneigenlijk beschouwd wor-
den ten opzichte van het gebruik dat voorzien wordt 
door DIECI die, bijgevolg niet aansprakelijk gesteld kan 
worden voor letsels aan personen en voor schade aan 
voorwerpen en aan de machine zelf.

De gebruiksaanwijzing en de catalogus met reserveonderdelen 
maken integraal deel uit van de machine, en moeten overhandigd 
worden bij een eventuele verkoop. De handleiding moet zorgvuldig 
bij 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.

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 hersteld 
worden door personen die voldoende ingelicht, opgeleid en 
getraind werden omtrent het gebruik van het toestel en om-
trent de veiligheidsnormen die nageleefd moeten worden.

De personen die bevoegd zijn voor het gebruik en het on-
derhoud van de machine zijn:

BESTUURDER VOOR GEBRUIK: persoon die opgeleid en 
getraind is via een speciale theoretische en praktische vor-
ming omtrent het gebruik van dergelijke gereedschappen;

ALGEMENE ONDERHOUDSMAN: persoon die opgeleid en 
getraind werd om gewone onderhoudsinterventies uit te voe-
ren met basisnoties van mechanica, elektriciteit en hydraulica

GESPECIALISEERDE ONDERHOUDSMAN: persoon die 
opgeleid en getraind werd om gewone en buitengewone 
onderhoudsinterventies uit te voeren met grondige en spe-
cifieke kennis van mechanica, elektriciteit en hydraulica, 
gewoonlijk gestuurd in opdracht van DIECI of de verkoper.

Alle procedures of handelingen betreffende het on-
derhoud die niet beschreven worden in deze handlei-
ding 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.

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

Bij de realisatie van deze machine werd alles voorzien zodat 
uw werkzaamheden veilig kunnen uitgevoerd worden. Toch 
is voorzichtigheid de boodschap: er bestaat geen betere vui-
stregel om ongevallen te voorkomen.

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 vo-
ordat de machine wordt gestart of in werking wordt gesteld, 
en voordat 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 ver-
loren werden, 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 deactivering 
of de wijziging van de veiligheidssystemen. In deze gevallen 
kan de constructeur niet aansprakelijk gesteld worden.

Om de machine in "staat van conformiteit" te behouden, 
moet men verplicht de periodieke controles uitvoeren, zo-
als vermeld in de handleiding voor het gebruik en het on-
derhoud in het betreffende hoofdstuk.

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 in geen geval handelingen of procedures ui-
tgevoerd worden die uitdrukkelijk verboden worden in 
deze handleiding. 

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

BESCHERMENDE KLEDING

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

- Als men lange haren heeft dat uit de veiligheidshelm 
steken, kunnen die vast komen te zitten in de machine: 
bind de haren samen en let op dat ze niet vastraken.

-  De operator moet gepaste en beschermende kleding 
dragen, op basis van het type van werkzaamheden of 
werf, om zich te beschermen tegen ongevallen. 

 - GEVAAR  - 
De operator moet, voordat de werkzaamheden uitgevoerd 
worden, zich verplicht informeren bij de verantwoordelijke 
voor de veiligheid of van de werf betreffende de mogelijke risi-
co’s, en welke beschermende kleding moet gedragen worden.

  - AANDACHT - 
De operator moet steeds over het volgende beschikken:
• Veiligheidshelm
•  Veiligheidsschoenen
•  Veiligheidsbril of gelaatsscherm
•  Veiligheidshandschoenen
•  Bescherming tegen lawaai (gehoorbescherming)
•  Reflecterende kleding
•  Waterdichte kleding
•  Ademhalingstoestel of filtrerend masker

    

    

- De Individuele Beschermingsmiddelen die door de ope-
ratoren gebruikt worden kunnen verschillende eigen-
schappen hebben naargelang het type werf en de aan-
wezige risico's op de werkplaats. Draag steeds IBM die 
geschikt zijn voor het type werk dat men moet uitvoeren.

-  De beschermende kleding moet als persoonlijk worden 
beschouwd: draag geen beschermende kleding van an-
dere personen.

-  De beschermende kleding moet steeds intact zijn en in 
goede staat gehouden worden. Beschadigde kleding ga-
randeert geen gepaste bescherming. Draag geen versle-
ten kleding: vervang vooraleer het werken aan te vatten.

-  Bescherm u altijd tegen lawaai, omdat een lange blo-
otstelling het gehoor kan aantasten en tot doofheid kan 
leiden. Draag beschermingen zoals een koptelefoon of 
oordopjes tegen overmatig en vervelend lawaai.

-  Gebruik geen koptelefoon om muziek te beluisteren 
wanneer 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 geschikt zijn voor het type terrein.
Er bestaan banden voor zand, aarde, landbouwterrein, sneeuw 
enz. Contacteer uw agent of uw dealer voor meer informatie.

  - AANDACHT - 
Als de gebruiker vaststelt dat de machine problemen heeft (la-
waai, trillingen, geur, fouten van de instrumentatie, rook, olie-
lekken, enz.) of niet voldoet aan de veiligheidsnormen, moet de 
machine stilgelegd worden en moet de veiligheidsverantwoor-
delijke hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

-  HET IS VERBODEN om als bestuurder zelf herstellin-
gen of afstellingen uitvoeren, behalve indien hij opgeleid 
werd voor deze taak. Hij moet de machine in perfect sta-
at houden indien dit tot zijn taken behoort.

  - AANDACHT - 
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet gecon-
troleerd worden of de machine efficiënt is om het beste rende-
ment te garanderen en het naleven van alle veiligheidsnormen.  

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

- Voer de controles betreffende de werking uit zoals hier-
na opgesomd:

   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 (controleren)
   Signalering- en waarschuwingssystemen (controleren)
   Efficiëntie stuur
   Efficiëntie parkeerremmen
   Aanspannen van de bouten
   Verlichting
   Richtingaanwijzers
   Noodlichten
   Schakelaars
   Controlelampen
   Ruitenwissers
   Alarm achteruitversnelling

Als de machine zes maanden niet wordt gebruikt, moet een 
meer grondigere controle uitgevoerd worden. De details van 
de handelingen staan vermeld op pagina B/22.
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Controle reiniging

 Reinig de ruiten, de glazen van de lichten en de achteru-
itkijkspiegels

 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 er geen delen beschadigd zijn of 
ontbreken.

 Controleer of alle spillen voor de beweging goed beve-
stigd zijn.

 Controleer of er geen ruiten gebarsten of beschadigd zijn
 Controleer of onder de machine geen olie-, brandstof- of 

koelvloeistoflekken aanwezig zijn.
 Controleer of de bouten van de wielen goed aangespan-

nen zijn.
 Controleer alle veiligheidssystemen.
 Controleer of de structuur ROPS/FOPS niet beschadigd is.
 Controleer of de veiligheidsgordel en de relatieve koppe-

lingen niet beschadigd of overmatig versleten zijn.  

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

ge 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 zichtbaar is wanneer u op de 
bestuurdersplaats zit.

VOORBEREIDING OP NOODGEVALLEN

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

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

bijgeleverd door de constructeur binnen handbereik.

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

-  Lees aandachtig de aanwijzingen op het brandblusappa-
raat, om die correct te gebruiken.

-  Voer periodieke inspecties (zesmaandelijks) en on-
derhoud uit om te controleren of het brandblusapparaat 
nog gebruikt kan worden.

-  Stel samen met de veiligheidsverantwoordelijke of de 
werfverantwoordelijke een lijst op met prioriteiten om in 
te grijpen bij brand en ongevallen.

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

-  Er moet voldoende opgeleid en getraind personeel aan-
wezig zijn voor het beheer van noodgevallen, die een 
geschikte theoretische en praktische vorming hebben 
genoten op de werkplaats/werf.
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Mod. Agri Plus Veiligheidsnormen

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Hierna beschrijven we enkele standaardprocedures voor Eer-
ste hulp bij ongevallen, die geactiveerd kunnen worden in geval 
van ongevallen bij het gebruik van de machine of van de afzon-
derlijke gereedschappen en accessoires die worden gebruikt. 
Deze kunnen nuttig zijn voor de operatoren belast in noodge-
vallen tijdens het gebruik van de machine in de verschillende 
levensfasen van de machine (transport, installatie, gebruik, 
onderhoud, afstelling, enz.) of die andere operatoren kun-
nen overkomen die in de onmiddellijke omgeving vertoeven.

Taken van de verpleger voor eerste hulp bij ongevallen

-  activeer de eerste hulp bij ongevallen (spoeddienst opbellen);
-  evalueer de toestand van het slachtoffer, en indien nodig 

de vitale functies ondersteunen;
-  externe bloedingen stoppen;
-  wonden en brandwonden beschermen;
-  het slachtoffer voor verdere letsels behoeden;
-  geen nutteloze of schadelijke acties ondernemen, zoals 

laten drinken, het slachtoffer verplaatsen, ontwrichtingen 
en/of breuken verminderen, enz.

Noodoproep

Het welslagen van een noodinterventie hangt ook af van de 
snelheid waarmee de spoeddienst erin slaagt om de plaats 
van het ongeval te bereiken.

Daarom moet de verpleger voor eerste hulp bij de noodopro-
ep zeer nauwkeurig de volgende zaken vermelden:
-  het adres van de plaats waar het ongeval zich voordeed;
-  het aantal slachtoffers of zieken;
-  de mogelijke oorzaak die het ongeval heeft veroorzaakt;
-  de staat van de vitale functies van het slachtoffer, ver-

meld of het slachtoffer al of niet bij bewustzijn is en of hij 
nog normaal ademhaalt.

Op het einde van de oproep doet men er goed aan volgende 
zaken te doen:
-  de eigen gegevens opgeven, met vermelding van een 

telefoonnummer waarop men bereikt kan worden;
-  de hulpdiensten opwachten op een gemakkelijk zichtbare plaats

Trauma's

Behandeling van ontwrichtingen, verstuikingen en breuken:
men moet het gewricht onbeweeglijk stellen in de positie wa-
arin het zich bevindt na het trauma, via gebruik van zwachtels 
of andere, door de pijnverzachtende houding van het slachtof-
fer te ondersteunen zonder gevaarlijke manoeuvres te probe-
ren. Koude aanbrengen (met ijszakjes of andere middelen)

Kneuzingen, verpletteringen:
in geval van kneuzingen en/of verpletteringen van de ui-
teinden van bovenste of onderste ledematen (vinger, hand, 
voeten, enz.) doet men er goed aan het lichaamsdeel on-
middellijk onder (koud) stromend water te houden en ijs aan 
te brengen, controleer ook of er geen wonden en/of sneden 
zijn. In dat geval moet men de getroffen zone desinfecteren.

Bloedingen

Het is nodig om rechtstreeks druk uit te oefenen op het punt 
van de bloeding met een prop steriel gaas, het lichaamsdeel 
optillen en eventueel samendrukken vóór de bloeding met 
een tourniquet (bloedstelpende klem).

Behandeling van oppervlakkige wonden:
de wonde vrijmaken en overvloedig spoelen, desinfecteren 
met een fysiologische oplossing, verzorgen door te bedek-
ken met steriel gaas; daarna gaat men afbinden, vermijd da-
arbij om de zwachtel te hard aan te spannen om een goede 
doorbloeding te behouden

Behandeling van diepe wonden:
eerst en vooral moet men zich beschermen tegen besmet-
tingsgevaar door handschoenen en een masker te dragen; 
de bloeding met een prop stelpen tot die stopt of tot de am-
bulance aankomt met rechtstreekse druk of met behulp van 
andere drukpunten; bel de spoeddienst op en vermeld dat 
men een arteriële bloeding aan het stelpen is.
Pas nadat de bloeding onder controle is gaat men over tot 
de behandeling van de wonde.

  - AANDACHT - 
Voor het desinfecteren van de wonde mag men GEEN 

watten, gedenaturaliseerde alcohol of 
antibioticapoeder gebruiken.
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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 (Vb.: om in 
of uit de machine te stappen, gebruiken als kledinghanger, enz.) 

-  Spring nooit van de machine.
-  Nooit instappen of uitstappen wanneer de machine in beweging is.
-  Spring nooit om in of uit te stappen.
- Als de machine begint te bewegen zonder dat de bestu-

urder aanwezig is, mag men niet op de machine sprin-
gen om te proberen de machine te stoppen.

-  Nooit in of uit de machine stappen met gereedschappen 
in uw handen

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

- Hang geen zuignappen aan de ruiten. Zuignappen wer-
ken als lenzen, en kunnen brand veroorzaken.

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

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

-  Tijdens werkzaamheden op plekken waar gevaar heerst 
voor 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.

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

 - VERBOD - 
HET IS VERBODEN om uw armen en benen, of een 
ander lichaamsdeel, uit de besturingsplaats van de 

machine te steken.

  - AANDACHT - 
Gebruik de machine enkel wanneer de zitplaats correct 
geregeld is. In geval van een ongeschikte afstelling 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 - 
Doe steeds de veiligheidsgordels om

op een correcte manier vooraleer te beginnen werken.
-  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 mocht de machine kan-
telen (ROPS); daarom 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 moet men de integriteit van de veiligheidsgordels 
en van de koppelingspunten op het chassis controleren. In geval 
van beschadigingen moeten ze onmiddellijk worden vervangen

 - GEVAAR - 
Vervoer geen passagiers met de machine.

 - GEVAAR - 
De operator moet steeds

de normale rijpositie aanhouden.
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Mod. Agri Plus Veiligheidsnormen

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.

Op basis van het type gebruikte accessoire (schoep, vor-
ken, kooi, haak) moet de bestuurder verplicht de speciale 
theoretische en praktische vorming bijwonen waar min-
stens de volgende onderwerpen worden behandeld:

Accessoire schoep:
Opleiding voor machinebedieners en graafwerkers

Programma:
-  belangrijkste risico's verbonden met het gebruik van de 

werkmachines
-  structurele en operationele kenmerken, technische componenten 

en besturingen, veiligheidsvoorzieningen, technische documentatie
-  controles en inspecties
-  voorbereiding voor eventueel rijden/transport op de weg 

en specifieke gedragsnormen
-  technieken voor veilig besturen tijdens graafwerkzaamheden, 

verplaatsen van aarde en materialen, kleine afbraakwerken
-  Accessoires, werken met gereedschappen
-  IBM en veiligheidssignaleringen 
-  praktische proef

Accessoire vorken:
Opleiding voor machinebedieners voor de verplaatsing en 
het transport van materialen

Programma:
-  belangrijkste risico's verbonden met het gebruik van de 

machine met specifiek accessoire
-  structurele en operationele kenmerken, technische 

componenten en besturingen, veiligheidsvoorzieningen, 
technische documentatie

-  controles en inspecties
-  voorbereiding voor eventueel rijden/transport op de weg 

en specifieke gedragsnormen
-  technieken voor veilig besturen tijdens werkzaamheden 

voor laden, uitladen en  verplaatsen van materialen
-  de lading veilig en stabiel stellen
-  accessoires, werken met gereedschappen
-  IBM en veiligheidssignaleringen 
-  praktische proef

Accessoire kooi:
Opleiding voor bedieners van mobiele, optilbare werkpla-
tforms (PLE)

Programma:
-  referentienormen 
-  werking en veilig gebruik van het platform
-  procedures voor het neerlaten in noodgeval
-  periodieke controles en inspecties
-  gewoon en buitengewoon onderhoud
-  IBM cat. III en veiligheidssignaleringen
-  praktische proef

Accessoire haak:
Opleiding voor kraanbedieners, met inbegrip van accessoi-
res en gereedschappen voor optillen

Programma:
-  referentienormen voor veiligheid op het werk, specifiek 

voor kranen
-  controle conformiteit van de kraan en minimumvereisten
-  specifieke risico's voor de operatoren en risico's voort-

vloeiend uit de aanwezigheid van opgehangen lasten
-  controles en inspecties
-  gewoon en buitengewoon onderhoud
-  IBM en veiligheidssignaleringen
-  praktische proef

  - AANDACHT - 
Het gebruik van de machine is onderhevig aan een rijto-
estemming/rijbewijs die moet afgegeven worden door 
de verantwoordelijke van de fabriek/werf waar de ma-

chine 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.
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START VAN DE MACHINE

-  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 met vet of vettige substanties.

 - GEVAAR - 
Vooraleer de motor te starten, moet men nagaan of alle 
hendels voor besturing in neutraal staan, of de parke-
errem geactiveerd is, de motorkap gesloten is en of er 

niemand in de buurt van de machine is.

 - GEVAAR - 
De machine mag enkel gestart worden en er mogen en-
kel handelingen uitgevoerd worden wanneer de bestu-
urder zich op de bestuurdersplaats bevindt, en wanneer 
de veiligheidsgordel vastgemaakt en correct geregeld is.

 - GEVAAR - 
Vooraleer de machine te gebruiken, moet men 

controleren of alle veiligheidsvoorzieningen werken.

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 komen 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 eindklemmen van de startmotor.

-  Als men hulpaccu’s gebruikt, moet men opletten om-
dat het gas van deze accu’s kan ontploffen en ernstige 
schade kan veroorzaken.

-  Om met de hulpaccu’s op te starten, moet men de in-
structies in de paragraaf "START MET HULPACCU'S" 
raadplegen. Fouten tijdens de uitvoering van de proce-
dure kunnen ernstige schade aan de elektrische/elektro-
nische 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 in-
tervallen tijdens het gebruik zodat eventuele problemen 
snel gedetecteerd en opgelost kunnen worden.  

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Hoewel de machine kan worden gebruikt in de meest ver-
schillende omstandigheden, moet men toch, bij wijze van 
preventie, de minimumnormen naleven voor werking zoals 
hierna vermeld:
 
 Parameter   Toegelaten waarden

 Werkingstemperaturen  van -5 °C tot +40 °C
 Gemiddelde dagtemperatuur <40°C
 Opslagtemperatuur  van -15°C tot +50°C  

Vochtigheid   van 20 tot 95%
 Hoogte   <2.500m
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VEILIG WERKEN

 - GEVAAR - 
GEBRUIK DE MACHINE NIET WANNEER U DRONKEN 
BENT, ONDER INVLOED VAN VERDOVENDE MIDDELEN 
OF IN GEVAL VAN INNAME VAN GENEESMIDDELEN DIE 
SLAPERIGHEID KUNNEN VEROORZAKEN OF UW RE-

FLEXEN 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 PERSONENKOOI.

 - GEVAAR - 
CONTROLEER DE CORRECTE STAND VAN DE

ACHTERUITKIJKSPIEGELS.

  - AANDACHT - 
DE PERCEPTIE VAN DE POSITIE VAN EEN VOORWERP
VIA DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS KAN NIET WAARHEID-
SGETROUW ZIJN; WAT VERAF LIJKT KAN ZICH DICHTBIJ 
BEVINDEN. ONDANKS DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS IS 
HET TOCH MOGELIJK DAT DE OPERATOR BEPAALDE PUN-
TEN NIET KAN ZIEN. WEES STEEDS UITERST 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 beweging is.

-  Inspecteer de werkzone voordat met de werkzaamheden 
wordt begonnen.

-  Inspecteer het terrein en de toestand van de bodem van 
de werf, zorg voor de meest veilige werkomstandigheden. 
Voer geen werkzaamheden uit op plaatsen waar gevaar op 
aardverschuivingen of het vallen van steenblokken bestaat.

- Tref de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zodat on-
bevoegden 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 bekken en 
de diepte en de stroomsnelheid van het water gecontrole-
erd worden vooraleer de werkzaamheden aan te vatten.

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

-  Schat voortdurend de remafstand 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 
toestand, de netheid en de afstelling van deze spiegels.

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

- Controleer of de motorkap en de portieren gesloten zijn 
vooraleer met de werkzaamheden te beginnen.

-  Wanneer in een moeilijke zone wordt gewerkt, moeten 
de noodzakelijke meldingen gebruikt worden; tijdens 
handelingen met meerdere machines moeten signalerin-
gen gebruikt worden die gekend zijn door al het perso-
neel. Wijs bovendien een persoon aan voor de signale-
ringen, die de werkzone coördineert. Controleer of al het 
personeel de bepalingen van de verantwoordelijke voor 
de signaleringen volgt.

-  Wanneer een persoon op de begane grond noodzakelijk 
is omwille van de werkomstandigheden, moet hij de ma-
nuele signaleringen gebruiken conform de voorschriften 
die van kracht zijn in het land waar de machine werkt.

-  Let op wanneer men op de rand van graafwerken, van 
een straat of op zachte terreinen werkt: houdt u op veili-
ge afstand, de machine zou kunnen omkantelen.

 Zet een persoon op de begane grond in voor de signale-
ring. Vergeet niet dat die zones na zware regenval, het ge-
bruik van springstoffen of na een aardbeving zwakker zijn.

-  Wanneer op hellende terreinen wordt gewerkt, kan 
de machine kantelen of wegschuiven. Pas de nodige 
voorzorgsmaatregelen 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.

-  Verplaats de machine met lage snelheid op nat gras, 
natte bladeren en staalplaten. Ook in geval van een 
lichte helling 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 
vooraleer de werkzaamheden aan te vatten. 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; het kan de 
machine doen omkantelen, bepaalde onderdelen en ge-
reedschappen kunnen beschadigd raken, en bovendien 
kan men ernstige letsels oplopen.
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-  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 parkeer-
rem ingeschakeld is.

-  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
     richt de vorken of het accessoire naar beneden. 
   Bij verplaatsingen met last
     richt de vorken of de lift naar boven.

  - AANDACHT - 
Sneeuw verbergt obstakels en verraderlijke verschijn-
selen, begraaft voorwerpen, bedekt gaten, putten en 

greppels. In geval van sneeuwval moet zeer voorzichtig 
gehandeld worden. HET IS ABSOLUUT VERBODEN om 
te werken als er zoveel sneeuw ligt dat de obstakels en 
de verraderlijke verschijnselen op het af te leggen par-

cours 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 bepa-
alde onderdelen veroorzaken.

-  Zones die bedekt worden door sneeuw of ijs zijn uiterst 
gevaarlijk, 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 han-
delingen. Hou steeds visueel contact met de persoon op 
de begane grond.

  - AANDACHT - 
Probeer geen werkzaamheden uit te voeren die boven de 
boven de capaciteit van de machine gaan qua belasting.

  - AANDACHT - 
Til geen lasten op die te zwaar zijn voor de capaciteit 
van de machine of voor het accessoire, men mag ab-
soluut niet de afmetingen vergroten van het contra-

gewicht, welk werktuig men ook gebruikt.

-  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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Mod. Agri Plus Veiligheidsnormen

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

-  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 bewerkin-
gen deeltjes materiaal wegschieten. In dit geval draagt 
men best een veiligheidsbril en moeten onbevoegden 
worden weggestuurd.

-  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.

-  Probeer nooit om het gereedschap teveel te vullen of 
om lasten te vervoeren die uit het gereedschap zouden 
kunnen vallen.

-  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). Wanneer er ri-
sico bestaat dat voorwerpen naar beneden vallen, moet 
een veiligheidshelm gedragen worden.

-  Gebruik de machine niet ’s nachts en in donkere of 
slecht verlichte omgevingen, behalve wanneer de ma-
chine voorzien is van werklichten (optioneel). Contacteer 
uw dealer voor meer informatie.

  - AANDACHT - 
Rij niet op een laadbrug voordat gecontroleerd werd of:
-  deze correct geplaatst en verankerd is
-  het middel waarop ze aangesloten is (wagon, 

vrachtwagen, enz.) zich niet kan verplaatsen
-  de brug het totale gewicht van de machine en de 

eventuele last kan verdragen
-  de breedte van de brug geschikt is voor de breedte 

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 men zeer goed letten op het toerental van de mo-
tor. Een te hoog toerental kan leiden tot mechanische 
schade. Hou het toerental en de snelheid van de motor 
steeds onder controle.

  - AANDACHT  - 
Als de werkzaamheden nabij hoogspanningskabels 
worden uitgevoerd, moet men controleren of er voldo-
ende veilige afstand tussen de machine en de kabels is, 

in naleving van de geldende normen.

Contacteer het plaatselijke kantoor van het elektricitei-
tsbedrijf. In elk geval mag men nooit werken op Met de 
machine werken of parkeren dichtbij kabels op minder 
dan 5 meter afstand van de lijnen. Een vochtig terrein ver-
groot het risico op elektrische schokken voor personen.

  - AANDACHT - 
elektrische lijnen leidt tot risico voor 

elektrocutie of zware letsels.

-  Zet een persoon op de begane grond in die meldt wan-
neer de machine zich te dicht bij de kabels begeeft.

- Wanneer in de buurt van hoogspanningskabels wordt 
gewerkt, mag niemand de machine benaderen. Draag 
steeds veiligheidsschoenen en rubberen handschoe-
nen 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 aangeraakt met delen van het li-
chaam die niet beschermd zijn.

-  Wanneer de machine tegen een hoogspanningskabel 
stoot, mag de operator de stuurcabine niet verlaten om 
de schok te vermijden totdat bevestigd wordt dat de pro-
ductie van stroom werd onderbroken.
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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 koppe-
lingen steeds voordat de volgende inschakeling wordt uitgevoerd

- Controleer dagelijks de reiniging, de bescherming en de 
condities 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 verantwo-
ordelijke hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

 - VERBOD  - 
HET IS VERBODEN om als bestuurder rechtstreeks her-
stellingen of afstellingen uitvoeren, behalve 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 starten 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 bij lage temperaturen 
(-10°C) moeten de reservoirs leeggemaakt worden, en 
bijgevuld met smeermiddelen, brandstof en koelvloeistof 
geschikt voor die temperaturen.

  - AANDACHT - 
De machine mag NIET gebruikt worden in beschermde 

omgevingen zoals raffinaderijen en explosieve atmosfe-
ren. Voor het gebruik op deze plaatsen bestaan specifieke 
optionele gereedschappen. Contacteer uw agent of dealer.

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

respectievelijke snelheid.
-  Rij niet te lang in de achteruitversnelling.
-  Rem geleidelijk, vermijd bruusk remmen.
-  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. Wanneer de last meer dan 50% 
bedraagt dan de maximum toegelaten last, moet de 
snelheid van de machine tot 5 km/u worden beperkt.

 - 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 conformiteitcertifi-

caat 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-kan-
telsysteem moeten als geldig beschouwd worden voor 
machines bij standaard werkomstandigheden, op een 
vlak en hard terrein, en wanneer het instrument werkt 
en correct geijkt is. In elk geval mogen de limietwaarden 
die aangeduid worden in het diagram van de lasten nooit 
overschreden worden.

-   Plaats de gereedschappen niet in de buurt van vrije 
vlammen.



B/14

Mod. Agri Plus Veiligheidsnormen

VERPLAATSING VAN DE LAST

  - AANDACHT - 
Respecteer steeds de veiligheidsregels, en vervoer de 
lasten altijd in evenwicht en correct geplaatst om elk 

risico op kanteling te vermijden. 

-  Plaats de vorken steeds helemaal onder de last en plaats 
de last zelf in transportpositie (vorken op 300 mm van de 
grond en naar achter geheld, arm compleet ingetrokken)

-  Til geen lasten op die slechts met één vork of met een 
plaat vastgesnoerd zijn.

- Controleer steeds of de palletten, de kisten, enz. in goe-
de staat zijn en geschikt om de last op te tillen.

-  De bediening van het voertuig met opgetilde arm wordt 
enkel toegelaten in uitzonderlijke gevallen; handel zeer 
voorzichtig, matig de snelheid en rem zacht. Controleer 
of de zichtbaarheid voldoende is; een persoon op de be-
gane grond kan eventueel de handelingen begeleiden.

-  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 beperkte ver-

snellingen "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, vooral wanneer ze 
op grote hoogtes worden vervoerd.

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

  - AANDACHT - 
ALS DE MACHINE KANTELT, MAG MEN NIET PROBE-
REN OM HET HEFTOESTEL TE VERLATEN TIJDENS 
HET ONGEVAL. MAAK DE VEILIGHEIDSGORDELS STE-
EDS VAST WANNEER U MET DE MACHINE RIJDT. IN DE 
CABINE BLIJVEN MET VASTGEMAAKTE VEILIGHEID-

SGORDELS 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, moet men vo-
ordat de last wordt opgetild controleren of de werkzone 
vrij is, let op voor eventuele obstakels en controleer de 
oneffenheden van het terrein. 

-  Zorg steeds voor een goede zichtbaarheid (schoonge-
maakte ruiten en spiegels, controleer of de lichten rein 
zijn en werken, 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 
zichtbaarheid te verbeteren in geval van een ongunstige 

helderheid. Contacteer uw DIECI dealer.

-  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 EN HET ZWAARTEPUNT ERVAN VERPLICHT 

GEKEND ZIJN.

-   De diagrammen met de lasten zijn geldig voor zwaar-
tepunten op 500 mm van de steun van de vorken. Voor 
zwaartepunten op grotere afstand moet u uw dealer 
contacteren.

-   Let ZEER GOED OP  tijdens het vervoer van lasten met 
variabel zwaartepunt (bijv. vloeistoffen). Handel zeer vo-
orzichtig zodat deze variaties tot een minimum worden 
beperkt: er bestaat gevaar dat de machine omkantelt.

-   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 geni-
velleerd terrein, zonder gevaar voor vallende steenblok-
ken, aardverschuivingen of overstromingen.

-   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 stand om de motor stil te leggen.

-   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 voor het verkeer en op minstens 5 
meter afstand van spoorwegen staat.

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 inrijperiode (50 u) mag de dieselmotor niet te 
lang op het minimumtoerental gehouden worden.

  - AANDACHT - 
WANNEER DE BESTUURDER ZIJN STUURPLAATS 
MOET VERLATEN, MOETEN DE HANDELINGEN UITGE-
VOERD WORDEN DIE AANGEGEVEN ZIJN IN DE PARA-

GRAAF "HET PARKEREN VAN DE MACHINE".
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RIJDEN OP DE OPENBARE WEG (INSTRUCTIES)

- Bedien de schakelaar voor de besturing van de nivelle-
ring om de carrosserie van de machine te nivelleren ten 
opzichte van de assen van de wielen (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 vooraleer zich op 
de openbare weg te begeven. Controleer of het zwaailicht 
voor de melding van een traag voertuig geïnstalleerd is en 
werkt; laat die steeds aan, 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 er voldoende brandstof aanwezig is.

-  Monteer alle accessoires die voorzien zijn voor het ri-
jden op de openbare weg, afhankelijk van het land waar 
de machine wordt gebruikt.

- Installeer een paneel voor signalering van een uitsteken-
de last op de kop van de arm vooraleer zich op de open-
bare weg te begeven. 

-  Controleer steeds de weg die moet afgelegd worden, en 
hou rekening met eventuele hangende structuren (bijv. 
bruggen, tunnels, enz.) die schade aan de machine zou-
den 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 wetgeving 
is, en of de nummerplaat aanwezig is wanneer op openba-
re wegen wordt gereden, zowel overdag als 's nachts.

  - AANDACHT - 
ER MAG NIET OP DE OPENBARE WEG GEREDEN WOR-
DEN WANNEER DE GEREEDSCHAPPEN BEVESTIGD ZIJN 
OP DE PLAAT VOOR DE VORKEN, BEHALVE DEZE DIE 
TOEGELATEN ZIJN 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.

RIJDEN OP DE WEG

  - AANDACHT - 
WANNEER MEN OP DE OPENBARE WEG WIL RIJDEN, 
MOETEN DE WETGEVINGEN EN DE NORMEN VAN HET 

LAND VAN GEBRUIK WORDEN NAGELEEFD.

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 visuele signalering en ver-
lichting niet verplicht moeten gebruikt worden.

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

  - AANDACHT - 
CONTROLEER DE CORRECTE STAND
VAN DE ACHTERUITKIJKSPIEGELS.

AANDACHT:HET IS MOGELIJK DAT DE WAARNEMING 
VAN DE POSITIE VAN EEN VOORWERP VIA DE ACHTE-
RUITKIJKSPIEGELS NIET WAARHEIDSGETROUW IS; 
WAT VERAF LIJKT KAN ZICH DICHTBIJ BEVINDEN.
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HET OPTILLEN VAN DE MACHINE

-  Demonteer eventuele gereedschappen die op de machi-
ne aanwezig zijn.

-  Trek de arm van de machine compleet in en breng hem 
naar beneden.

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

-  Sluit de ramen en sluit de deur van de cabine met de sleutel
-  Voordat de machine wordt opgetild, moet men controleren 

of het hefmiddel over voldoende draagvermogen beschikt, 
geschikt voor het gewicht van de machine. Het gewicht van 
de machine wordt aangeduid op het speciale label.

-  Controleer steeds of de verankeringen (kabels, kettin-
gen, wiggen, enz.) in goede staat zijn, gebruik geen uit-
gerafelde, losgeslagen of getorste verankeringen.

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

-  Controleer de totaalafmetingen van de machine.
-  Respecteer de hefpunten die aangeduid worden op de 

afbeelding en die aangegeven zijn op de speciale sticker 
op de machine.

-  Voordat men gaat optillen, dient men na te gaan of er 
geen onbevoegden in de betreffende zone aanwezig zijn.

-  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 men 
nagaan of alle plaatselijke normen en wetten gerespec-
teerd worden.

-   Demonteer eventuele gereedschappen die op de machi-
ne aanwezig zijn.

-   Trek de arm van de machine compleet in en breng hem 
naar beneden.

-   Vooraleer de machine op het vervoermiddel te plaatsen, 
moet men nagaan of er op het vervoermiddel zelf en 
op de laadhelling 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 transport-
vlak, voordat de machine wordt geladen en controleer of 
de bestuurder van het transportmiddel op de hoogte is 
van de afmetingen en van het gewicht van het telesco-
pisch heftoestel.

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

-   Controleer de waarden van de maximum en minimum 
hoogtes vanaf de grond en het toegestane gewicht. 
Controleer de contactdruk op de grond, toegestaan voor 
het laadvlak ten opzichte van de machine.

-   Controleer voordat de machine op het transportmiddel 
wordt geladen of de laadhellingen correct en veilig ge-
plaatst 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 stand "N" geplaatst worden

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

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

-  Respecteer de ankerpunten die aangeduid worden op 
de afbeelding en die aangegeven zijn op de speciale 
sticker op de machine.

-  Controleer steeds de goede staat van de verankeringen 
(kabels, kettingen, wiggen, enz.) en controleer of het 
vervoermiddel voldoende draagvermogen heeft 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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1) Trilwaarden op de stoel

Waarde van trilemissie gemeten op = 1,6 m/s2

Onzekerheid K = 0,5 m/s2    

Waarden bepaald in overeenstemming met EN 13059

 Agri Plus

2) Trilwaarden op het stuur

Waarde van trilemissie gemeten op = 4,5 m/s2

Onzekerheid K = 2,2 m/s2    

Waarden bepaald in overeenstemming met EN 13059

ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIES

-  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 aandacht geschonken worden aan mobie-
le apparaten met radioverbinding (zaktelefoons), die geïn-
stalleerd moeten worden door gespecialiseerde technici en 
die extern gemonteerde antennes moeten gebruiken.

In het algemeen moet men erop letten dat eventuele bijkomend 
geïnstalleerde elektrische apparaten conform de richtlijn EMC 
2004/108/EG moeten zijn en het "EG" keurmerk moeten dragen.

TRILLINGEN

Hou rekening met de volgende aanbevelingen om de blo-
otstelling van de operator aan trillingen te beperken:
 
- Gebruik steeds geschikte gereedschappen voor de wer-

kzaamheden die moeten uitgevoerd worden.

- De stoel van de bestuurder moet steeds volgens de persoon-
lijke behoeften afgesteld zijn. Inspecteer en herstel eventueel 
de ophangingen van de stoel en de afstelmechanismen.

- Controleer of de machine efficiënt werd gehouden, en 
voer het onderhoud van de machine uit volgens de voor-
schriften 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 staat, verwijder stenen en 
obstakels, vul verzakkingen of putten, enz.

- Om eventuele rugproblemen te vermijden, mag u de ma-
chine enkel gebruiken 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.



B/19

LAWAAI

De machine werd ontworpen en gebouwd met het oog op 
het verminderen van het geluidsniveau aan de oorsprong.
Het gemeten akoestische vermogen is gelijk aan 104 dB 
LwA, verwijzend naar de richtlijn 2000/14/EG Geluidsemis-
sie van machines en werktuigen bestemd voor het werken 
in openlucht.

  - AANDACHT - 
DE AANGEDUIDE GELUIDSWAARDEN ZIJN GELUID-
SEMISSIENIVEAUS EN STELLEN NIET NOODZAKELIJK 

VEILIGE WERKINGSNIVEAUS VOOR.

De facturen die het niveau van blootstelling bepalen waara-
an de werkkracht onderworpen is, omvatten de duur van de 
plootstelling, de werkzones en eventuele andere bronnen 
van lawaai (andere werkzaamheden en werktuigen, achter-
grondgeluiden, enz.); bovendien kunnen de niveaus voor 
blootstelling variëren van land tot land.

Tijdnes de werkzaamheden moeten de gebruikers geschikte 
individuele beschermingsmiddelen dragen zoals aangege-
ven in de betreffende paragraaf.
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HET VEILIG UITVOEREN VAN HET ONDERHOUD

- Laat geen gereedschappen of andere instrumenten 
onordelijk achter op de werkplaats. Reinig sporen van 
vet, olie en andere stoffen die glibberigheid veroorza-
ken. 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 
wanneer de machine nog besmeurd is met modder, olie, 
enz. bestaat het risico op uitschuiven of vallen, en is het 
moeilijker om een visuele analyse van de delen te ma-
ken. Reinig de machine zorgvuldig na elke interventie.

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 breng hem naar beneden.
 Hou de arm opgetild en breng de veiligheidsstaaf aan als 

het onderhoud met opgetilde arm moet uitgevoerd worden
 Laat de motor ongeveer 60 seconden op 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 hendels van de hydraulische verdelers herhaaldelijk 
te activeren wanneer de motor is uitgeschakeld.

 Breng een plaat met "Onderhoud in uitvoering" 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.
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-  Raadpleeg de onderhoudsprocedures vooraleer de wer-
kzaamheden aan te vatten.

-  Hou de werkzone rein en droog.

-  Smeer de machine niet of voer geen onderhoud uit wan-
neer de machine in beweging is.

-  Voer het onderhoud nooit uit als de motor draait.
 Wanneer het nodig is het onderhoud uit te voeren met 

de motor aan,  mag dit verplicht enkel door personeel 
worden uitgevoerd dat toestemming kreeg van de ver-
koper of rechtstreeks door de constructeur DIECI s.r.l. 

   Vraag bijstand aan minstens twee werknemers en volg 
de volgende instructies:

 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 onderde-
len wanneer handelingen nabij de ventilator, de riem of 
andere draaiende delen worden uitgevoerd.

 Raak de hendels en de pedalen niet aan. Als het noo-
dzakelijk 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 
onbevoegden de opslagplaats kunnen bereiken.

-  Plaats geen metalen stukken op de accu.
-  Maak de kabels van de accu los voordat handelingen op 

het elektrisch systeem of booglaswerkzaamheden op de 
machine worden uitgevoerd.

-  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 absoluut niet uitgevoerd worden door onbe-
voegd personeel.

-  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 kogellagers, 
scharnierpunten, hydraulische cilinders of glijdende delen 
niet passeren. Als nabij het oliereservoir of de brandstof-
tank moet gelast worden, moet men die eerst leegmaken.

  - AANDACHT - 
HET VASTRAKEN TUSSEN BEWEGENDE ONDERDE-
LEN KAN SCHADE VEROORZAKEN. OM ONGEVALLEN 
TE VOORKOMEN, MOET MEN ERVOOR ZORGEN DAT 
GEEN ENKEL LICHAAMSDEEL, HAREN OF KLEDING 
VAST KAN KOMEN TE ZITTEN WANNEER NABIJ DE BE-

WEGENDE 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 DA-
ARVOOR BESTEMDE FILTERS

  - AANDACHT - 
ALS ONDER OPGETILDE MOBIELE DELEN MOET GE-
WERKT WORDEN (ARMEN, SCHOEPEN, ENZ.), MOE-
TEN ZE GEBLOKKEERD WORDEN MET TUSSENSTUK-
KEN OP DE STANGEN VAN DE CILINDERS OF MOETEN 

ZE OP GESCHIKTE STEUNEN GEPLAATST WORDEN.
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-   Vervang de defecte of versleten delen.

-   Verwijder ophoping van vetten, olie 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 spatten heet 
water. Verwijder de dop van de radiator niet als de motor 
niet koud is. Om de dop te openen moet hij helemaal 
losgedraaid worden. Voordat de dop wordt verwijderd, 
moet de druk afgelaten worden.

-   Om letsels te vermijden, veroorzaakt door olie of andere 
hete vloeistoffen tijdens de controle en het afvoeren, 
moet gewacht worden tot de olie zodanig afkoelt dat de 
dop met de handen kan aangeraakt worden vooraleer 
te beginnen. Ook wanneer de olie is afgekoeld, moet de 
bedekking of de dop lichtjes gelost worden zodat de in-
terne druk kan ontsnappen voordat ze verwijderd worden

  - AANDACHT - 
LET OP VOOR BRANDWONDEN: DE MOTOROLIE VAN 
DE REDUCTOREN VAN DE HYDRAULISCHE INSTALLA-
TIE, DE LEIDINGEN, DE MOTOR EN ANDERE ONDERDE-
LEN WORDEN VERHIT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE 
MACHINE. WACHT TOT DE ONDERDELEN AFGEKOELD 
ZIJN VOORDAT MET DE ONDERHOUDSWERKZAAMHE-

DEN EN DE HERSTELLINGEN WORDT BEGONNEN.

-   Vloeistoffen onder druk, zoals brandstof of hydraulische 
olie, kunnen de huid binnendringen of in de ogen terecht 
komen, en ernstige letsels veroorzaken. Vermijd dit gevaar 
tijdens de herstellingen of het onderhoud van de machine.

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

-   Probeer niet om de koppelingen, de flexibele leidingen 
of de hydraulische onderdelen te lossen wanneer het 
circuit onder druk staat.

-   Voordat de motor weer wordt gestart, moet gecontrole-
erd worden of alle koppelingen 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 bij ongevallen.

-   Probeer niet om koppelingen, flexibele leidingen of 
hydraulische onderdelen te lossen als het circuit 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 optreden

-   Tijdens de reiniging met perslucht bestaat het risico op 
ernstige letsels als gevolg van eventuele rondvliegende 
deeltjes. Draag steeds een veiligheidsbril, een stofma-
sker, handschoenen en andere beschermende middelen.

  - AANDACHT - 
HET WIJZIGEN VAN DE AFSTELLING EN/OF DE DE-
MONTAGE VAN DE BALANCEERKLEPPEN EN VAN DE 
VEILIGHEIDSKLEPPEN KAN ZEER GEVAARLIJK ZIJN.

DEZE KLEPPEN MOGEN ENKEL GEDEMONTEERD WOR-
DEN MET BEHULP VAN DE BETREFFENDE KRIK, WAN-
NEER ZE NIET IN WERKING ZIJN EN WANNEER HET 
HYDRAULISCHE CIRCUIT NIET ONDER DRUK STAAT.

DEZE HANDELING MAG ENKEL DOOR GEKWALIFICE-
ERD PERSONEEL UITGEVOERD WORDEN.

-  Gebruik enkel smeermiddelen die door DIECI aangeraden 
worden, gebruik nooit reeds gebruikte smeermiddelen.

 



B/23

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 produc-
ten 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 tempera-
tuurovergang voor schade kan zorgen.

-  Voor de reiniging van de buitenkant van de machine en 
van de motorruimte wordt het best een hogedrukreiniger 
gebruikt, denk daarbij aan het volgende:

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

 Bescherm de stuurcentrales en de connectoren voldoen-
de tegen waterinfiltraties.

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

 Houd de punt van de lans van het reinigingstoestel op 
een afstand van minstens 40 cm van het te reinigen op-
pervlak.

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

 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.

-   Vraag aan de dealer van DIECI blikjes met speciale lak 
aan voor de herstelling van kleine onvolkomenheden 
aan het koetswerk. Controleer of alle stickers aanwezig 
zijn; vervang diegene die tijdens de reiniging verloren of 
verwijderd werden.

REINIGING VAN DE RUITEN

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

-  Na het reinigen moeten de delen zorgvuldig gedroogd 
worden, laat geen vlekken of kringen achter die de zicht-
baarheid van de operator kunnen beperken of vertekenen.

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 stuurplaats en de vloer moeten gereinigd worden 
met een stofzuiger en/of met een harde borstel. Gebruik 
indien nodig een vochtige doek om de hardnekkigste 
vlekken te verwijderen.

  - AANDACHT - 
GEBRUIK GEEN WATERSTRALEN 

BINNENIN DE CABINE.

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

-  De stoelen in stof moeten gereinigd worden met een 
harde borstel of een stofzuiger. De plastic stoelen moe-
ten gereinigd worden met een vochtige doek.

VEILIGHEIDSPLAATJES

-  Raadpleeg de overzichtstabel in het hoofdstuk "ON-
DERHOUD" voor de intervallen van de controles.

-  Vervang de stickers 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 normen die aangeduid 
worden voordat de machine wordt gestart of in werking 
wordt gesteld, en voordat 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 gegaan zijn, 
moeten ze onmiddellijk vervangen worden. De bestel-
ling moet op dezelfde manier gebeuren zoals voor een 
reserveonderdeel (vermeld steeds het model en het 
serienummer van de machine wanneer een bestelling 
wordt gedaan).

-  De positie en de codes van de veiligheidsplaatjes wor-
den aangeduid in hoofdstuk "B - VEILIGHEIDSNOR-
MEN" in deze handleiding.
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STALLING / LANGE INACTIVITEIT

Vóór de eerste zes maanden 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.

  Controleer of er op de machine bepaalde delen versleten 
of beschadigd zijn, vervangen indien nodig.

  Laat de motorolie af en vul met verse olie.

  Reinig de toevoerinstallatie en vervang de elementen 
van de filter.

  Maak de brandstoftank leeg en giet tien liter speciale 
brandstof voor lange inactiviteit in de tank. Laat de motor 
tien minuten draaien zodat de nieuwe oplossing uniform 
wordt verdeeld.

  Laat 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.

  Breng de arm volledig naar beneden.

  Verwijder de accu en bewaar deze op een droge en war-
me plek. Laad ze regelmatig op.

  Til de machine op met de stabilisatoren zodat het 
gewicht niet op de banden rust.

  Bedek de opening van de uitlaatpijp.

  Vet de ongedekte staven van de hydraulische cilinders 
lichtjes 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 oliën.

  Monteer een compleet opgeladen accu.

  Verwijder de bedekking van de uitlaatpijp.

  Verwijder de vetlaag van de ontblote staven van de cilinders. 

  Start de motor en controleer of alle bedieningen correct 
functioneren.

  Laat de motor enkele minuten op het minimum toerental 
draaien.

  Controleer de efficiëntie van de reminstallatie.
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HET VOORKOMEN VAN BRAND VAN DE MACHINE

  - AANDACHT - 
Leg de machine onmiddellijk stil wanneer een alarmcon-
trolelamp in de cabine oplicht. Contacteer het diensten-
centrum van DIECI; laat de machine niet werken voordat 
het probleem is opgelost.

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

-   Controleer regelmatig of geen klembandjes ontbreken of 
gelost zijn, en of de flexibele leidingen niet getorst 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, opgehoopt stof of 
andere substanties 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 
getorst, verhard of beschadigd zijn. In geval van onregel-
matigheden 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 bij het stoppen van de 
motor de werkzaamheden van de brandweerlui zal be-
lemmeren.

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

-   Niet lassen en geen snijbrander gebruiken voor het do-
orsnijden van leidingen of buizen die ontvlambare stof-
fen 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 
speciale verlichting met explosiewerende kenmerken 
voorzien worden. Wanneer andere types van verlichting 
worden gebruikt, bestaat er gevaar op explosies.

  - AANDACHT - 
WANNEER BRAND ONTSTAAT, MOET MEN DE MA-
CHINE ONMIDDELLIJK VERLATEN EN NAAR EEN 
VEILIGE PLEK GAAN; DRAAI INDIEN MOGELIJK DE 
STARTSCHAKELAAR OP "0" (MOTOR EN INSTRUMEN-
TERIUM UIT) VOORALEER DE MACHINE TE VERLATEN.

  - AANDACHT - 
PROBEER ENKEL KLEINE BRANDHAARDEN ZELF TE 
BLUSSEN, EN ALLEEN ALS U OVER EEN DOELTREF-

FEND BRANDBLUSAPPARAAT BESCHIKT.

  - AANDACHT - 
WANNEER DE BRAND ZICH VOORDOET BIJ HET OLIERE-
SERVOIR OF DE BRANDSTOFTANK, MOET MEN DE MA-
CHINE ONMIDDELLIJK VERLATEN, EXPLOSIEGEVAAR.
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ACCU'S

  - AANDACHT  - 
OM EXPLOSIE VAN DE ACCU'S TE VERMIJDEN, MOET 
MEN VONKEN, VRIJE VLAMMEN EN SIGARETTEN VER 
VERWIJDERD HOUDEN VAN DE BOVENKANT VAN DE 
ACCU, OMDAT DE GEPRODUCEERDE GASSEN LICHT 

ONTVLAMBAAR ZIJN.

  - AANDACHT  - 
DE ACCU BEVAT ELEKTROLYT VAN ZWAVELZUUR, 
WAT EEN CORROSIEVE STOF IS EN DUS ZEER VOOR-
ZICHTIG BEHANDELD MOET WORDEN OMDAT DEZE 
VERGIFTIGING EN ERNSTIGE BRANDWONDEN KAN 

VEROORZAKEN.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. 

VERMIJD CONTACT MET DE HUID EN DE OGEN.

  - AANDACHT - 
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOE-
NEN EN EEN VEILIGHEIDSBRIL. BIJ CONTACT MET 
DE OGEN OF DE HUID ONMIDDELLIJK SPOELEN MET 
VEEL WATER EN EEN ARTS RAADPLEGEN. BIJ INSLIK-

KEN ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.

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

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

-  Om te controleren hoever de accu opgeladen is, moet 
steeds een voltmeter of een densiteitmeter gebruikt 
worden. Om het elektrolytpeil te controleren, moet men 
een zaklantaarn gebruiken. Gebruik nooit een vlam. 
Controleer nooit of de accu geladen is door een metalen 
voorwerp tussen de klemmen te plaatsen.

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

-  Controleer of de doppen of afdekking van de ontluchting 
correct gemonteerd zijn en goed vastzitten.

-  Reinig het bovenste deel van de accu, controleer of de 
klemmen goed vastzitten en bedek ze met een dun la-
agje vaseline.

-  Als de accu bevroren 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 
via de wisselstroomgenerator van de machine zelf. Als 
dit systeem compleet leeg is ten gevolge van een lange 
stilstandperiode, of op het einde van de levensduur, zal 
die 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 voor explosies.
-   Laad geen warme accu op. Gevaar voor 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.

-   Elk heropladen is correct uitgevoerd wanneer de algeme-
ne toestand van de accu zelf correct is. Dit betekent dat 
een oude accu na het opladen niet dezelfde levensduur 
en efficiëntie van een nieuwe accu kan terugwinnen.

-   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 
minimumstroom en timer voor de uitschakeling.

-   Als de accu een laag elektrolytpeil heeft, moet die weer 
op het minimumpeil worden gebracht (net boven de li-
miet van de platen) en weer opgeladen worden. Na het 
opladen moet men bijvullen tot aan het maximumpeil 
(om overlopen te vermijden).

Men moet vermijden om de accu te overladen, omdat:
a)  Dit een energieverlies is die dissociatie van het water 

veroorzaakt. 
b)  Het een verlies van actieve massa door slijtage van de 

elektroden veroorzaakt 
c)  Er gevaar voor explosies ontstaat.

-   Als sulfaataccu’s zonder voltagebeperking worden opge-
laden, zullen ze koken en verhitten waardoor er gevaar 
voor explosies ontstaat

-   Oude accu’s (de meeste met sulfaat) moeten zeer voor-
zichtig opgeladen worden. Ook met 13.8 Volt bestaat er 
de mogelijkheid dat de temperatuur toeneemt.

  - AANDACHT - 
Deze handelingen moeten uitgevoerd worden door 

bevoegd en opgeleid personeel.

  - AANDACHT - 
De accu’s bevatten zeer vervuilende stoffen 

die niet in het milieu geloosd mogen worden.
Lege, oude, beschadigde, enz. accu’s moeten op 

correcte wijze verwerkt worden.

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

Accu’s zonder onderhoud
Dit zijn accu’s waarvoor geen onderhoudsinterventies nodig 
zijn. Als de accu helemaal leeg is, moet ze vervangen wor-
den. Contacteer de leverancier of de constructeur voor de 
technische specificaties.

  - AANDACHT - 
VOER GEEN INTERVENTIES UIT VOOR ONDERHOUD 
OF HERSTELLING BIJ ACCU'S ZONDER ONDERHOUD.

START MET HULPACCU'S

  - AANDACHT - 
De start met hulpaccu's is een handeling waarvoor twee 
personen nodig zijn, die gepast opgeleid en gekwalifice-

erd moeten zijn.

Als er een fout wordt begaan tijdens de werkzaamhe-
den, kunnen ernstige schade aan de machine 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 vooraleer werkza-
amheden uit te voeren.

-   Vermijd contact met de te starten machine en de ma-
chine die stroom moet leveren, om vonken en bijgevolg 
explosie te vermijden van waterstof, geproduceerd door 
de accumulatoren. Een explosie van de accumulator ve-
roorzaakt ernstige schade en letsels.

-   Zorg ervoor dat de startkabels niet worden omgewisseld, 
sluit eerst de massakabel (-) en daarna de positieve ka-
bel (+) aan.

-   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 om explosies van waterstof te vermijden.

  - AANDACHT - 
DE KABELS EN KNIJPERS MOETEN IN VERHOUDING 

ZIJN TOT DE OVER TE BRENGEN STROOMLADING.
DE ACCUMULATOR DIE GEBRUIKT WORDT VOOR DE OP-
START MOET OVER EEN CAPACITEIT BESCHIKKEN DIE 
MINSTENS DIE VAN DE STANDAARDACCUMULATOR IS.

  - AANDACHT - 
CONTROLEER OF DE KABELS EN KNIJPERS NIET 

AANGETAST OF BESCHADIGD ZIJN.

CONTROLEER OF DE KNIJPERS GOED VASTZITTEN 
OP DE KLEMMEN.

  - AANDACHT - 
LET ZEER GOED OP TIJDENS DE VERSCHILLENDE 
HANDELINGEN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTRE-
EKS CONTACT MET DELEN ONDER SPANNING KAN 
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 in de stand "O" staat.
2.   Sluit de positieve polen "+" van de twee accumulatoren 

"A" onderling aan.
3.   Sluit de kabel aan van de negatieve klem "-" van de ac-

cumulator voor het opladen op de 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 de kabels in omgekeerde volgorde wanneer de 
motor gestart is.

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 het opstarten en daarna van 
de lege accumulator "A

  - AANDACHT - 

AL DEZE WERKZAAMHEDEN MOETEN DOOR BEVOEGD 
EN OPGELEID PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

BESCHERMING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

  - AANDACHT - 
Een verbrande zekering moet vervangen worden door 
een zekering van hetzelfde type, ampèregehalte en klas-
se. Andere interventies, ook tijdelijke, zijn niet toegelaten.

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

  - AANDACHT - 
Elke interventie op de elektrische installatie moet uitge-
voerd worden terwijl de machine elektrisch niet gevoed 
is; schakel de stroomtoevoer enkel in nadat de interven-
tie werd voltooid en de afdekkingen en beschermingen 

werden teruggeplaatst.

-   Om de stroomtoevoer van de machine uit te schakelen, 
moet men de accuschakelaar bedienen.

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

-   Een connector die beschadigd is of niet in zijn houder 
blijft zitten moet onmiddellijk vervangen worden zodat 
kortsluitingen, vonken enz. worden vermeden.

  - AANDACHT - 
Beschadigde en verbrande kabels moeten onmiddellijk 
vervangen worden, ook al betreft het alleen maar de 

kous of de externe isolatie van de kabel.

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

-   Sluit geen oplaadonderdelen in kortsluiting aan op de 
massa (aarding).

-   Gebruik geen hulpaccu met een nominale spanning van 
meer dan 12volt.

-   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 van de accu’s los 
vooraleer booglaswerkzaamheden op de machine of op 
eender welk aangesloten gereedschap uit te voeren.

-   Plaats de aardingsklem van het lasapparaat zo dicht 
mogelijk bij de te lassen zone.

  - AANDACHT - 
Als de laswerkzaamheden in de buurt van een elektrische 
module moeten uitgevoerd worden, moet de module van de 
machine worden verwijderd. Het is aanbevolen om dit door 
bevoegd en gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren.

-  Vermijd dat de kabels van het lasapparaat zich op of naast 
een andere stroomkabel of ander elektronisch onderdeel 
bevindt wanneer de laswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Opgeladen 
accumulator

Lege 
accumulator

Onderstel
te starten motor
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12,5 -18 134D (12PR) 3,5

12,5 -20 136B (12PR) 3,5

18 R19,5 160A8(16PR) 4,5

16/70 -20 148D (14PR) 3,5

18 -22,5 4,5

405/70-20 (16/70-20) 149B (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

445/65R22,5 (18R22,5) 169F 

445/65 R22,5 168A8 8,5

14.00 -24

17.5L -24

445/70R24 (17.5LR24) 

500/70R24 (19.5LR24) 

16PR

152A8 (16PR)

151G

164A8

3,75

3,2

4,1

4,0

12,5 -18 132B (10PR) 3,0

10,5 -18 129D (10PR) 3,75

8,0

163A8 (16PR )

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10-16.5 10PR ET-201 4,25

12.0/75-18 12PR TR-11 TL 4,00

12.0/75-18 12PR TR-03 TL 4,00

ETO

MITAS

MITAS

12-16.5 12PR SK01 RG 4,50

12-16.5 12PR ET-201 4,75

12-16.5 4,50

12-16.5 12PR NHS TL 5,50

CODEX

ETO

FOX TYRE

BKT

12PR F801, 802, 805

16,00 R25 22PR 7,0

17,5 - 25 177B 5,0

18,00 R25 176B 8,0

525/80 R25 179E 7,0

605/80 R25 188E 7,0

23,5 R25 188E 7,0

GOOD YEAR

/

MICHELIN

MICHELIN

MICHELIN

MITAS

MISURA PNEUMATICO CARATTERISTICHE MARCAMISURA PNEUMATICO CARATTERISTICHE MARCA BAR BAR

AXB 1489/UK

TYRES DIMENSIONS DETAILS BRANDTYRES DIMENSIONS DETAILS BRAND

AXB 1489/UK

BAR BAR

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

-  Voor een maximale doeltreffendheid mogen geen banden ge-
bruikt worden die meer dan 80% op het loopvlak versleten zijn

  - AANDACHT - 
Banden opblazen of interventies op de banden uitvoeren kan ge-
vaarlijk zijn. Indien mogelijk moet men gespecialiseerd personeel 
aanstellen om de banden te monteren of interventies uit te voeren. 
Om ernstige of dodelijke letsels te vermijden, moet men zich in ie-
der geval houden aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen.

-  De banden van de machine zijn zeer zwaar. Hanteer ze 
zeer voorzichtig, en controleer wanneer ze worden op-
geslagen of ze niet kunnen vallen en iemand verwonden

-  Probeer 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 geschikt draagvermogen heeft 
om de machine op te tillen.

-  Gebruik stabilisatoren met krik of andere blokkeermid-
delen die geschikt 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

Tabel bandenspanningen SLUITING VAN DE WIELMOEREN

-  Draai de wielmoeren vast op de tijdintervallen aangeduid 
in de onderhoudstabel.

-   De aanhaalmomenten van de wielmoeren zijn de volgende:

 Wielkolommetje diameter 18 kgm 50
 Wielkolommetje diameter 22 kgm 60

-   Draai de moeren die tegenoverstaand zijn vast, nooit 
opeenvolgend.

-   Nadat het wiel opnieuw gemonteerd is, moeten de mo-
eren tussen het wiel en de assen vastgedraaid worden. 
Controleer daarna dagelijks de sluiting van de moeren 
tot het aanhaalmoment stabiel is.

  - AANDACHT - 
HET AANTAL KOLOMMETJES VAN DE AS MOET VO-
EREENKOMEN MET HET AANTAL VASTGEDRAAIDE 
MOEREN. ALLE MOEREN MOETEN DUS GEMONTEERD 
WORDEN OP ELK WIEL, ZONIET MAG DE MACHINE 

GEEN WERKZAAMHEDEN UITVOEREN.

-  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 ALS DE MACHINE OF EEN DEEL ERVAN 
IS OPGETILD, EN DAARNA ALS DE MACHINE OP DE 

GROND STEUNT.

-  Gebruik enkel originele moeren van DIECI om de wielen 
vast te draaien. Zelfs als er maar één moer ontbreekt, moet 
de assistentiedienst van DIECI gecontacteerd worden.

BANDEN

  - AANDACHT - 
CONTROLEER DE LUCHTDRUK VAN DE BANDEN BIJ 

ONTVANGST VAN DE MACHINE.

-   Controleer de bandenspanning elke 100 uren of twee-
wekelijks. De spanning moet gecontroleerd worden als 
de banden koud zijn.

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

  - AANDACHT - 
BANDEN MET SCHEUREN OF OVERDREVEN 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 overeenkomen met de 
aanduidingen 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 WORDEN 
ZODAT DE OPERATOR ZICH OP VOLDOENDE AFSTAND 
VAN DE BAND TIJDENS HET OPBLAZEN KAN BEVIN-

DEN. GEBRUIK EEN VEILIGHEIDSKOOI.

-   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.

-   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 men lucht afla-
ten en opnieuw smeren met een oplossing van water en 
zeep, daarna opnieuw opblazen. Gebruik geen olie of 
vet. Als de band harder wordt opgeblazen dan de toege-
stane spanning 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 opnieuw gemonteerd is, moeten de mo-
eren tussen het wiel en de assen vastgedraaid worden. 
Controleer daarna dagelijks de sluiting van de moeren 
tot het aanhaalmoment stabiel is

Vervanging van een wiel op de openbare weg

-  Als een wiel noodgedwongen op de openbare weg moet 
vervangen worden, gaat men als volgt tewerk:

 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 tot het van de grond komt, plaats de veili-
gheidssteun 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 
nodig met vet. Draai de schroefbouten helemaal vast 
met behulp van een dynamometrische sleutel.

 Verwijder de veiligheidssteun, en breng het telescopisch 
heftoestel met de krik naar beneden.

 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 deze zeer on-
tvlambaar is. Als brandstof vlam vat, kan er een explosie 
en/of brand ontstaan.

  
  - AANDACHT - 

Alle brandstoffen, de meeste smeermiddelen
en bepaalde antivriesmiddelen zijn ontvlambaar.

-   Alle ontvlambare vloeistoffen moeten opgeslagen worden 
in speciale recipiënten, waarop de inhoud duidelijk staat 
vermeld. De recipiënten moeten hermetisch gesloten zijn.

  - AANDACHT - 
Alle vloeistoffen moeten bewaard worden buiten het 

bereik van kinderen en onbevoegde personen.

-  Verschillende vloeistoffen mogen niet onderling ge-
mengd worden.

  - AANDACHT - 
Alle chemische producten zijn algemeen gezien zeer 
schadelijk 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 
ruimte, uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vlam-
men. Hou de recipiënten gesloten op een overdekte plaats.

In deze ruimte mogen geen andere producten aanwezig 
zijn (bijv. levensmiddelen).

-   De brandstoftank steeds in openlucht vullen.

-   Let op voor rook en dampen die door chemische produc-
ten kunnen ontstaan. Niet inademen.

-   Adem de verbrandingsrook niet in.

-   Vermijd dat deze chemische producten geloosd worden 
en in de bodem, in de riolering of in oppervlaktewater 
kunnen stromen. Indien nodig de bevoegde plaatselijke 
autoriteiten op de hoogte brengen.

-   Gebruik in geval van brand koolstofdioxide, droog che-
misch poeder, schuim, verneveld water, zand, aarde. 
Gebruik waterstralen om de brandende oppervlakken af 
te koelen.

-   Controleer of er geen lekken zijn in de opslagrecipiënten 
met ontvlambare vloeistof (verlies van brandstof, olie, 
vet, smeermiddelen).

CONTACT MET GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN

-   Vermijd contact met de huid en de ogen.

-   Draag gepaste beschermende kleding.

-   Bij contact met de ogen onmiddellijk gedurende enkele 
minuten met veel water spoelen, en de oogleden open-
houden. Raadpleeg daarna een arts.

-   Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water en 
zeep spoelen, doe de vervuilde kleding uit, en breng een 
verzachtende crème aan als de huid neigt uit te drogen.

-   Bij inademing moet men de vervuilde zone onmiddellijk 
verlaten en naar een goed geventileerde ruimte gaan. In 
geval van ademhalingsproblemen moet een arts geraa-
dpleegd worden.

-   Bij inslikken, een arts raadplegen. Toon het label of het 
recipiënt. Probeer niet te braken om het risico op inslik-
ken langs de ademhalingswegen te vermijden.



B/32

Mod. Agri Plus Veiligheidsnormen

DIESEL

-   Vooraleer brandstof te verhandelen, het reservoir te vullen, 
enz. moeten de volgende normen gerespecteerd worden:

 Voeg geen andere brandstoffen aan diesel toe, zoals: 
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 om condensatie tijdens de stilstand te beperken

 Water en bezinksel moeten verwijderd worden voordat 
ze de motor bereiken.

 Gebruik geen antivries om het water uit de diesel te verwijde-
ren. Gebruik de filter niet om water uit de diesel te verwijderen

 Plaats de dop steeds terug op de tank en sluit altijd met 
de sleutel. Als u de originele dop verliest, moet hij ver-
vangen 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 om 
uit te zetten, onmiddellijk reinigen als er gemorst wordt.

 Vooraleer laswerkzaamheden uit te voeren aan de tank 
of onderdelen die in de buurt ervan, moet men controle-
ren of er brandstof in de tank zit.

 In geval van brandstoflekken als gevolg van stukke delen 
moet het wegstromen zo snel mogelijk gestopt worden en 
dient men de assistentiedienst van DIECI te contacteren.

  - AANDACHT - 
VERMIJD HET INADEMEN VAN DIESELDAMPEN OMDAT 
DEZE KANKERVERWEKKEND EN DUS GEVAARLIJK 

ZIJN VOOR DE GEZONDHEID.

KENMERKEN VAN DE AANBEVOLEN 
BRANDSTOF

Voor een goed rendement moet een brandstof van uitsteken-
de kwaliteit gebruikt worden. Hierna volgen de kenmerken 
van de aanbevolen brandstof.

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

Cetaangehalte
Het cetaangehalte geeft de ontstekingscapaciteit aan. Een 
brandstof met een laag cetaangehalte kan problemen veroor-
zaken bij het koud opstarten en de verbranding beïnvloeden.

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 hoog zwavelgehalte veroorzaakt slijtage van de motor 
en 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 resten 
achterlaten.

3.   De capaciteit van de tank moet zodanig zijn dat de inter-
vallen tussen de opeenvolgende tankbeurten niet te lang 
zijn. Een capaciteit van 3000 liter is voldoende voor een 
middelgroot bedrijf.

4.   De opslagtank (zie figuur hieronder) 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 nodig de weg-
stromende brandstof opvangt. Bovendien moet een man-
gat voorzien zijn dat toegang verleent voor het reinigen.

5.   De toevoerkraan moet zich boven de bodem bevinden 
zodat bezinksel wordt 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 het bezinksel.

6.   De brandstofvaten (zie figuur hieronder) moeten be-
schermd opgeslagen worden om waterinsijpeling te 
voorkomen. Bovendien moeten ze lichtjes overhellen, 
zodat eventueel water uit de bovenlip kan wegstromen. 
De brandstofvaten mogen niet te lang opgeslagen wor-
den voordat ze gebruikt worden.

7.   De doppen van de vaten die buiten worden gehouden 
moeten goed vastgedraaid zijn  om insijpelen van water 
te voorkomen.

8.   Na het bijvullen van de tanks of de vaten wordt aanbe-
volen om de brandstof minstens twee uur te laten rusten, 
zodat water en onzuiverheden kunnen bezinken voordat 
men begint met brandstof af te nemen.
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AFVALVERWERKING

-   Afvalmaterialen mogen niet zomaar weggegooid worden 
in het milieu, maar moeten correct verwerkt worden. 
Afgewerkte smeermiddelen, accu’s, vuile vodden, rem-
blokken, enz. moeten naar gespecialiseerde bedrijven 
worden gebracht, die bevoegd zijn om vervuilende stof-
fen te verwerken.

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

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

-   Vraag informatie betreffende de juiste recyclagemetho-
des of afvalverwerking aan de plaatselijke autoriteiten of 
inzamelcentra.

ECOLOGISCHE BESCHOUWINGEN

  - AANDACHT - 
hierna volgen enkele nuttige aanbevelingen. raadpleeg 
de betreffende wettelijke normen die van kracht zijn in 

het land van gebruik.

Vraag informatie aan de leveranciers van smeeroliën, 
brandstof, antivriesproducten, reinigingsmiddelen, enz.

betreffende de effecten voor mens en milieu, en de nor-
men die nageleefd moeten worden voor gebruik, opslag 

en verwerking.

-   Vermijd om tanks bij te vullen met jerrycans of tankin-
stallaties die niet met geschikte druk werken, waardoor 
er lekken ontstaan en aanzienlijk hoeveelheden vloeistof 
kunnen wegstromen.

-   Moderne smeeroliën bevatten additieven. Verbrand 
geen vervuilde verbrandingsolie en/of oliën die gebruikt 
werden in conventionele verwarmingsinstallaties.

-   Vermijd om te morsen tijdens het overgieten van gebru-
ikte koelvloeistoffen voor de motor, smeeroliën van de 
motor en van de aandrijving, hydraulische olie, remolie, 
enz. Berg ze op tot ze verwerkt worden; dat moet uitge-
voerd worden volgens de voorziene wettelijke normen of 
volgens de plaatselijke bepalingen.

-   Moderne antivriesvloeistoffen en hun oplossingen, zoals 
bijvoorbeeld antivries en andere additieven, dienen in 
principe elke twee jaar vervangen te worden. Ze mogen 
niet in de bodem terecht komen, maar moeten opgevan-
gen worden om ze daarna gepast te verwerken.

-  Voer geen rechtstreekse interventies uit op de aircondi-
tioningsystemen (optioneel), door ze te openen. Ze be-
vatten gassen die niet in de atmosfeer mogen vrijkomen. 
Contacteer de dealer of specialisten die over speciale 
gereedschappen beschikken en die moeten 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.



B/35



B/36

Mod. Agri Plus Veiligheidsnormen

(fig.1/B)

CONTROLE VAN DE WINDSNELHEID

-  De variatie van de windsnelheid kan talrijke problemen 
met zich meebrengen, zoals 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 situering van de werf; het aërodynamische effect van  
gebouwen, bomen en andere structuren die leiden tot 
een toename van de windsnelheid.

 De hoogte van de uitgetrokken arm; hoe hoger verticaal 
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/u, gelijk aan 12,5 m/s 
(6 op de schaal van Beaufort), gemeten op de begane grond.

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

  - AANDACHT - 
Bij strakke wind (fig. 1/B, 5 op de schaal van Beaufort)
geen lasten optillen met een oppervlak groter dan m2.

Hierna volgt de grafiek met de schaal van Beaufort (fig.1/B) 
voor de indicatieve bepaling van de windsnelheid tijdens de-
welke de werken worden uitgevoerd, die men bijgevolg moet 
onderbreken als bepaalde waarden overschreden worden.
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BEOORDELING VAN DE BODEMCONSISTENTIE
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 

bevindt, kan de machine omkantelen.

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

 Vraag aan de werkgever (werkverantwoordelijke, bou-
wassistent) of zich onder de stabilisatoren 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 
twijfel 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 
belastingen kunnen verdragen. De tabel (fig.3/B) geeft 
aan wat de toegelaten oppervlaktedruk is onder de sta-
bilisatoren van het telescopische heftoestel.

  - AANDACHT - 
Vraag in ieder geval advies aan een burgerlijk ingenieur 
voor een zo correct en nauwkeurig mogelijke beoorde-
ling van het terrein waarop men wil werken en voor de 

afmeting van de steunplaten.

(fig.3/B) Toegestane oppervlaktedruk op verschillende soorten terreinen.

(fig. 4/B) Grootte van het steunoppervlak met betrekking tot
  de geomorfologische eigenschappen van het terrein

Soort terrein, 
geomorfologische 

eigenschappen

Toegestane 
oppervlaktedruk
Kg/cm2   N/mm2

Los niet compact terrein

Modderig, veenachtig, 
week terrein

Samenhangend, zacht terrein

Onsamenhangend, goed 
compact terrein, zand, grind

Samenhangend 
terrein

Rotsgrond, beton, wegdek 
geschikt voor zware  voertuigen

Over het algemeen 
niet stevig speciale 
maatregelen vereist

Stevig
Half stevig
Hard

1.0 0.1

2.0 0.2

2.0 0.2 
4.0 0.4

Meer dan 10,0 Meer dan 1,0

Toegestane oppervlaktedruk

Benodigd steunoppervlak

Maximum 
draagvermogen
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A

C

B

E

FMicroschakelaar stoel (fig.7/B)

Microschakelaar handgreep
manipulator arm (fig.7/B)

Sleutelschakelaar functies van de machine (fig.7 / B)

Systeem voor controle van de last (fig.7/B)

(fig.7/B)

A

B

D

D

E
G

H
F C

G Holding rem (fig.7 / B)

H

I

Noodknop (Stop Engine) (fig.7 / B)

Niveau van bubble (fig.7/B)

Sleutelschakelaar anti-backlash(fig.7/B) 

Sleutelschakelaar alarm herstel
 anti-tilt-apparaat (fig.7 / B)

I

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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(fig.8/B)

1

(fig.9/B)

1

1

(fig.10/B)

Ventielblok alle hydraulische cilinders.
(fig.10/B - Pos."1")

1

Plaats van de veiligheidssystemen van de machine

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

Blokkeerventiel op alle hydraulische cilinders.
(fig.10/B - Pos."1")
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2

2

(fig.12/B)

1

(fig.11/B)

1

afstandhouder steun arm
(fig.11/B - Pos."1", fig.12/B)

  - AANDACHT - 
De afstandhouder voor de steun van de arm mag uitsluitend 
gebruikt worden tijdens de werkzaamheden van gewoon 
onderhoud. In geval van onderhoud aan de hefcilinder van 
de arm of van het betreffende blokkeerventiel moet de arm 
verplicht ondersteund worden met behulp van een geschikt 
heftoestel (minimum draagvermogen 3 ton).

  - AANDACHT - 
Om de afstandhouder te plaatsen, gaat men als volgt tewerk:

-  Sluit de telescooparm volledig;

-  Til de arm op tot de minimum noodzakelijke hoogte om 
de afstandhouder op de stang te plaatsen;

-  Blokkeer de afstandhouder (fig.12/B - Pos."1") met de 
daarvoor bestemde haken (fig.12/B - Pos."2").
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(fig.13/B)

1

STUURCABINE
(fig.13/B Pos.”1”)

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

  - AANDACHT - 
DE CABINE IS EEN VEILIGHEIDSVOORZIENING, EN 
MOET DUS STEEDS IN DE JUISTE GEBRUIKSOMSTAN-

DIGHEDEN BEHOUDEN BLIJVEN.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om  op één of andere 

manier de structuur van de cabine te veranderen 
of te doorboren. In geval van geknoei vervalt de burgerlijke 

aansprakelijkheid van de constructeur.

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

 Bij vervanging van de bevestigingsbouten mag men en-
kel elementen van dezelfde weerstandklasse gebruiken.

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

 Als de machine omkantelt, mag men niet proberen om 
de cabine te verlaten tijdens het ongeval.

  - AANDACHT - 
DOOR IN DE CABINE TE BLIJVEN MET DE 

VEILIGHEIDSGORDELS OM, HEEFT MEN DE BEST 
DENKBARE BESCHERMING.

CABINE ROPS-FOPS
(fig.13/B - Pos. "1")

De machine is voorzien van een cabine met ROPS en FOPS 
homologatie. De operator is dus beschermd tegen kantelen en 
vallende voorwerpen zoals wordt voorgeschreven voor gron-
dwerkmachines. Tijdens het gebruik moet de operator verplicht 
de veiligheidsgordel dragen zodat hij niet tegen de binnen-
structuur van de cabine kan stoten. De achterruit kan gebruikt 
worden als nooduitgang. HET IS VERBODEN  om de ruit 
volledig te openen tijdens het gebruik van de machine, omwille 
van het risico op verplettering tussen de arm en het chassis.

  - AANDACHT - 
ALS DE CABINE VISUELE SCHADE VERTOONT, MOET 
ZE VERVANGEN WORDEN. CONTACTEER HIERVOOR 
DE ERKENDE ASSISTENTIEDIENST OF DE ERKENDE 

WERKPLAATS VAN DIECI.
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TABELLEN MET DE LASTEN

  - AANDACHT - 
CONTROLEER DE TABELLEN MET DE LASTEN VAN UW MACHINE IN HOOFDSTUK "H" TECHNISCHE FICHES

De veilige werklast (Safe Working Load -SWL) van deze machines hangt af van de hoogte van de extensie en van de hoek van 
de arm.

Deze machine is voorzien van een anti-kantelsystemen.

Raadpleeg de betreffende paragraaf voor meer informatie over de indicator van de veilige werklast (in het deel "C" Ken de 
machine"anti-kantelsysteem").

De tabel met de lasten bevindt zich in de cabine, en toont de veilige werkbelastingen volgens de verschillende posities van de 
arm. De extensie van de arm wordt aangeduid met alfabetische afkortingen: "A", "B", "C", "D", enz.

De tabel met de lasten duidt de maximumhoogte en extensie aan die bereikt kan worden met een bepaalde belasting, zonder de 
veilige lading te overschrijden. Het heftoestel is voorzien van een eigen tabel met lasten. De tabel met de lasten wordt berekend 
met standaard vorken. Bovendien worden extra tabellen met lasten aangeduid die gebruikt moeten worden wanneer extra ac-
cessoires aanwezig zijn.

De volgende tabel met de lasten is enkel bij wijze van voorbeeld.
Raadpleeg de betreffende tabellen in het boekje naast het stuur vooraleer lasten op te tillen of te plaatsen,
of raadpleeg hoofdstuk "h" (technische fiches van de machine) in deze handleiding.

  - AANDACHT - 
De limieten die worden aangeduid in deze tabellen verwijzen naar de stilstaande machine. Til de arm niet op of trek hem niet 
uit wanneer de machine in beweging is. Trek de arm volledig in en breng hem zo laag mogelijk voordat een last gaat verplaatst 
worden. Controleer welk accessoire van de arm op de machine gemonteerd is, en raadpleeg de correcte tabel met de lasten.

  

GEBRUIK VAN DE TABELLEN MET LASTEN EN INDICATOREN ARM

  - AANDACHT - 
Voor uw veiligheid en de integriteit van de machine moet de onderstaande informatie gerespecteerd worden.

  - AANDACHT - 
De in de tabellen aangeduide limieten verwijzen naar de stilstaande machine, op wielen of stabilisatoren 

(indien aanwezig) , in genivelleerde positie en op een terrein dat niet verzakt.

Til de arm niet op of trek hem niet uit wanneer de machine in beweging is.

Trek de arm volledig in en breng hem zo laag mogelijk voordat een last gaat verplaatst worden.

Controleer welk accessoire op de machine gemonteerd is, en raadpleeg de correcte tabel met de lasten in de cabine. 

Voordat het optillen of het neerzetten van een last gaat uitgevoerd worden, moet het gewicht van de last zelf gekend zijn.

Controleer of het zwaartepunt van de last zich niet verder dan 500 mm van de steunen van de vorken bevindt.

  - AANDACHT - 
het zwaartepunt van de last kan zich niet in het midden van de last bevinden, en moet dus exact bepaald worden.
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(fig.16/B)

(fig.17/B)

1

1

(fig.15/B)

C

B

A

C

A

B

Wanneer het gewicht van de last gekend is, moet men de tabel met de lasten raadplegen (hoofdstuk “H“ technische fiches van 
de machine) en het segment bepalen met het gewicht er juist boven.

Voorbeeld:
op de voorbeeldtabel met de lasten (fig.15/B) bedraagt de gekende last 0,8 ton, bepaal het segment op 0,9 ton. (fig.15/B Pos.“A“)

De linkerrand (fig.15/B Pos.“B“) en de bovenrand (fig.15/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.15/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 (fig.16/B Pos.“1“) en van de extensie van de arm (fig.17/B Pos.“1“) gecontroleerd worden.

Zoals men op de tabel kan zien, vertrekken de lijnen vanaf de gegradueerde schalen van de invalshoek en de extensie van de 
arm, en passeren de sectie van de tabel. Bepaal de kruising 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, ook wanneer de arm volledig ingetrokken is, buiten het segment van 
de maximumlast 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.



B/44

Mod. Agri Plus Veiligheidsnormen

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

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

17.5LR24

16PR

16PR

3,75

4,0

12,5 -18 10PR 3,0

10,5-18 10PR 3,75

(fig.18/B)

1

Aantekeningen met fundamentele informatie
(fig.18/B - pos."1")

- A : cover

- B : pagina schakelen

- C : pagina bandenspanning bij opblazen

- 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 vermeld in de 

aantekeningen in de cabine.

A : cover B : keuze snelheid C : bandenspanning bij opblazen D : belangrijkste veiligheidsnormen

E : rijden op de openbare weg F : legende symbolen G : legende symbolen (achter) H : laaddiagram
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VERPLAATSING VAN DE LASTEN

Een last van de grond opnemen

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 transportpositie.

  - 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 opnemen van een last in de 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 transportpositie.

6.  Breng de last indien mogelijk naar beneden zonder de 
machine te verplaatsen. Til de arm op om de last te ver-
wijderen, trek de arm in en breng hem naar beneden om 
de last in transportpositie te brengen.

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 naar beneden 
worden gebracht om de last in transportpositie te brengen.

  - 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.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om een last op 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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Een last in de hoogte plaatsen

1.   Breng de last dichterbij in transportpositie vóór de stapel.

2.   Til de arm op en trek hem uit om de last boven de stapel 
te brengen. Plaats de machine indien noodzakelijk 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 afwisselend de arm in te trekken 
en hem omhoog te brengen; 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 ervoor dat de last niet wordt verloren bij het remmen.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om een last op 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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Een last met ronde vorm opnemen

-  Hel de vorken vooruit en strek de telescooparm uit, 
breng de vorken onder de last en draai tegelijkertijd de 
vorkplaat achteruit om de last te doen schuiven. Beve-
stig de last indien nodig met wiggen.

  - 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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AXA 1506

DEXTRON 2

AXA 1492

DEXTRON 2

AXA 1492

AXA1163

SPEED DRIVE MODE

A
X

A
 1

92
0

A
XA

17
64

VEILIGHEIDSPLAATJES

Op de machine werden veiligheidplaatjes voorzien op de aangeduide plaatsen. 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. Bekijk de plaatjes samen met alle operatoren die de machine zullen gebruiken

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

-  Om zeker te zijn van een correcte interpretatie van de plaatjes, moet men controleren of ze zich op de juiste plaats be-
vinden en of ze steeds netjes zijn. HET IS ABSOLUUT VERBODEN om de signaleringen op de machine te reinigen met 
behulp van solventen of benzine, omdat de labels kunnen verkleuren. Ook de andere labels dan die voor aandacht en vei-
ligheid 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 gebeuren zoals voor een reserveon-
derdeel (vermeld steeds het model en het serienummer van de machine wanneer een bestelling wordt gedaan).

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

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

(fig.28/B)

       1         2             3            4             5            6              7 

                         8                                                9 - 10         

                      11 - 12                                13       

veiligheidsplaatjes en hun positie

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

 - GEVAAR  (1)
Personen moeten de actieradius van de machine verlaten 
voordat de laadwerkzaamheden worden begonnen.

 - GEVAAR  (2)
In geval van onderhoud moeten de hydraulische cilinders 
geblokkeerd worden met veiligheidsblokkeringen.

 - GEVAAR  (3)
Hou personen op een veilige afstand.

 - GEVAAR  (4)
Open of verwijder de beschermingen niet wanneer de motor draait

 - GEVAAR  (5)
Wacht tot alle bewegende delen stilstaan.

 - GEVAAR  (6)
Leg de motor stil en neem de sleutel weg vooraleer on-
derhoud uit te voeren.

 - GEVAAR  (7)
Controleer de werkzone en blijf uit de buurt van elektriciteitsbronnen

 Op de radiator machinekamer (fig.29/B)

 - GEVAAR  (8)
Het gelaat beschermen. Damp en heet water onder hoge 
druk. Verwijder de dop voorzichtig.

 Aan de zijkant kijkend naar de radiator van de inter-
cooler   (fig.30/B)

 - GEVAAR  (9)
Risico op brandwonden.

 - GEVAAR  (10)
Hou personen op een veilige afstand.

 Aan de zijkant kijkend naar de radiator van de inter-
cooler (fig.31/B)

 - GEVAAR  (11)
Open of verwijder de beschermingen niet wanneer de motor draait

 - GEVAAR  (12)
Wacht tot alle bewegende delen stilstaan.

 Aan de zijkant kijkend naar de radiator van de inter-
cooler (fig.32/B)

 - GEVAAR  (13)
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 4,5

veiligheidsplaatjes voor het gebruik en het onderhoud

 Op de achterruit (fig.34/B)

Duidt de richting voor het wegnemen van de pen aan die de 
complete opening van de ruit belet.

 Op de achterruit (fig.35/B)

Duidt de nooduitgang aan

 Onder het stuur (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 olie aan dat gebruikt wordt in de reminstallatie.

 Op de carrosserie  (fig.38/B)

Duidt de 4 punten aan waar de machine kan verankerd wor-
den om ze op te tillen.

 Onder de carrosserie (fig.39/B)

Duidt de 4 punten aan waar de machine kan verankerd wor-
den om ze te transporteren.

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

 - GEVAAR  
Niet betreden “gevaar voor breuk”.

 Op de dieseltank (fig.41/B)

Te gebruiken type brandstof.

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

Controlelamp peil hydraulische olie.

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

Duidt de vuldop van de hydraulische olie aan.

 Aan de buitenkant van de motorkap (fig.44/B)

 Op de 4 spatborden (fig.45/B)  

Duidt de aanbevolen bandenspanning aan.
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 Op accu's (fig. 46/B)

 - GEVAAR
Drukloos het hydraulische systeem voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden.

(fig. 46/B)



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

KENNEN EN GEBRUIKEN 
VAN DE MACHINE

C
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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



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

IEDERE WIJZIGING DIE OP DE MACHINE WORDT AANGEBRACHT 
VEREIST EEN NIEUWE CONTROLE VAN DE CONFORMITEIT AAN 
DE MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG. DEZE PROCEDURE GELDT 

OOK IN HET GEVAL VAN REPARATIES MET NIET ORIGINELE 
RESERVEONDERDELEN.

HET IS VERBODEN MET DE WERKZAAMHEDEN AAN TE VANGEN ALS DEZE 
HANDLEIDING NIET EERST AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.

ONAFHANKELIJK VAN DE ERVARING VAN DE OPERATOR IN DEZE SECTOR, 
DIENT HIJ DE PLAATS EN DE WERKING VAN ALLE INSTRUMENTEN EN BEDIE-
NINGSORGANEN TE KENNEN VOORDAT HIJ DE MACHINE IN WERKING STELT.

DE AFBEELDINGEN, DE BESCHRIJVINGEN EN DE AFMETINGEN DIE IN DIT 
HOOFDSTUK STAAN, VERWIJZEN NAAR STANDAARDMACHINES.

ALLE FUNCTIES EN PROCEDURES BETREFFENDE HET GEBRUIK EN DE 
UITRUSTING VAN DE WERKTUIGEN VAN DE MACHINE, DIE NIET BESCHRE-

VEN WORDEN IN DEZE HANDLEIDING, ZIJN ABSOLUUT VERBODEN.

HET GEBRUIK VAN DE MACHINE DAT AFWIJKT VAN WAT WORDT 
BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING, IS ABSOLUUT VERBODEN.

HOOFDSTUK “B“ (VEILIGHEIDSNORMEN) MOET VERPLICHT GELEZEN EN 
BESTUDEERD ZIJN VOORDAT MEN HOOFDSTUK “C” GAAT LEZEN EN DE 

MACHINE GAAT GEBRUIKEN. 
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

 - LET OP 
De machine dient uitsluitend gebruikt te worden door com-
petent en bevoegd personeel dat deze handleiding gelezen 
heeft en dat op geschikte wijze getraind is zoals vermeld 
wordt in hoofdstuk B “Algemene waarschuwingen”. Als de 
machine op de openbare weg wordt gebruikt, moet de ope-
rator over een reglementair rijbewijs beschikken volgens de 
van kracht zijnde normen in het land van gebruik (rijbewijs 
“B” voor Italië).

 - LET OP 
Gebruik de machine niet onder invloed van alcohol en drugs 
of wanneer geneesmiddelen werden genomen die slaperi-
gheid veroorzaken of het reactievermogen wijzigen.

 - LET OP 
Voordat de machine gebruikt wordt, of zeer complexe of ge-
vaarlijke manoeuvres moeten worden uitgevoerd, is het abso-
luut noodzakelijk dat eerst geoefend wordt in een vrije zone 
van het bouwterrein, waar geen obstakels aanwezig zijn.

 - LET OP 
Vlakbij ieder bedieningsorgaan staat een duidelijk en fun-
damenteel symbool, voor een beter gebruik en begrip, ten 
behoeve van de operator.

 - LET OP 
Wanneer de transversale besturing wordt geselecteerd, 
moet steeds bij lage snelheid gewerkt worden.

 - LET OP 
In geval van een defect aan delen die risico’s kunnen ve-
roorzaken, moet de machine onmiddellijk gestopt worden. 
Gebruik de machine pas opnieuw nadat het probleem 
verholpen is.

 - LET OP 
Zeer harde of oververhitte banden kunnen exploderen: voor 
de correcte bandenspanning moeten de aanwijzingen ge-
volgd worden die aangeduid worden in deze handleiding. 
Voer geen las- of snijbewerkingen op de velgen uit; contac-
teer voor alle onderhoudshandelingen een bandenspecialist.

 - LET OP 
De arm van de machine mag niet te lang in de hoge en uit-
geschoven positie gelaten worden, dit kan de ontregelde fa-
sering van de uitschuifelementen van de arm veroorzaken; 
trek de uitschuifelementen minstens één maal per dag in.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

 - LET OP 
De operator mag de machine en al diens bedieningsorga-
nen uitsluitend gebruiken wanneer hij correct op de bestuur-
dersplaats zit. 

 - LET OP 
De telescopische heftruck die beschreven wordt in deze 
handleiding mag niet werken in gesloten ruimtes of waar de 
mogelijkheid op aanwezigheid van explosieve gassen be-
staat. Om in dergelijke ruimtes te werken, moet de fabrikant 
gecontacteerd worden om de noodzakelijke wijzigingen op 
de machine aan te brengen.

 - LET OP 
Werkzaamheden op hellingen kunnen zeer gevaarlijk zijn. 
De toestand van het terrein wijzigt ten gevolge van weer-
somstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ijs). Let dus zeer 
goed op de condities van het terrein waar de werkzaamhe-
den uitgevoerd worden, en voer de handelingen bij lage 
snelheid uit.

 - LET OP 
Tijdens het transport van een lading op een helling moet de 
lading vooraan op de machine gehouden worden om de sta-
biliteit ervan te vergroten. Voordat de machine op een oprit 
of aanhanger wordt gereden, moet eventueel aanwezige 
modder, ijs of olie verwijderd worden die ongevallen zouden 
kunnen veroorzaken.

 - LET OP 
Rij langzaam en voorzichtig over losse, natte of modderige 
ondergronden.

 - LET OP 
Een ondoeltreffende of onbegrijpelijke communicatie kan de 
oorzaak zijn van ernstige ongevallen. Als men met andere 
personen samenwerkt, moeten de manuele signaleringen 
die men wil gebruiken door iedereen gekend zijn. Gebruik 
geen uitsluitend verbale communicatie omdat de werkplaat-
sen vaak zeer lawaaiig zijn.
Voor de aanwijzingen over de aan te wenden gebaren dient 
u het volgende hoofdstuk te raadplegen.

 - VERBOD
HET IS VERBODEN om de hydraulische mobiele delen 
van de machine te gebruiken om mensen op te tillen, met 
uitzondering van de gebruiksvormen die in deze handleiding 
beoogd worden.
   

 - LET OP 
Alvorens de hydraulische mobiele delen van de machine in 
werking te stellen, moet gecontroleerd worden of de omrin-
gende zone vrij is. 
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GEBARENTEKENS
Accessoires van de gebarentekens:
-  De signaalman moet gemakkelijk door de operator gezien kunnen worden.
-  De signaalman moet een of meer elementen dragen of vasthouden, waardoor hij gemakkelijk herkenbaar is, zoals jas, 

helm, hes, armbanden, signaleringspaletten.
- De herkenningselementen hebben een felle kleur, zijn bij voorkeur eenkleurig en mogen uitsluitende door de signaalman 

gebruikt worden.

Begin
Let op

Aanname commando

Beide armen zijn horizontaal geopend, de 
handpalmen zijn naar voren gericht

Halt
Onderbreking

Einde beweging

De rechterarm is omhoog gericht met de 
rechter handpalm naar voren

Einde van de 
handelingen

Beide handen houden elkaar ter hoogte 
van de borst vast

Optillen
De rechterarm is omhoog gericht met de 

rechter handpalm naar voren en beschrijft 
langzaam een cirkel

Dalen
De rechterarm is omlaag gericht met de 

rechter handpalm naar het lichaam gericht 
en beschrijft langzaam een cirkel

Verticale afstand De handen duiden op de afstand

Vooruit bewegen

Beide armen zijn gebogen, de 
handpalmen zijn naar achter gericht, de 

voorarmen maken langzame bewegingen 
in de richting van het lichaam

Achteruit bewegen

Beide armen zijn gebogen, de 
handpalmen zijn naar voren gericht, de 

voorarmen maken langzame bewegingen 
die zich van het lichaam verwijderen

Naar rechts ten 
opzichte van de 

signaalman

De rechterarm is horizontaal gestrekt met 
de rechter handpalm omlaag gericht en 

maakt kleine langzame beweginkjes in de 
richting

Naar links ten opzichte 
van de

signaalman

De linkerarm is horizontaal gestrekt met de 
linker handpalm omlaag gericht en maakt 

kleine langzame beweginkjes in de richting

Horizontale afstand De handen duiden op de afstand

Gevaar
Halt of stop

voor noodgevallen

Beide armen zijn omhoog gestrekt

Snelle beweging
De conventionele gebaren die gebruikt 

worden om de bewegingen aan te duiden, 
worden bij hogere snelheid uitgevoerd

Langzame beweging
De conventionele gebaren die gebruikt 
worden om bewegingen aan te duiden, 

worden zeer langzaam uitgevoerd
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

Rechterzijde van de machine

DE DELEN VAN DE MACHINE KENNEN

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

1
2

5

7 7

3

49 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 werktuighouder 
8. Linker koplamp
9. Telescooparm
10. Linker achteruitkijkspiegel
11. Opbergvak
12. Hellingmeter

1

9
12

8

7

2

3

4

5

3

5
6 11

Linkerzijde van de machine

10



C/7 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Onderdelen van de cabine

Dakluik boven1. 

Ruitenwisser voor.2. 

Voorruit / nooduitgang3. 

Achterruit / nooduitgang.4. 

Ruitenwisser achter.5. 

Aansluiting zwaailicht.6. 

Cabinedeur (buitenaanzicht)7. 

Externe handgreep openen/sluiten8. 

Bovenruit deur.9. 

Aanzuiging interne ventilatie cabine10. 

Cabinedeur (binnenaanzicht)11. 

2

3

11

12
13

20

21

1

10

7
8

9

5

46

15 16

18

14

17

Handgreep openen/sluiten deur12. 

Opbergruimte13. 

Waterpas14. 

Joystick bewegingen arm15. 

Joystick bediening werktuigen (indien aanwezig)16. 

Plafondverlichting in cabine.17. 

Keuzeschakelaar werkwijze18. 

Stoel19. 

Oliereservoir “Inching” Power Shift schakeling20. 

Vloeistofreservoir ruitensproeier21. 

Opbergplaats technische documentatie22. 

19
22
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

(fig.1/C)

(fig.2/C)

DE STUURCABINE BEREIKEN OF VERLATEN

Alvorens in de cabine te stappen, moeten uw handen en 
schoenen schoon en droog zijn zodat u niet kunt uitglijden 
en vallen. Gebruik alleen de speciale steunen (fig.1/C 
Pos.”1”, “2”, “3”,”4”) om in de cabine te stappen, gebruik 
hiervoor niet de bedieningsorganen en het stuur in de ca-
bine. Kijk altijd naar de stuurcabine wanneer u de cabine 
bereikt of verlaat.

 - LET OP 
De cabine mag alleen bereikt of verlaten worden wanneer 
de machine stilstaat, met de parkeerrem ingeschakeld. Ver-
laat de cabine niet wanneer de machine in beweging is.

 - LET OP 
De opstaptrede “4”(fig.1/C) is alleen aanwezig bij bepaalde 
modellen met hoge cabine.

BEDIENINGSORGANEN 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 
met de klok mee/tegen de klok in om het blok in/uit te 
schakelen.

- Trek de handgreep (fig.2/C Pos.”3”) naar u toe om de 
deur te openen als de slotblokkering uitgeschakeld is. 

OPMERKING:
Als de slotblokkering ingeschakeld is, zal de deur niet ope-
nen wanneer de handgreep gebruikt wordt.

 - VERBOD - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN

om werkzaamheden uit te voeren wanneer 
de cabinedeur open staat.

INTERNE BEDIENING OPENING PORTIER

- Druk op de knop op de handgreep om de deur te openen
 (fig.2/C Pos.”3”).
- Duw de deur naar buiten om deze compleet te openen.

 - LET OP 
Voordat de deur naar buiten wordt geduwd, moet gecontro-
leerd worden of in de zone voor de opening geen obstakels 
aanwezig zijn.
Vergezel de deur bij het openen.

1

3

2

3

1

2

3

4



C/9 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

OPENING BOVENSTE PORTIERRAAM
(fig.3/C Pos.”1”)

-  Druk op de keuzeschakelaar op zijde “A” (fig.3/C) om de 
ruit naar beneden te brengen.

-  Druk op de keuzeschakelaar op zijde “B” (fig.3/C) om de 
ruit omhoog te brengen.

 - LET OP 
Voordat de ruit wordt geopend of gesloten, moet gecon-
troleerd worden of in de omliggende zone geen obstakels 
aanwezig zijn.

ACHTERRUIT
(fig.4/C Pos.”1” ) 

-  Om deze te openen, moet de handgreep (fig.4/C 
Pos.”2”) omhoog getrokken worden en moet de ruit naar 
buiten geduwd worden.

Het glas wordt door de handgreep zelf in de geopende posi-
tie gehouden.

 - LET OP 
Als de handgreep niet in staat is om de ruit in de geopende 
positie te houden, moet de handgreep zo snel mogelijk ver-
vangen worden; gevaar op verplettering.

DAKLUIK BOVEN
(fig.5/C Pos.”1” ) 

Om het dakluik te openen, moeten de handgrepen (fig.5/C 
Pos.”2” en “3”) vastgenomen en naar boven geduwd worden 
met een draaiende beweging (fig.5/C Pos.”4”). Deze positie 
wordt behouden als de handgrepen compleet gedraaid zijn. 
Om het te sluiten, moet de handeling in de omgekeerde vol-
gorde uitgevoerd worden.

 - LET OP 
Als de handgrepen de geopende positie niet kunnen behou-
den, moeten ze zo snel mogelijk vervangen worden; gevaar 
op verplettering.

(fig.3/C)

(fig.4/C)

(fig.5/C)

4

A

B

2

1

1

2

3
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

(fig.8/C)

(fig.6/C)

(fig.7/C)

(fig.7/C)

1

1
A A

2

NOODUITGANG ACHTER
(fig.6/C pos.”1”) 

De nooduitgang is en wordt aangeduid op de achterruit.

-  Om het raam indien nodig volledig te openen, moet de 
blokkering (fig.6 Pos.”2”) verwijderd worden en de ruit 
naar buiten worden geduwd. 

De blokkering moet tijdens de normale werkzaamheden steeds 
geplaatst worden zoals wordt aangeduid op de afbeelding.

 - VERBOD 
HET IS VERBODEN om de ruit volledig te openen tijdens 
het gebruik van de machine, gezien het risico van verplette-
ring tussen de arm en chassis.
De achterruit bevindt zich in de nabijheid van de telescooparm.

 - LET OP 
Let zeer goed op tijdens de opening en/of de verwijdering 
van de ruit omdat deze zou kunnen versplinteren of af-
breken, met als gevolg het risico van letsel voor de opera-
tor in de cabine en voor degenen die zich nabij de machine 
bevinden. Tref de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en 
draag de geschikte kleding ter preventie van ongevallen 
(veiligheidsbril, handschoenen, helm, enz.)

NOODUITGANG VOOR
(fig.7/C pos.”1”) 

De nooduitgang is en wordt aangeduid op de voorruit.

-  Om het raam indien noodzakelijk compleet te openen, 
moeten de knoppen (fig.7 Pos.”2”) TEGEN DE KLOK IN 
losgeschroefd worden en moet de ruit naar buiten ge-
duwd worden. Deze knoppen bevinden zich binnenin de 
cabine, op de zijkanten van de voorruit (fig. 7/C Pos.”A”).

-  Draai de knoppen MET DE KLOK MEE OM ZE TE SLUITEN.

 - LET OP 
Tijdens de normale werkzaamheden moet de ruit altijd
volledig vastgezet zijn en op de cabine rusten.
In deze omstandigheden is het NIET toegestaan de ruit ook 
gedeeltelijk te openen.
De voorruit bevindt zich in de nabijheid van de telescooparm.

 - LET OP 
Let zeer goed op tijdens de opening en/of de verwijdering 
van de ruit omdat deze zou kunnen versplinteren of afbreken, 
met als gevolg het risico van letsel voor de operator in de ca-
bine en voor degenen die zich nabij de machine bevinden. 
Tref de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en draag de ge-
schikte kleding ter preventie van ongevallen (veiligheidsbril, 
handschoenen, helm, enz.)

STOPCONTACT MAX 180W
(fig.8/C Pos.”1”)

- Stopcontact 12v 180w voor gebruikspunten met gelijkstroom 
(voor batterijladers, gsm’s, enz.)

 - LET OP 
Sluit geen apparaten aan met een nominale spanning van meer 
dan 12V en een absorberend vermogen van meer dan 180W.
Gevaar voor beschadiging van de elektrische installatie.

1

2



C/11 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.11/C)

OPBERGING TECHNISCHE DOCUMENTATIE
(fig.9/C Pos.”1”)

De technische documentatie moet in zijn eigen opbergplaats 
bewaard worden (fig.9/C Pos.”1”).
De handleiding voor gebruik en onderhoud en de catalogus 
met reserveonderdelen moeten steeds in de machine aan-
wezig zijn voor eventuele raadpleging.

 - LET OP 
De handleiding voor gebruik en onderhoud en de catalogus 
met reserveonderdelen maken integraal deel uit van de 
machine, en moeten overhandigd worden bij een eventue-
le verkoop. De handleiding moet met zorg in de machine 
bewaard worden, in de taal die gesproken wordt door de 
operator, ten behoeven van een snelle raadpleging. Als de 
handleiding zou verkreukelen of ook gedeeltelijk beschadigd 
of onleesbaar zou worden, moet deze onmiddellijk vervan-
gen worden.

OPBERGVAK
(fig.10/C Pos.”1”,”2”,”3”)

Het net van het opbergvak (fig.10/C Pos.”4”) is een optie.

Binnenverlichting cabine
(fig.11/C Pos.”1”)

Om de binnenverlichting van de cabine in te schakelen dient 
men op een van de uiteinden van de plafondlamp te drukken.
In de centrale (neutrale) stand is de verlichting uit.

(fig.9/C)

(fig.10/C)

3

1

1

2

1

4



C/12

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

Opbergvak
(Fig.14/C pos.”1”)

Om het te openen aan de handgreep draaien (fig.4/C pos.”2”).

De handgreep heeft een sleutelslot. 
Om het deurtje te sluiten, steekt u de sleutel in het slot van 
de handgreep en draait u eraan.

 - LET OP 
Open het vak wanneer de machine stilstaat.
Voordat u met werken begint, controleert u of het deurtje 
van het vak correct gesloten is.
Let op uw handen, het deurtje heeft geen blokkeringsme-
chanismen tijdens de opening. Gevaar op verplettering.

 - LET OP 
Vervoer geen levende wezens in het vak.

1

2

(fig.14/C)
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

STUURWIEL (REGELING)
(Fig.15/C)

Om de inclinatie van het stuur te regelen:

-  Draai hendel “1” (fig.15/C) omlaag om de bewegingen te 
deblokkeren (fig. 16/C).

-  Duw het stuur naar voren duwen of trek het naar u toe 
om de gewenste positie te bereiken (fig. 18/C).

-  Duw het stuur omlaag of trek het omhoog om de gewen-
ste hoogte te bereiken (fig. 19/C).

-  Draai de handgreep (fig.17/C) omhoog om het stuur te 
blokkeren in de stand waarin het zich bevindt. Schroef 
de handgreep goed vast voor een correcte blokkering 
van het stuur.

 - LET OP 
Het stuur is correct ingesteld wanneer de operator, met de 
rug goed tegen de rugleuning, het verste deel van het stuur 
kan bereiken terwijl de elleboog lichtjes gebogen is.

1

(fig.15/C)

(fig.16/C)

(fig.18/C)

(fig.19/C)

(fig.17/C)
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(fig.20/C)

(fig.21/C)

“A”

“C”

“B”

1

2

1
2

3

VEILIGHEIDSGORDELS
(Fig.20/C)

Om de veiligheidsgordel vast te maken:

1. Plaats het koppelingslipje (1) in de gesp (2) (afb.”A”).

2. Controleer of de gordel vastgehaakt is en plaats hem 
correct rond uw lichaam (afb.”B”).

 - LET OP 
De veiligheidsgordel is correct ingesteld als hij goed om het 
bekken zit (fig.21/C).

Om de veiligheidsgordel los te maken (afb.”C”):

1. Druk op de rode knop (3) op de gesp (2).

2. Verwijder het lipje (1).

 - LET OP 
Er mag alleen met de machine gereden worden als de vei-
ligheidsgordel correct wordt gedragen en correct vastgema-
akt en afgesteld is. Rijden zonder veiligheidsgordel vergroot 
het risico op ongevallen.

 - LET OP 
Gebruik geen beschadigde of versleten veiligheidsgordels.
Gebruik geen veiligheidsgordels in machines waarmee een 
ongeluk gebeurd is.  Als de gordel versleten, beschadigd of 
uitgerafeld is, kan deze stukgaan of loskomen bij een bot-
sing, met ernstig letsel voor de operator als gevolg.
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

STOEL
(Fig.22/C)

La DIECI  levert verschillende modellen stoelen, al na-
argelang de eisen van de klant. De machine is van een 
veiligheidssysteem voorzien dat “persoon aanwezig” wordt 
genoemd, met een elektrische microschakelaar in de be-
stuurderszitplaats. De microschakelaar bevindt zich in het 
kussen van de stoel (fig.22/C pos.”A”).

 - LET OP 
De motor kan alleen gestart worden als de operator correct 
op de stoel zit en als de hendel vooruit/achteruit zich in de 
neutrale stand “n” staat.

Regeling van de stoel
(Fig.23/C)

De stoel heeft verschillende regelingen: 

A - blokkering/deblokkering vering (horizontaal/verticaal) 
(fig.23/C).

B - pneumatische regeling vering (optioneel) (fig.23/C).

C - handmatige regeling vering (fig.23/C).

D - plaatsing in de lengte van de stoel (fig.24/C).

E - regeling van de helling van de rugleuning (fig.24/C).

F - plaatsing van de armleuningen (fig.24/C).

-  Om de vering te deblokkeren (horizontaal/verticaal), 
moet de hendel “a” (fig.23/C) in de richting van de voor-
kant van de machine verplaatst worden. 

 Verplaats hendel “a” (fig.13/C) naar de achterzijde van 
de machine om de vering te blokkeren.

-  Voor de pneumatische regeling van de mate van vering 
moet aan spil ”b” (fig.23/C) getrokken worden om de 
druk te verlagen en de vering te verzachten.

 Duw op spil ”b” (fig. 23/C) om de druk te verhogen en de 
vering te verharden.

- Voor de handmatige regeling van de mate van vering 
moet hendel ”c” (fig.23/C) naar het geprinte symbool “+” 
gedraaid worden om de vering te verharden.

 Draai hendel “c” (fig.23/C) naar het symbool “-” om de 
vering te verzachten.

-  Voor de regeling van de stoel in de lengte moet hendel 
“d” (fig.24/C) naar de linkerzijde van de machine ver-
plaatst worden terwijl de stoel over de geleiders wordt 
verschoven. 

 Laat de hendel los wanneer de gewenste positie wordt bereikt.
 Voer kleine verplaatsingen uit om er zeker van te zijn dat 

de blokkeerpen in de zitting vastgezet wordt.

A

(fig.22/C)

A

B

(fig.23/C)

A

C
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- Voor de regeling van de helling van de rugleuning moet 
hendel “E” (fig.24/C) gebruikt worden terwijl tegen de 
rugleuning wordt geleund; de rugleuning zal zich auto-
matisch aanpassen aan de anatomie van de operator.

 - LET OP 
De stoel is correct geregeld wanneer de operator het rem-
pedaal helemaal kan indrukken wanneer zijn rug tegen de 
rugleuning van de stoel steunt.  

(fig.24/C)

E

D
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DE INTERNE DELEN VAN DE CABINE KENNEN
(Fig.26/C)

6

16

5

13

Bedieningspaneel met ventilatie-openingen voorzijde1. 
Bedieningspaneel met ventilatie-openingen achterzijde2. 
Regelbare stuurkolom3. 
Paneel links4. 
Paneel rechts5. 
Paneel boven6. 
Paneel hendels/manipulatoren7. 
Pedaal “inching”8. 

Rempedaal9. 
Gaspedaal10. 
Stuur11. 
Versnellingshendel12. 
Multifunctionele hendel13. 
Centraal dashboard14. 
Stoel15. 
Paneel rechtsachter16. 
Paneel dakluik17. 

1

4

15

12

10
79

8

2

3

11 14 17

(fig.26/C)
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

CENTRAAL DASHBOARD CONTROLELAMPJES
(Fig.27/C)

(fig.27/C)

Controlelampje hydrostatisch oliefilter 
(rood)

Controlelampje algemeen alarm 
(rood)

Controlelampje achteruitversnelling 
(groen)

Controlelampje vooruitversnelling 
(groen)

Controlelampje handrem 
(rood)

Controlelampje mechanische 
versnelling ingeschakeld 
(groen)

Controlelampje generator 
(rood)

Controlelampje onvoldoende druk 
in de accumulator van de rem 
(rood)

Lage versnelling 
(geel)

Hoge versnelling 
(geel)

Instrument aanduiding brandstofpeil

Instrument watertemperatuur

Controlelampje druk motorolie 
(rood)

Controlelampje hoge versnelling ingeschakeld 
(groen)

Controlelampje uitlijning voorbrug 
(geel)

Controlelampje uitlijning achterbrug 
(geel)

Controlelampje inschakeling blokkering achterbrug  
(geel)

Controlelampje defecte parkeerrem 
en laag peil remvloeistof 
(rood)

Controlelampje temperatuur olie overbrenging 
(rood)

Controlelampje stabilisatorvoeten correct omlaag 
(groen)

Controlelampje richtingaanwijzer 
(groen)

Controlelampje grootlicht 
(blauw)

A

Controlelampje voorverwarming bougies 
(geel)

Controlelampje verstopping luchtfilter 
(rood)

2
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CENTRAAL DASHBOARD - GEBRUIK INSTRUMENTEN
(Fig.28/C)

Instrument 
watertemperatuur motor  

Instrument watertemperatuur motor
De wijzer van de temperatuur beweegt tijdens het normale 
gebruik vanaf het laagste deel van het instrument (rode streep 
rechts) en stopt wanneer het eerste kwart van de schaal wordt 
bereikt; dit is de optimale werktemperatuur van de motor. Als 
de temperatuur teveel zou stijgen en bijna het maximum be-
reikt (rode streep boven), moet de motor stilgelegd worden en 
de oorzaak gezocht worden. De inschakeling van het rode con-
trolelampje meldt het alarm van de maximumtemperatuur. Om 
de motor niet te beschadigen wanneer hij koud staat, moet een 
laag toerental (max 1500) aangehouden worden, en moeten 
bruuske handelingen en versnellingen vermeden worden tot de 
rode streep rechts wordt overschreden.

Instrument aanduiding brandstofpeil
De wijzer van het instrument duidt de hoeveelheid diesel aan 
die op dat moment in de tank aanwezig is. De maximumho-
eveelheid wordt aangeduid wanneer de wijzer zich helemaal 
links bevindt. Deze zal progressief dalen en de rode streep 
overschrijden die het minimumpeil (reserve) aanduidt, wat 
ook gemeld wordt door het gele controlelampje. Als de wijzer 
stilstaat (helemaal rechts) is geen brandstof meer aanwezig. 
Om de motor niet te beschadigen, wordt aanbevolen om de 
wijzer steeds boven het minimumpeil te houden.

Toerenteller

Toerenteller
Dit instrument duidt het toerental aan dat op dat moment 
door de motor wordt bereikt.

Instrument voor bewaking van de lading
Deze voorziening meet de omstandigheden van stabiliteit 
van de machine.

LCD-display
Het LCD-display bevat de kloke, de urenteller met weergave van 
de gebruiksuren van de machine, de staat van tractie van de 
machine “N” (neutraal),1e, 2e, 3e, 4e versnelling ingeschakeld.

Instrument aanduiding 
brandstofpeil

(fig.28/C)

Instrument voor 
bewaking van de lading

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

(fig.29/C)

Paneel linksvoor (elektrische vrijgaven, controlelampjes, bedieningsorganen, standaard en optioneel)
(Fig.29/C)

Optioneel 
(Beschikbaar)

Vrijgave parkeerrem 
(rood)

Vrijgave inschakeling lichten 
(groen)

Optioneel 
(Beschikbaar)

Vrijgave inschakeling versnellingen 
(groen)

KNOP VOOR NOODSTOP 
(hydraulische installatie en uitschakeling thermische motor)

C4

C3

C5

E1

C1

C2
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Paneel rechts (elektrische vrijgaven, controlelampjes, bedieningsorganen, standaard en optioneel)
(fig.30/C)

Optioneel 
(Beschikbaar)

Optioneel 
(Beschikbaar)

Vrijgave nivellering voorbrug (optioneel) 
(geel)

Vrijgave uitlijning wielen (optioneel) 
(geel)

Optioneel 
(Beschikbaar)

Vrijgave extra pomp 
(dubbele snelheid telescooparm) (optioneel) 
(groen)

C4

C3

C5

C6

C1

C2

(fig.30/C)

C1

S2 S3 S4 S5

C2

C3

C4 C5 C6

S1

Knop voor resetten alarm kantelpreventiesysteem 
(rode knop)S4

Keuzeschakelaar/sleutel voor override 
(rode sleutel)S3

Keuzeschakelaar/sleutel functies machine 
(optioneel) (grijze sleutel)S5

Keuzeschakelaar type besturing (optioneel)S1

Keuzeschakelaar/sleutel start thermische motorS2
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Paneel boven (elektrische vrijgaven, controlelampjes, bedieningsorganen, standaard en optioneel)
(fig.31/C)

Vrijgave Trailer (optioneel) 
(groen)

Vrijgave elektrisch stopcontact 12v kop arm (optioneel) 
(blauw)

Vrijgave omkering ventilator (optioneel) 
(groen)

Vrijgave elektroklep achter (optioneel) 
(groen)

Vrijgave PTO “Aftakas” (optioneel) 
(groen)

Optioneel 
(Beschikbaar)

Vrijgave elektroklep kop arm (optioneel) 
(blauw)

Vrijgave ophanging arm (optioneel) 
(groen)

C4

C3

C5

C6

C1

C7

C2

C8

(fig.31/C)
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Paneel dakluik (elektrische vrijgaven, controlelampjes, bedieningsorganen, standaard en optioneel)
 (fig.32/C)

Vrijgave werklichten achter (optioneel) 
(groen)C4

Ruitenwisser/sproeier achter 
(groen)C5

Vrijgave werklichten kop arm (optioneel) 
(groen)C3

Vrijgave werklichten voor (optioneel) 
(groen)C1

Vrijgave zwaailicht 
(geel)C2

(fig.32/C)
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Noodstopknop
(Fig.33/C pos.”1”)  

De machine is uitgerust met een noodstopvoorziening die 
het mogelijk maakt om dreigende of aanwezige gevaarlijke 
situaties te vermijden.
Door op de noodstopknop (fig.33/C pos.”1”) Te drukken, 
gaat de thermische motor uit en stopt de machine.
Men kan de noodstopvoorziening deblokkeren door de “pad-
destoelkop” met de klok mee te draaien. Door aan de knop 
te draaien geeft u toestemming tot de hernieuwde inwer-
kingstelling van de machine.

 - LET OP - 
De knop moet gebruikt worden in de volgende gevallen:

-  Noodsituatie, om de thermische motor en de machine uit 
te schakelen in situaties van dreigend of aanwezig gevaar.

-  Onderhoud, uit voorzorg, om te vermijden dat de machine 
onopzettelijk ingeschakeld wordt tijdens interventies van 
gewoon en buitengewoon onderhoud.

 - LET OP - 
Wanneer het niet mogelijk is om de motor te starten, con-
troleer dan of de noodstopknop niet ingedrukt is (fig.33/C 
pos.”1”). Indien de knop is ingedrukt, wend u zich dan tot de-
gene die verantwoordelijk is voor de veiligheid om na te gaan 
of er geen onderhoudswerkzaamheden in uitvoering zijn, de 
machine slecht werkt of gevaarlijke situaties aanwezig zijn.

(fig.33/C)

1
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STARTSCHAKELAAR
(Fig.34/C)  

Met de startschakelaar met sleutel kan het volgende uitge-
voerd worden:

-  Inschakeling van het instrumentarium.
- Inwerkingstelling van de dieselmotor.
-  Automatische uitschakeling van de parkeerrem wanneer 

de dieselmotor in werking is (fig.34/C pos.”1”).
- Automatische inschakeling van de parkeerrem wanneer 

de dieselmotor uitgeschakeld is (fig.34/C pos.”0”).  

Voorwaarden voor de inwerkingstelling
De inwerkingstelling kan alleen plaatsvinden als:
-  De operator correct op de bestuurdersplaats zit.
-  De keuzeschakelaar van de versnelling in de neutrale stand “n” staat. 

Inschakeling instrumentarium
Wanneer de sleutel in positie “1” (fig.34/C) wordt gedraaid, wordt 
stroom naar de elektrische/elektronische instrumentatie geleverd.
Als het dashboard ingeschakeld wordt, wordt een check-up 
van het instrumentarium uitgevoerd: alle controlelampjes 
worden ingeschakeld en er klinkt een akoestisch signaal.

De volgende controlelampjes blijven ingeschakeld tot 
de motor wordt ingeschakeld:
- Controlelampje accu
- Controlelampje druk motorolie

Andere controlelampjes kunnen ingeschakeld blijven, al 
naargelang de geactiveerde functies.
Als de motor gestart is, moeten alle controlelampjes voor 
de melding van defecten/storingen uitgaan en mogen alleen 
de controlelampjes van de actieve functies ingeschakeld 
blijven. Is dat niet het geval dan dient u het hoofdstuk “on-
derhoud” van deze handleiding te raadplegen of contact op 
te nemen met de assistentiedienst van DIECI.
Inwerkingstelling

-  Draai de sleutel op stand “1” (fig.34/C) om het instru-
mentarium van stroom te voorzien.

-  Draai de sleutel enkele seconden in positie “2” (fig.34/C) 
om de start uit te voeren.

-  Als de motor gestart is, moet de sleutel losgelaten worden.

Als de motor niet binnen 5 seconden start, moet men met 
regelmatige tussenpozen van 15 seconden opnieuw probe-
ren, dit om de startmotor niet te overbelasten.

Tijdens de eerste minuten van gebruik moet een lage snelheid 
van rijden en optillen van de lading aangehouden worden, zodat 
de motor en de hydraulische olie verwarmd kunnen worden. Werk 
bij een laag toerental (max 1500), en vermijd bruuske manoeu-
vres en versnellingen tot de ideale temperatuur wordt bereikt.

 - LET OP
Als een hoog toerental wordt bereikt voordat de ideale tem-
peratuur en druk worden bereikt, kunnen de motor en de 
hydraulische installatie ernstige schade berokkend worden. 

 - LET OP
Als de motor gestart is, wordt de parkeerrem met automa-
tische inschakeling uitgeschakeld. Controleer altijd, voordat 
de motor wordt gestart, of de parkeerrem handmatig via de 
speciale vrijgave ingeschakeld werd.
Zie voor de deblokkering van de parkeerrem met gestopte 
motor de paragraaf “slepen van de machine”.

(fig.34/C)

 - LET OP - 
Wanneer het niet mogelijk is om de motor te starten, con-
troleer dan of de noodstopknop niet ingedrukt is (fig.34/C 
Pos.”E”). Indien de knop is ingedrukt, wend u zich dan tot de-
gene die verantwoordelijk is voor de veiligheid om na te gaan 
of er geen onderhoudswerkzaamheden in uitvoering zijn, de 
machine slecht werkt of gevaarlijke situaties aanwezig zijn.

Als de motor niet gestart kan worden, moet het hoofdstuk 
“onderhoud” in deze handleiding geraadpleegd worden of ne-
emt u contact op met de assistentiedienst van DIECI.

E

0
1

2



C/28

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

PEDALEN

Gaspedaal
(Fig.35/C pos.”1”)

Druk het gaspedaal in om het toerental van de motor te verho-
gen, en laat het los om het toerental te verlagen. Het pedaal is 
rechtstreeks van invloed op de injectiepomp van de motor.

De maximumsnelheid van de machine varieert naargelang 
de bandenspanning, de maat en de slijtage van de banden.

Band Maximumsnelheid
405/70 LR24 36 Km/h
17.5 LR24 40 Km/h
18 R22.5 36 Km/h

Rempedaal
(Fig.35/C pos.”2”)

Druk het rempedaal in om snelheid te minderen of de ma-
chine te stoppen. Het pedaal werkt rechtstreeks in op de 
bedrijfsremmen binnenin de differentiaalbruggen. Wanneer 
het rempedaal wordt ingedrukt, gaan de stoplichten van de 
achterlichten aan. De lichten blijven ingeschakeld tot het 
pedaal wordt losgelaten.

Controleer regelmatig of beide lichten werken.

 - LET OP
Als het pedaal weinig wordt gebruikt, moet regelmatig ge-
controleerd worden of het correct functioneert. Neem in 
geval van problemen contact op met de assistentiedienst 
van DIECI.

3
2

1

(fig.35/C) 
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3
2

1

1

(fig.36/C) 

(fig.37/C) 

“Inching”pedaal
Machine met power shift schakeling
(Fig.36/C pos.”3”)

Met dit pedaal kunnen langzame en precieze verplaatsingen 
uitgevoerd worden, ook bij een hoog toerental van de motor. 
Het pedaal grijpt rechtstreeks in op de mechanische over-
brenging.
Als het pedaal helemaal wordt ingedrukt, wordt de machine 
gestopt en blijft gedeeltelijk geremd.
Het “inching” pedaal is met een rem gecombineerd om de stati-
sche handelingen tijdens stijging en daling te vergemakkelijken.

 - LET OP
Druk het ”inching” pedaal niet in bij hoge snelheden 
omdat de machine bruusk geremd zal worden.

“Inching”pedaal
Machine met vario system overbrenging
(Fig.37/C pos.”1”)

In de machines met hydrostatische vs overbrenging is het 
“inching” pedaal elektronisch. Het is rechtstreeks van invlo-
ed op de elektronische controle van de overbrenging en ma-
akt het mogelijk de voortgang van de machine te remmen 
door de tractie gedeeltelijk in te schakelen.
Met dit pedaal kunnen langzame en precieze verplaatsingen 
uitgevoerd worden, ook bij een hoog toerental van de ther-
mische motor.
Als het pedaal helemaal ingedrukt wordt, stopt de machine 
de voortgang.

 - LET OP
Druk het ”inching” pedaal niet in bij hoge snelheden 
omdat de machine bruusk geremd zal worden.
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

MULTIFUNCTIONELE HENDEL

Richtingaanwijzers

- Trek de hendel naar de achterkant van de machine om 
een bocht naar rechts te signaleren (fig.38/C pos.”R”).

- Duw de hendel naar de voorkant van de machine om 
een bocht naar links te signaleren (fig.38/C pos.”L”).

De richtingaanwijzers werken alleen als de instrumentatie 
van stroom wordt voorzien.

Een brandend controlelampje op het centrale dashboard 
meldt de activering van de richtingaanwijzers.

Functie knoppen

-  De middelste knop in de draaiknop activeert de ruiten-
sproeiers voor (fig.39/C pos.”2”).

-  De knop op het uiteinde van de draaiknop activeert de 
claxon (fig.39/C pos.”3”).

Inschakeling ruitenwisser voor

Door aan handgreep “1” (fig.38/C) te draaien, activeert men 
de ruitenwisser voor. 

Het symbool op de handgreep (fig.38/C pos.”C”) geeft ter 
hoogte van de pijl (fig.38/C pos.”D”) aan dat de ruitenwisser:

0 - Niet beweegt

I  - langzaam beweegt

Ii - snel beweegt

Inschakeling grootlicht

Het grootlicht (fig.39/C pos.”E”) wordt als volgt geactiveerd:

-  Trek de hendel omhoog voor enkelvoudig knipperen,

-  Trek de hendel omlaag voor continu gebruik.

(fig.39/C)

2

(fig.38/C) 
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SELECTIEHENDEL VOORUIT-/ACHTERUITVERSNELLINGEN
Power shift schakeling

Met deze hendel “1” (fig.41/C) kan de rijrichting gewijzigd 
worden en kan de claxon gebruikt worden. Op het dashbo-
ard gaan de controlelampjes branden die op de rijrichting 
van de machine duiden (fig.42/C pos.”F-r”). Als de contro-
lelampjes uit zijn, bevindt de machine zich in zijn‘vrij’. Als 
de hendel in de tussenpositie wordt gehouden, bevindt de 
overbrenging zich in zijn ‘vrij’. 

 - LET OP
De inschakeling van de  vooruit/achteruit versnellingen 
wordt verkregen wanneer de hendel omhoog geplaatst 
wordt. Deze verplaatsing beschermt de hendel tegen het 
per ongeluk uitvoeren van manoeuvres.

- Door de hendel naar de voorkant van de machine te ver-
plaatsen, worden de vooruit versnellingen ingeschakeld 
en gaat het controlelampje “f”(fig.42/C) branden. 

-  Door de hendel naar de achterkant van de machine te 
verplaatsen (fig.41/C) worden de achteruitversnellingen 
ingeschakeld en gaat controlelampje “r” (fig.42/C) bran-
den. Wanneer de achteruitversnelling wordt ingescha-
keld, wordt een geluidssignaal geproduceerd.

- Als op het uiteinde van de hendel gedrukt wordt, wordt 
de claxon ingeschakeld (fig.41/C pos.”2”)

 - LET OP - 
De bewegingen van de hendel zijn niet actief wanneer:

-  De handrem is ingeschakeld.
-  De operator niet correct op de bestuurdersplaats zit.

 - LET OP - 
Na selectie van de VOORUIT/ACHTERUIT versnelling 
begint de machine onmiddellijk in de gekozen richting 
te rijden. Alvorens de rijrichting te kiezen, moet gecon-
troleerd worden of niemand zich in de nabijheid van de 

machine bevindt.

 - LET OP - 
Controleer altijd eerst welke versnelling ingeschakeld 
is, alvorens de hendel in de gewenste stand te zetten. 
Het is mogelijk om de ingeschakelde versnelling af te 

lezen op de hendel en op het lcd-display (fig.42/C pos.”1”).  
Er wordt geadviseerd om manoeuvres voor het 

stapelen en het verplaatsen van de lading 
uit te voeren in de “3e versnelling”.

De bewegingen zullen dan soepeler zijn.

Procedure voor omkering van de rijrichting

-  Beperk de snelheid tot het minimum en stop de machine.

-  Selecteer de nieuwe rijrichting.

 - LET OP
Het is niet toegestaan de rijrichting om te keren bij een 
snelheid van meer dan 2 km/h. 
Als de hendel voor de selectie van de vooruit-/achteruitversnelling in een 
andere  dan de neutrale positie wordt verplaatst, wanneer de parkeer-
rem is ingeschakeld, wordt de overbrenging niet in werking gesteld.

(fig.42/C) 

(fig.41/C) 
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(fig.31/C) 
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Procedure voor het schakelen van de versnelling
De draaifunctie van knop “1” (fig.43/C) maakt het mogelijk 
de mechanische versnellingen in te schakelen. De knop ma-
akt het mogelijk de 4 vooruit versnellingen en de 3 achteruit 
versnellingen te kiezen.
De geselecteerde versnelling wordt aangeduid met het symbool 
dat bij de versnelling hoort (fig.43/C, pos.”2”) Ter hoogte van 
merkteken “3 ” (fig.43/C) en op het lcd-display (fig.44/C, pos.”1”).

De te selecteren vooruit- en achteruitversnellingen zijn:
1° - eerste versnelling
2° - tweede versnelling
3° - derde versnelling
4° - vierde versnelling (automatische schakeling)

Voor een correcte inschakeling van de versnellingen:
-  Breng het motortoerental terug naar het minimum.
-  Draai aan de knop om de gewenste mechanische ver-

snelling in te schakelen.
De selectie van de versnellingen vindt plaats zonder het “in-
ching” pedaal te gebruiken.

 - LET OP - 
Nadat de gewenste mechanische versnelling geselecteerd 
is, begint de machine onmiddellijk te bewegen en de snel-
heid te verhogen of te verlagen al naargelang de geselec-
teerde versnelling, zonder op het gaspedaal te drukken.

Er wordt geadviseerd om manoeuvres voor het 
stapelen en het verplaatsen van de lading uit te 

voeren in de “3e versnelling”.
De bewegingen zullen dan soepeler zijn.

Op machines met hydrostatische overbrenging vs is de 
selectie van de versnellingen met de hendel niet actief.

4e - vierde versnelling (automatische schakeling)
De automatische versnelling maakt het mogelijk de versnel-
lingen automatisch in en uit te schakelen. De versnellingen 
worden verhoogd bij het snelheid meerderen en verlaagd bij 
het snelheid minderen, in beide rijrichtingen. 
De volgorde van (automatische) verhoging van de voorwa-
artse versnelling is:
2e - tweede versnelling
3e - derde versnelling
4e - vierde versnelling
De volgorde van (automatische) verlaging van de voorwaart-
se versnelling is:
4e - vierde versnelling
3e - derde versnelling
2e - tweede versnelling
De volgorde van (automatische) verhoging van de achterwa-
artse versnelling is:
2e - tweede versnelling
3e - derde versnelling
De volgorde van (automatische) verlaging van de achterwa-
artse versnelling is:
3e - derde versnelling
2e - tweede versnelling

 - LET OP
In de “4e- vierde versnelling (automatische versnelling) wor-
den de volgende versnellingen buitengesloten: 
-  in de vooruitversnelling de “1e- eerste versnelling”;
-  In de achteruitversnelling de “1e- eerste versnelling” en 

de “4e -vierde versnelling”.

2

(fig.43/C) 

(fig.44/C) 
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SELECTIEHENDEL 
VOORUIT-/ACHTERUITVERSNELLINGEN
Vario system schakeling

Met deze hendel “1” (fig.45/C pos. “1”) kan men van rijrich-
ting veranderen. Op het dashboard gaan de controlelampjes 
branden die op de rijrichting van de machine duiden (fig.45/C 
pos.”F-R”). Als de controlelampjes uit zijn, bevindt de machi-
ne zich in zijn ‘vrij’. Als de hendel in de tussenpositie wordt 
gehouden, bevindt de overbrenging zich in zijn ‘vrij’. 

 - LET OP
De inschakeling van de  VOORUIT/ACHTERUIT versnellin-
gen wordt verkregen wanneer de hendel omhoog geplaatst 
wordt. Deze verplaatsing beschermt de hendel tegen het 
per ongeluk uitvoeren van manoeuvres.

-  Door de hendel naar de voorkant van de machine te ver-
plaatsen (fig.45/C) worden de VOORUIT versnellingen in-
geschakeld en gaat controlelampje “F” (fig.46/C) branden. 

-  Door de hendel naar de achterkant van de machine te 
verplaatsen (fig.45/C) worden de achteruitversnellingen in-
geschakeld en gaat controlelampje “R” (fig.46/C) branden.

 Wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, wordt 
een geluidssignaal geproduceerd.

- Als op het uiteinde van de hendel gedrukt wordt, wordt de 
claxon ingeschakeld (fig.45/C pos.”2”)

 - LET OP - 
De bewegingen van de hendel zijn niet actief wanneer:
-  De handrem is ingeschakeld.
-  De operator niet correct op de bestuurdersplaats zit.

 - LET OP - 
Na selectie van de VOORUIT/ACHTERUIT versnelling begint 
de machine onmiddellijk in de gekozen richting te rijden. Al-
vorens de rijrichting te kiezen, moet gecontroleerd worden 

of niemand zich in de nabijheid van de machine bevindt.

 - LET OP - 
Controleer altijd welke versnelling ingeschakeld is voordat

u de hendel naar de gewenste stand verplaatst. 
Procedure voor omkering van de rijrichting
-  Beperk de snelheid tot het minimum en stop de machine.
-  Selecteer de nieuwe rijrichting.

 - LET OP 
De rijrichting mag niet omgekeerd worden wanneer sneller 
dan 2 km/u wordt gereden. 

Als de hendel voor de selectie van de vooruit-/achteruitver-
snelling in een andere  dan de neutrale positie wordt ver-
plaatst, wanneer de parkeerrem is ingeschakeld, wordt de 
overbrenging niet in werking gesteld.

 - LET OP - 
De selectie van de versnellingen met de hendel is niet 
actief. Alvorens met werken te beginnen, moet de wer-

kwijze van de VS (Vario System) overbrenging ingesteld 
worden, zie de paragraaf “INSTELLING HYDROSTATI-

SCHE OVERBRENGING VS (Vario System)”.

(fig.46/C) 

(fig.45/C) 
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INSTELLING HYDROSTATISCHE OVERBRENGING VS
(Vario system)
(Fig.47/C, pos.”1”)

De machines die met een hydrostatische vs overbrenging 
uitgerust zijn, bieden de mogelijkheid om de overbrenging in 
drie verschillende rijmodaliteiten in te stellen:
I.  Automotive “vervoer over de weg”(fig.48).
II.  Schop (fig.48)
III.  Tractor - CSD (fig.48)

Modaliteit “I” (Automotive):
De machine kan van 0 tot 40 Km/h rijden door op het gaspe-
daal te drukken om de snelheid te verhogen of te verlagen.

Modaliteit “II” (Schop):
De hydrostatische motor bevindt zich altijd op maximum 
cilinderinhoud. 
In deze werkwijze heeft men het maximumkoppel op de wie-
len en de maxumum aandrijfkracht. De machine kan van 0 a 
15 Km/h rijden.

Modaliteit “III” (Tractor-CSD):
Via de manuele gashendel en de potentiometer is het mo-
gelijk om de motor op een gegeven constant toerental te 
zetten en om de constante voorwaartse rijsnelheid te selec-
teren, onafhankelijk van het motortoerental. 
De machine kan van 0 tot 12Km/h  rijden (maximumsnelheid 
alleen bereikbaar met banden 445/70 R24).

 - LET OP 
De rijsnelheid van de machine met lading mag in geen geval 
hoger zijn dan 10 km/h.

 - LET OP 
Het “inching” pedaal is normaal werkzaam in alle drie de 
rijmodaliteiten.

Procedure voor selectie werkmodaliteit
- Zet de motor op het minimum toerental
- Stop de machine volledig
- Zet de hendel voor de selectie van de versnellingen op zijn‘vrij’
- Selecteer de werkmodaliteit via
 De keuzeschakelaar “DRIVE MODE” (fig.48/C pos.”1”)

Procedure voor instelling modaliteit tractor-csd

 - LET OP 
Breng de instelling van de modaliteit tractor-csd pas ten uit-
voer nadat de werkmodaliteit geselecteerd is.

 - LET OP 
Controleer of de potentiometer “SPEED” (fig.48/C Pos.”2”) 
op “A” (fig.48/C) staat (snelheid 0Km/h) alvorens de hen-
del van Vooruit/Achteruit versnelling te verplaatsen. Als de 
potentiometer op een andere stand staat, zal de machine 
onmiddellijk beginnen te bewegen wanneer de versnel-
lingshendel verplaatst wordt.
-  Gebruik de handmatige gashendel om het gewenste 

motortoerental te selecteren.
-  Selecteer de Vooruit-/Achteruitversnelling met de betref-

fende hendel.
-  Verplaats de potentiometer langzaam en geleidelijk in de 

richting van “B” (fig.48/C) om de regeleenheid het signa-
al te verstrekken om de snelheid te verhogen.

A

B

2

1

(fig.47/C) 

(fig.48/C) 

1



C/35 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

PARKEERREM

De parkeerrem moet telkens ingeschakeld worden als de ma-
chine verlaten wordt, met de motor al dan niet ingeschakeld, 
ook in geval van een tijdelijke pauze, telkens als de machine 
stilstaand werkzaamheden uitvoert, ook wanneer de stabilisa-
toren neergelaten zijn (indien aanwezig). De rem wordt auto-
matisch ingeschakeld wanneer de motor gestopt wordt.

Wanneer op de knop “A” (fig.49/C) wordt gedrukt, wordt de 
parkeerrem ingeschakeld en wordt het controlelampje op 
de knop en op het centrale dashboard (fig.50/C Pos.”1”) in-
geschakeld om aan te geven dat de inschakeling plaatsge-
vonden heeft. Als de parkeerrem ingeschakeld is, kan de 
machine niet bewegen en is de hydrostatische overbrenging 
uitgeschakeld.

Om de efficiëntie van de parkeerrem te controleren, dient 
u contact op te nemen met een een garage die bevoegd is 
door DIECI.

 - LET OP 
Als de parkeerrem defect is, mag de machine niet gebruikt 
worden.

 - LET OP 
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.

 -  LET OP - 
Wanneer controlelampje “2” brandt (fig.50/C)

is de parkeerrem geblokkeerd. 

Niet met de machine rijden.

Raadpleeg hoofdstuk “D - Onderhoud“ van deze handleiding. 

Als het controlelampje blijft branden
wendt u zich dan tot een assistentiecentrum van DIECI.

1

(fig.49/C)

(fig.50/C)
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C/36

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

(fig.51/C)

(fig.52/C)

(fig.53/C)

WATERPAS EN HELLINGMETER
(Fig.51/C)

De waterpas (fig.51/C Pos.”1”) bevindt zich in het midden 
van het dashboard. Het wordt gebruikt om de correcte dwar-
se nivellering van de machine te controleren.

Om in alle veiligheid te werken, moet de luchtbel in het 
midden staan, met een maximale benaderingsmarge van 2° 
naar rechts of naar links.
De inclinatie overschrijdt de twee graden wanneer de 
luchtbel volledig buiten de twee marges “A” en “B” staat 
(fig.52/C).

Op de machine kunnen twee types waterpas gemonteerd 
zijn, standaard (fig.52/C) of optioneel (fig.53/C).

Bij de optionele waterpas kan een referentiegradatie aanwe-
zig zijn. 
De inclinatie overschrijdt de twee graden wanneer de lucht-
bel volledig buiten de twee graden gaat (fig.53/C pos.”A”).

 - VERBOD -   
HET IS VERBODEN te werken met een 

transversale inclinatie
van meer dan 2°.

1

A

A A

B



C/37 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

BEDIENINGSHENDEL ARM
(Fig.54/C pos.”1”)

Deze hendel bevindt zich rechts van de operator (fig.54/C 
pos.”1”), En kan gebruikt worden om de arm zelf en het ui-
teinde van de arm te manoeuvreren.

 - LET OP 
Alvorens de arm te bedienen, moet men controleren of de 
omringende zone vrij is. Controleer of de op te tillen ladin-
gen zich binnen het diagram van het draagvermogen van de 
machine bevinden.

 - LET OP 
Deze aanduidingen hebben betrekking op de standaarduit-
voering op het moment dat deze handleiding werd afgedru-
kt. Wanneer bepaalde optionals aanwezig zijn, of ten gevol-
ge van technische updates, kunnen de bewegingen van de 
hendels met andere besturingen overeenkomen, zie hiervo-
or altijd de aanwijzingen die in de stuurcabine aanwezig zijn.

 - LET OP 
De fabrikant biedt een gamma hendels (joysticks) aan 
voor de bewegingen van de arm, die andere technische 
kenmerken en bewegingen hebben dan de standaarduit-
voering (zie de volgende pagina’s).

(fig.54/C) 

1



C/38

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

(fig.55/C) 
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Joystick 3 in 1 uitschuiving on/off
(Standaarduitvoering) 
(Fig.55/C)

Voordat ongeacht welke manoeuvre uitgevoerd wordt, moet 
hendel “A” (fig.55/C) voor vrijgave “persoon aanwezig” inge-
drukt gehouden worden.

Manoeuvre arm:

- Trek joystick “B”(fig.55/C) achteruit
 Om de arm op te tillen.
- Duw joystick “B”(fig.55/C) naar voren
 Om de arm naar beneden te brengen.

Uitschuiving arm:

- Duw hendeltje “C”(fig.55/C) naar voren
 Om de arm uit te schuiven.
- Duw hendeltje “C”(fig.55/C) achteruit
 Om de arm in te trekken.

Richten van de werktuighouder:

- Verplaats joystick “B” (fig.55/C) zijwaarts naar rechts om 
de werktuighouder omlaag te richten.

- Verplaats joystick “B” (fig.55/C) zijwaarts naar links om 
de werktuighouder omhoog te richten.

Bedieningshendel servicewerktuigen

Met de verdeler 3 in 1 geïnstalleerd, wordt de machine ui-
tgerust met een tweede joystick (fig.56/C pos.”A”) voor de 
bediening van de servicewerktuigen.  

Voor de uitvoering van de bewegingen:

-  Grijp joystick “A” vast (fig.56/C),

-  Druk op knop “B” en houd die ingedrukt (fig.56/C)

-  Verplaats joystick “A” naar rechts/links (fig.56/C).

 - LET OP 
Alvorens met de machine te werken, moeten de functies 
en de bewegingen van  joystick “A”van de service-
werktuigen gecontroleerd worden (fig.56/C). 
Voor de controle van deze functies moet u een vrije 
zone bereiken, waar de bewegingen gecontroleerd kun-
nen worden zonder dat het risico van letsel aan voor-
werpen, mensen of dieren bestaat.

(fig.56/C)



C/39 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Joystick 3 in 1 proportionele uitschuiving
(Standaarduitvoering) 
(Fig.57/C)

Voordat ongeacht welke manoeuvre uitgevoerd wordt, moet 
hendel “A” (fig.57/C) voor vrijgave “persoon aanwezig” inge-
drukt gehouden worden.

Manoeuvre arm:

- Trek joystick “1” (fig.57/C) achteruit
 Naar de letter “B2” (fig.57/C) om de arm op te tillen.

- Duw joystick “1” (fig.57/C) vooruit,
 Naar de letter “B1” (fig.57/C) om de arm naar beneden 

te brengen.

Uitschuiving arm:

- Duw roller “C”(fig.57/C) naar voren,
 Naar de letter “c1” om de arm uit te schuiven.

- Duw roller “C” (fig.57/C) achteruit,
 Naar de letter “c2” om de arm in te trekken.

Opmerking: de snelheid van uitschuiving of intrekking is 
proportioneel aan de verplaatsing van roller “C” (fig.57/C).

Richten werktuighouder:

- Verplaats joystick “1” (fig.57/C) zijwaarts naar rechts naar 
de letter “D2” om de werktuighouder omlaag te richten.

- Verplaats joystick “1” (fig.57/C) zijwaarts naar links naar 
de letter “D1” om de werktuighouder omhoog te richten.

Opmerking: met de verdeler 3 in 1 geïnstalleerd, wordt de 
machine uitgerust met een tweede joystick (fig.56/C pos.”A”) 
voor de bediening van de servicewerktuigen. Raadpleeg de 
paragraaf “Bedieningshendel servicewerktuigen” voor het 
gebruik. 

KNOP RESET ALARM:
(Indien aanwezig)

Druk op knop “F” (fig.57/C) om de lading in veiligheid te 
brengen in geval van inwerkingtreding van de beschermin-
gen. Voor de specifikaties van gebruik en werking dient u de 
paragraaf “knop reset alarm” in hoofdstuk “c” te raadplegen.

A

D1 D2

C1

C2

B1 B2

C

1

1

(fig.57/C)
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C/40

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.
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Joystick 4 in 1 uitschuiving proportionele bediening
Proportionele servicewerktuigen
(Fig.58/C)

Voordat ongeacht welke manoeuvre uitgevoerd wordt, moet 
hendel “A” (fig.58/C) voor vrijgave “persoon aanwezig” inge-
drukt gehouden worden.

Manoeuvre arm:
- Trek joystick “1” (fig.58/C) achteruit
 Naar de letter “B2” (fig.58/C) om de arm op te tillen.
- Duw joystick “1” (fig.58/C) vooruit,
 Naar de letter “B1” (fig.58/C) om de arm naar beneden 

te brengen.

Uitschuiving arm:
- Duw roller “C”(fig.58/C) naar voren,
 Naar de letter “c1” om de arm uit te schuiven.
- Duw roller “C” (fig.58/C) achteruit,
 Naar de letter “c2” om de arm in te trekken.

Opmerking: de snelheid van uitschuiving of intrekking is 
proportioneel aan de verplaatsing van roller “C” (fig.58/C).

Richten werktuighouder:
- Verplaats joystick “1” (fig.58/C) zijwaarts naar rechts naar 

de letter “D2” om de werktuighouder omlaag te richten.
- Verplaats joystick “1” (fig.58/C) zijwaarts naar links naar 

de letter “D1” om de werktuighouder omhoog te richten.

Bediening servicewerktuigen:
- Duw roller “E”(fig.58/C) naar voren,
 Naar de letter “e1” voor de bediening van de service-

werktuigen.
- Duw roller “E” (fig.58/C) achteruit,
 Naar de letter “e2” voor de bediening van de service-

werktuigen.

Opmerking: wanneer een elektro-hydraulisch werktuig wordt 
geïnstalleerd, dient roller “E” voor de controle van de bewe-
gingen van dit werktuig, in overeenstemming met de specifi-
caties die in de handleiding staan die bij het werktuig hoort.
De bewegingssnelheid van het werktuig zal proportioneel 
zijn aan de verplaatsing van roller “E”.

 - LET OP 
Alvorens met de machine te werken, moeten de funct-
gies en de bewegingen van roller “E” van de service-
werktuigen gecontroleerd worden. 
Voor de controle van deze functies moet u een vrije 
zone bereiken, waar de bewegingen gecontroleerd kun-
nen worden zonder dat het risico van letsel aan voor-
werpen, mensen of dieren bestaat.

KNOP RESET ALARM:
(Indien aanwezig)

Druk op knop “F” (fig.58/C) om de lading in veiligheid te 
brengen in geval van inwerkingtreding van de beschermin-
gen. Voor de specifikaties van gebruik en werking dient u de 
paragraaf “knop reset alarm” in hoofdstuk “C” te raadplegen.
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(fig.58/C)
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C/41 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Joystick 4 in 1 uitschuiving proportionele bediening
Proportionele servicewerktuigen
(Fig.59/C)

Voordat ongeacht welke manoeuvre uitgevoerd wordt, moet 
hendel “A” (fig.59/C) voor vrijgave “persoon aanwezig” inge-
drukt gehouden worden.

Manoeuvre arm:

- Trek joystick “1” (fig.59/C) achteruit
 Naar de letter “B2” (fig.59/C) om de arm op te tillen.
- Duw joystick “1” (fig.59/C) vooruit,
 Naar de letter “B1” (fig.59/C) om de arm naar beneden te 

brengen.

Uitschuiving arm:

- Duw roller “C”(fig.59/C) naar voren,
 Naar de letter “C1” om de arm uit te schuiven.
- Duw roller “C” (fig.59/C) achteruit,
 Naar de letter “C2” om de arm in te trekken.

Opmerking: de snelheid van uitschuiving of intrekking zal 
proportioneel zijn aan de verplaatsing van roller “C” (fig.59/C).

Richten werktuighouder:
- Verplaats joystick “1” (fig.59/C) zijwaarts naar rechts naar 

de letter “D2” om de werktuighouder omlaag te richten.
- Verplaats joystick “1” (fig.59/C) zijwaarts naar links naar 

de letter “D1” om de werktuighouder omhoog te richten.

Bediening servicewerktuigen:
- Duw roller “E”(fig.59/C) naar voren,
 Naar de letter “E1” voor de bediening van de service-

werktuigen.
- Duw roller “E” (fig.59/C) achteruit, 
 Naar de letter “e2” voor de bediening van de service-

werktuigen.

OPMERKING: wanneer een elektro-hydraulisch werktuig wordt 
geïnstalleerd, dient roller “E” voor de controle van de bewegin-
gen van dit werktuig, in overeenstemming met de specificaties 
die in de handleiding staan die bij het werktuig hoort.
De bewegingssnelheid van de servicewerktuigen zal propor-
tioneel zijn aan de verplaatsing van roller “E”.

 - LET OP 
Alvorens met de machine te werken, moeten de functies 
en de bewegingen van roller “e” van de servicewerktui-
gen gecontroleerd worden. 
Voor de controle van deze functies moet u een vrije 
zone bereiken, waar de bewegingen gecontroleerd kun-
nen worden zonder dat het risico van letsel aan voor-
werpen, mensen of dieren bestaat.

KNOP RESET ALARM:
(Indien aanwezig)

Druk op knop “f” (fig.59/C) om de lading in veiligheid te 
brengen in geval van inwerkingtreding van de beschermin-
gen. Voor de specifikaties van gebruik en werking dient u de 
paragraaf “knop reset alarm” in hoofdstuk “c” te raadplegen.
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(fig.59/C)
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C/42

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

(fig.61/C)

(fig.62a/C)
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KANTELPREVENTIESYSTEEM
 
Het systeem detecteert de conditie van de longitudinale sta-
biliteit van de machine door de residulading te meten die op 
de achteras drukt. Als de veiligheidsvoorwaarden wegvallen, 
zal het systeem in werking treden en alle bewegingen van 
de arm uitschakelen.

Het systeem bestaat uit:
- Longitudinale momentindicator (fig.61/C pos.”1”)
- Knop reset alarm (fig.62a/c pos.”2” / Fig.62b/c pos.”2”)
- Keuzeschakelaar override (fig.62a/c pos.”1”)

Het systeem is altijd in werking.
Het systeem is NIET bedoeld als waarschuwing voor het 
gevaar voor kantelen in de volgende gevallen: 
-  Een onverwachte overbelasting
-  Transport/verplaatsingen met lading in opgetilde positie
-  Verplaatsing op hobbelige terreinen, met obstakels of gaten
-  Transport/verplaatsingen op een helling of in de buurt van een helling
-  Hoge snelheid bij rechtlijnige verplaatsing of in een bocht

Het kantelpreventiesysteem kan bij twee gelegenheden in 
werking treden:

- Als de ladinglimiet bereikt wordt. 
 De longitudinale momentindicator (fig.61/C pos.”1”) Zal 

zich aan het einde van de rode zone bevinden, het con-
trolelampje van algemeen alarm zal ingeschakeld worden 
(fig.62a/c pos.”2”) En het geluidssignaal zal continu klin-
ken. Het is mogelijk om de lading weer in veiligheid om-
standigheden te brengen met gebruik van de knop voor 
reset alarm (fig.62a/c pos.”2”) Zie voor de specificaties 
voor het gebruik de paragraaf “knop reset alarm”.

- Bij een slechte werking of een defect van het systeem. 
 Op het display (fig.61/C pos.”4”) Zal de foutcode knippe-

ren, het controlelampje van algemeen alarm zal perma-
nent ingeschakeld worden (fig.61/C pos.”2”) En het ge-
luidssignaal zal continu klinken. In deze omstandigheden 
kan de operator de klok opnieuw laten weergeven door 
op de linkertoets te drukken (fig.61/C pos.”3”). Eenmaal 
ingedrukt, houdt het geluidssignaal van het paneel op, 
maar het controlelampje van algemeen alarm blijft inge-
schakeld zolang de fout actief blijft. Door nogmaals op de 
linkertoets te drukken, kan men opnieuw de fout weerge-
ven indien die nog actief is. Voor de identificatie van het 
probleem moet men de overeenkomstige foutcode opzo-
eken in de paragraaf “fouten kantelpreventiesysteem”.

 - LET OP - 
BIJ BLOKKERING VAN HET SYSTEEM MAG DE OVER-
RIDE-SCHAKELAAR (fig.62a/c pos.”1”) ALLEEN GEBRU-
IKT WORDEN OM DE LADING EN DE MACHINE OP-
NIEUW IN VEILIGE OMSTANDIGHEDEN TE BRENGEN. 
DEZE HANDELING MAG ALLEEN UITGEVOERD WOR-
DEN DOOR ERVAREN, GEKWALIFICEERD PERSONEEL 
DAT DAARTOE GEAUTORISEERD IS DOOR DEGENE 
DIE VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGHEID IS.

 - LET OP - 
ALVORENS TE WERKEN, DIENT GECONTROLEERD 

TE WORDEN OF HET SYSTEEM CORRECT 
WERKZAAM IS DOOR DE “CONTROLE VAN HET 
KANTELPREVENTIESYSTEEM” UIT TE VOEREN.

(fig.62b/C)

1



C/43 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Longitudinale momentindicator
(Fig.63/C)

De indicator stelt een schaal met drie kleuren voor, die het 
volgende signaleren:

- Groen “A”(fig.63/C), normale werkomstandigheden;
  Geen akoestisch signaal.

- Geel “B”(fig.63/C), situatie vooralarm; 
 Geen akoestisch signaal.

- Rood “C”(fig.63/C), lading op limiet van omkantelen; 
 Intermitterend akoestisch signaal.

- Rood “C1”(fig.63/C), lading op limiet van omkantelen, 
bodem schaal instrument;

 Continu akoestisch signaal, controlelampje “1” (fig.64/C) 
van algemeen alarm ingeschakeld.

De status van de lading wordt aangegeven door wijzer “D” 
(fig.63/C), die van links naar rechts draait bij het toenemen 
van de gemeten lading.

Met knop “E” (fig.64/C) kan men het intermitterende gelu-
idssignaal uitzetten, dat in werking treedt wanneer de rode 
zone “C”(fig.63/C) van het instrument wordt bereikt. Het 
geluidssignaal wordt automatisch opnieuw ingeschakeld 
wanneer het einde van de rode schaal “C1”(fig.63/C) be-
reikt wordt. Wanneer de laadlimiet wordt bereikt (fig.63/C 
pos.”C1”) blokkeert het systeem automatisch alle bewegin-
gen van de machine.

Bij de inschakeling van het instrumentarium voert het syste-
em een automatische test uit door het inschakelen van alle 
led’s, het bewegen van de wijzers en het produceren van 
een geluidssignaal. Als dit niet gebeurt, dient men onmiddel-
lijk het assistentienetwerk van DIECI te contacteren.

(fig.63/C)

(fig.64/C)
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C/44

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

Knop reset alarm
(fig.65/C Pos.”1” - fig.66/C Pos.”1”)

De knop kan zich op het paneel (fig.65/C Pos.”1”) of op de 
joystick (fig.66/C Pos.”1”) bevinden, al naargelang het model 
van de machine.

Wanneer de laadlimiet wordt bereikt (fig.67/C Pos.”C1”) blo-
kkeert het kantelpreventiesysteem alle bewegingen van de 
machine en wordt de knop voor reset alarm geactiveerd.

De knop voor reset alarm zorgt voor het intrekken van de te-
lescooparm, waardoor de machine weer in veilige omstandi-
gheden komt. Wanneer de veilige omstandigheden worden 
bereikt, houdt het alarm op, de knop wordt uitgeschakeld en 
de joystick hervat zijn functies. De knop moet ingedrukt wor-
den gehouden tot hij automatisch gedeactiveerd wordt. (fig.65/C)

(fig.66/C)

(fig.67/C)
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C/45 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.69/C)

C1

Keuzeschakelaar override
(fig.68/C Pos.”1”)

 - LET OP - 
De override-keuzeschakelaar kan alleen gebruikt wor-
den nadat men geprobeerd heeft om de veilige omstan-

digheden te herstellen via de knop reset alarm.

Als de indicator zich in positie “C1” (fig.69/C) bevindt, wordt 
de override-keuzeschakelaar (fig.68/C Pos.”1”) geactiveerd, 
de keuzeschakelaar is van het type terugkeer met veer.
Wanneer de laadlimiet wordt bereikt (fig.69/C Pos.”C1”) blo-
kkeert het systeem alle bewegingen van de machine.

In deze omstandigheden kan men terugkeren naar veilige 
omstandigheden:

-  Draai de rode sleutel (fig.68/C Pos.”1”) naar stand “B” 
(fig.68/C) en houd de sleutel in deze stand.

-   Voer alleen het intrekken of omhoog brengen van de arm 
uit wanneer deze in een veilige situatie gebracht wordt 
(zie het diagram met het draagvermogen). 

 De arm NIET naar beneden brengen of uitschuiven 
aangezien dit destabiliserende bewegingen zijn.

-  Wanneer de veilige zone bereikt is, houdt het alarm op, 
de keuzeschakelaar kan losgelaten worden.

 - LET OP - 
Door de override-keuzeschakelaar (fig.68/C Pos.”1”) 
naar stand “B” te draaien (fig.68/C), zijn de kantelpre-
ventiesystemen gedeactiveerd. HET IS VERPLICHT om 
de laaddiagrammen te raadplegen (te vinden in de ca-
bine en in de handleiding voor gebruik en onderhoud) 
vooraleer een manoeuvre uit te voeren. Door ook de 
hellingmeter en de letters op de arm te gebruiken, kan 
men de exacte positie van de arm te weten komen. In 
deze omstandigheden geen bewegingen uitvoeren die 
de stabiliteit van de machine, gevaar voor verlies van 

stabiliteit en omkantelen tot gevolg kunnen hebben.

De keuzeschakelaar is van het type met sleutel. De vei-
ligheidsverantwoordelijke heeft zo de mogelijkheid om 
de sleutel uit te nemen en niemand in staat te stellen 

het kantelpreventiesysteem te deactiveren.

(fig.68/C)

 - LET OP - 
Deze handelingen mogen alleen uitgevoerd worden door
personeel dan ervaren en gekwalificeerd is en daartoe 

bevoegd personeel is door degene die voor de 
veiligheid verantwoordelijk is. 

1
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(fig.70/C)

KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES MACHINE
(fig.70/C pos.”1”)

De machine beschikt over een “keuzeschakelaar functies 
machine” (fig.70/C Pos.”1”) die altijd ingesteld moet worden 
op het werktuig dat men wilt gebruiken.

De keuzecategorieën zijn de volgende:

• Schop (werkwijze schop)
 (fig.70/C Pos.”A” symbool schop) 
 Gecombineerde werktuigen:
 Grijperbakken, mengbakken.

• Verplaatsing voorwerpen (werkwijze vorkheftruck)
 (fig.70/C Pos.”B” symbool vorken) 
 Gecombineerde werktuigen:
 Vorken, gietpannen, kooien om materiaal te dragen.

• Optillen van voorwerpen (werkwijze rijdende kraan)
 (fig.70/C Pos.”C” simbool hijslier)
 Gecombineerde werktuigen:
 plaat met hefhaak, hijslieren, lieren, 
 verlengstukken met mast, verlengstukken met mast met lier.

• Optillen van personen (werkwijze hoogwerker)
 (fig.70/C Pos.”D” symbool hoogwerkerbak)
 Gecombineerde werktuigen:
 Alle hoogwerkerbakken om personen te dragen.

De uitrustingen die op deze machines kunnen toegepast 
worden, staan vermeld op de prijslijst van DIECI.

Kies het werktuig door aan de sleutel te draaien. Dankzij de 
keuzeschakelaar met sleutel kan de veiligheidsverantwoor-
delijke de sleutel verwijderen, nadat het werktuig geselecte-
erd is, zodat niemand anders de schakelaar kan bedienen.

In werkwijze Schop met de arm volledig ingetrokken, is 
het kantelpreventiesysteem automatisch gedeactiveerd. 
Wanneer de arm uitgeschoven is, of vervolgens wordt uit-
geschoven, zal de werking dezelfde zijn als bij de werkwijze 
met vorken. 
In deze werkwijze geldt:

-  Het instrument (fig.71/C Pos.”A”) werkt altijd normaal en 
geeft alleen de status van de lading aan.

-  Als de arm gesloten is, werkt de buzzer niet om de sta-
tus van de lading te signaleren, maar treedt alleen in 
werking voor het signaleren van fouten van het systeem.

(fig.71/C)

A

A

B C
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 - GEVAAR - 
Als men in de werkwijze “Schop” een ander accessoire 
gebruikt dan die, die aangeduid worden als “gecombineerd 
werktuig” bestaat het gevaar voor omkantelen.

 - LET OP 
De selectie van de werkwijze “hoogwerker” voor het optillen 
van personen sluit de mogelijkheid uit om een andere bestu-
ring te kiezen dan die, die werd ingesteld.

 - LET OP 
alleen het gebruik van originele werktuigen van DIECI is 
toegestaan; DIECI stelt zich op generlei wijze aansprakelijk 
voor schade aan de machine en aan voorwerpen, en voor 
persoonlijk letsel, als gevolg van het gebruik van niet origi-
nele werktuigen.

 - LET OP 
Andere werktuigen dan die, die door de fabrikant DIECI vo-
orgesteld worden, zijn niet toegestaan.

 - VERBOD - 
HET IS VERBODEN de machine te gebruiken met andere 
werktuigen  dan die, die geselecteerd zijn met de “keuze-
schakelaar functies machine”.

 - LET OP - 
HET GEBRUIK VAN DE HOOGWERKERBAK VANUIT DE
CABINE, MET DE “KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES 
MACHINE” OP “VORKEN” (FIG.70/C POS.”B”) GEZET, 
IS ALLEEN TOEGESTAAN OM DE HOOGWERKERBAK 
WEER NAAR DE GROND TE BRENGEN WANNEER DE 
OPERATOR DIE ERIN ZIT ONWEL IS GEWORDEN OF 

EEN ONGELUK GEHAD HEEFT. 
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2

1

CONTROLE KANTELPREVENTIESYSTEEM

 - LET OP - 
HET IS VERPLICHT OM DE CORRECTE WERKING VAN 
HET KANTELPREVENTIESYSTEEM TE CONTROLEREN 

VÓÓR IEDERE HERVATTING VAN HET WERK.

Handel als volgt om een correcte controle van het systeem 
uit te voeren:

- Druk 5 seconden op de linkerknop (fig.72a/C Pos.”1”), 
waarna de gehele instrumentatie een werktest uitvoert 
en opnieuw positie inneemt op de aanduiding van de 
huidige status van de lading.

- Controleer of de sleutel voor de keuze van het werk 
(fig.72b/C Pos.”1”) op Vorken gezet is.

- Breng de machine op vlak en stevig terrein in positie op 
zijn banden, met volledig opgetilde stabilisatoren (indien 
aanwezig).

- Neem met de vorken een lading op waarvan het gewicht 
gekend wordt, dat meer is dan 300Kg, of dat hoe dan ook 
aanzienlijk is voor het draagvermogen van de machine.

- Til de lading ongeveer 1m op van de grond.

- Schuif de arm langzaam uit.

- Bewaak tijdens deze manoeuvre de longitudinale mo-
mentindicator (fig.72b/C Pos.”2”). Is het einde van de 
rode zone eenmaal bereikt, dan moet het rode con-
trolelampje van algemeen alarm ingeschakeld worden 
samen met het continue geluidssignaal. Op hetzelfde 
moment wordt de uitschuivende beweging geblokkeerd.

- Controleer nu of ook alle andere bewegingen van de 
arm geblokkeerd zijn.

- Controleer of de blokkering plaatsvindt op het punt dat 
aangeduid wordt in het diagram met het draagvermo-
gen, dat op de bloknote staat binnenin de cabine.

- Als alles correct werkt, kunt u de knop voor reset alarm 
gebruiken om de bewegingen van de arm opnieuw in te 
schakelen en het werk te beginnen.

Indien de machine stabilisatoren heeft, moeten de handelingen 
met volledig neergelaten stabilisatoren herhaald worden, maar 
dan met een lading van meer dan 500Kg, of die hoe dan ook 
aanzienlijk is voor het draagvermogen van de machine.

 - GEVAAR - 
INDIEN AFWIJKINGEN VAN DE VEILIGHEIDSVOOR-
ZIENINGEN GECONSTATEERD WORDEN, MOET HET 
WERK ONDERBROKEN WORDEN TOT REPARATIE 

PLAATSGEVONDEN HEEFT.

Tijdens het periodieke onderhoud moet na iedere 100 wer-
kuren een test met lading worden uitgevoerd om de efficiën-
tie van het systeem te controleren. Deze test mag alleen 
uitgevoerd worden door een erkende werkplaats van DIECI.

(fig.72a/C)

(fig.72b/C)
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KEUZESCHAKELAAR BESTURING
(fig.73/C Pos.”1”) 

Door aan de keuzeschakelaar te draaien (fig.64/C Pos.”1”) 
kunnen 3 soorten besturingen ingesteld worden:

1 - Normale besturing - (fig.74/C Pos.”A”)
 Dit type besturing laat een besturing ALLEEN AAN DE 

VOORKANT TOE. 
 Om deze voorbesturing te activeren, draait u keuzescha-

kelaar “1” (fig.74/C) op “A” (fig.74/C) die op het etiket van 
de stuurfuncties staat.

2 - Straalbesturing - (fig.74/C Pos.”B”)
 Dit type besturing laat toe om maximaal naar rechts en 

naar links te sturen.
 Om deze straalbesturing te activeren, draait u keuze-

schakelaar “1” (fig.74/C) op “B” (fig.74/C) die op het eti-
ket van de stuurfuncties staat.

3 - Krabbesturing - (fig.74/C Pos.”C”)
 Met dit type besturing kan een krabsturing uitgevoerd 

worden: voor- en achterwielen parallel
 (zijdelingse verplaatsing van de machine).
 Om de krabbesturing te activeren, zet u hendel “1” 

(fig.74/C) op “C” (fig.74/C) die op het etiket van de stuur-
functies staat.

 - LET OP - 
De selectie van de besturing moet uitgevoerd 

worden wanneer de machine stilstaat.
 

 - LET OP 
Voor het rijden op de openbare weg is het verplicht om de 
keuzeschakelaar voor de besturing op Pos.”A” (fig.74/C) te 
zetten, geblokkeerd met de speciale stop (fig.74/C Pos.”2”); 
(werkwijze “normale” besturing, alleen aan de voorkant).

 - LET OP 
Voordat een nieuw type besturing gekozen wordt, moet men 
de wielen uitlijnen volgens de procedure die hierna besch-
reven wordt. Ook het uitlijnen van de wielen moet gebeuren 
wanneer de machine stilstaat.

Uitlijning (standaard)

1. Plaats keuzeschakelaar “1” (fig.74/C) in de stand die met 
“B” (fig.74/C) aangeduid wordt op het etiket met de stu-
urfuncties.

2. Draai aan het stuur terwijl u alleen naar de achterwielen 
kijkt, tot ze helemaal rechtgezet zijn.

3. Plaats keuzeschakelaar “1” (fig.74/C) in de stand die met 
“A” (fig.74/C) aangeduid wordt op het etiket met de stu-
urfuncties.

4. Draai aan het stuur terwijl u alleen naar de voorwielen 
kijkt, tot ze helemaal rechtgezet zijn.

5. Nu zijn de voorwielen en de achterwielen uitgelijnd en 
kan het gewenste type besturing geselecteerd worden.

 - LET OP - 
Het wordt aanbevolen om regelmatig de wielen uit te lijnen 
(om de 8-10 uur) al naargelang het continue gebruik van de 
machine.

(fig.73/C)

(fig.74/C)
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VRIJGAVE CONTROLELAMPJES UITLIJNING WIELEN 
(OPTIONEEL)
(fig.75/C Pos.”1”) 

De controlelampjes op het dashboard (fig.76/C Pos.”1-2”) 
signaleren de uitlijning van de wielen met het chassis. Om 
de functie te activeren, moet men vrijgave “1” gebruiken 
(fig.75/C).

Voor de uitlijning van de voorwielen:

- Druk op de vrijgaveknop op zijkant “A” (fig.75/C) en 
houd die ingedrukt.

-  Draai aan het stuur om de voorwielen te doen bewegen.

-  De inschakeling van controlelampje “1” (fig.76/C) geeft 
aan dat de voorwielen uitgelijnd zijn met het chassis.

Voor de uitlijning van de achterwielen:

-  Druk op de vrijgaveknop op zijkant “B” (fig.75/C) en 
houd die ingedrukt.

-  Draai aan het stuur om de voorwielen te doen bewegen.

-  De inschakeling van controlelampje “2” (fig.76/C) geeft 
aan dat de achterwielen uitgelijnd zijn met het chassis.

2

(fig.75/C)

(fig.76/C)
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(fig.77/C)

1

VRIJGAVE INSCHAKELING KOPLAMPEN
(Positie, dimlicht)
(fig.77/C Pos.”1”)

Om deze te activeren, gebruikt u de keuzeschakelaar 
(fig.77/C Pos.”1”).

- De eerste klik schakelt de stadslichten in.
- De tweede klik schakelt de dimlichten in.

De inschakeling van het controlelampje op de keuzeschake-
laar zelf duidt op de plaatsgevonden activering.
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BEDIENING RUITENWISSER ACHTERRUIT
(fig.78/C Pos.”1”)

- Om deze te activeren, gebruikt u de keuzeschakelaar 
(fig.78/C Pos.”1”).

- Door hem volledig ingedrukt te houden, wordt de ruiten-
sproeier van de achterruit geactiveerd.

De inschakeling van het controlelampje op de keuzeschake-
laar zelf duidt op de plaatsgevonden activering.

 - LET OP 
Versleten rubbers kunnen de zichtbaarheid beperken en de 
ruit krassen.

KEUZESCHAKELAAR NOODLICHTEN
(fig.79/C Pos.”1”)

Met de keuzeschakelaar (fig.79/C Pos.”1”) worden de no-
odlichten geactiveerd (alle richtingaanwijzers gaan knippe-
rend aan).

De inschakeling van het controlelampje op de keuzeschake-
laar zelf duidt op de plaatsgevonden activering.

HANDMATIGE GASHENDEL
(fig.80/C Pos.”1”)

Hiermee kan het toerental van de motor verhoogd worden en 
constant gehouden worden zonder op het gaspedaal te drukken.

- Verplaats de hendel in de richting van de voorkant van 
de machine om het toerental van de motor te verhogen.

- Verplaats de hendel in de richting van de achterkant van 
de machine om het toerental van de motor te verlagen.

 - LET OP 
Wanneer de machine wordt uitgeschakeld, moet de motor 
steeds op het minimum toerental gebracht worden.

 - LET OP 
Bij verhoging van het toerental van de motor zou de machine 
kunnen rijden zonder dat op het gaspedaal wordt gedrukt.
Gebruik de handmatige gashendel alleen wanneer de ma-
chine wordt gebruikt met ingeschakelde parkeerrem.

Zet de handmatige gashendel (fig.80/C Pos.”1”) altijd in 
de startpositie (motor op minimum toerental) voordat 
de parkeerrem wordt uitgeschakeld; de machine zou 
anders bruusk kunnen vertrekken, met het risico van 
schade als gevolg.

(fig.78/C)

(fig.80/C)

(fig.79/C)
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INTERNE VENTILATIE CABINE

Draai voor activering van de ventilatie aan draaiknop “1” 
(fig.81/C).

De klikken duiden respectievelijk op:
0 -  Uit 
1 -  Eerste snelheid 
2 -  Tweede snelheid 
3 -  Derde snelheid

Om de luchtopeningen (fig.82/C, fig.83/C, fig. 84/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.

-  Om de luchtstroom vooraan te regelen, gebruikt u ope-
ningen “1” (fig.82/C), ”2” (fig.83/C).

-  Om de luchtstroom onderaan te regelen, gebruikt u ope-
ningen “1” (fig.83/C).

-  Om de luchtstroom achteraan te regelen, gebruikt u ope-
ningen “1” (fig.84/C).

Regeling van de luchttemperatuur

Om de luchttemperatuur te regelen die uit de openingen komt, 
moet knop “2” gedraaid worden (fig.81/C).
Door de draaiknop met de klok mee te draaien ( in het rood 
gekleurde deel van de schaal), wordt de temperatuur verhoogd.
Door de knop  tegen de klok in te draaien (in het blauw gekleu-
rde deel van de schaal), neemt de temperatuur af tot deze de 
buitentemperatuur nadert.

1 2

(fig.81/C)

(fig.82/C)

(fig.83/C)(fig.84/C)
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LUCHTCIRCULATIE IN DE CABINE
(fig.85/C) 

-  Zet de draaiknop op stand “A” (fig.85/C) om de luchtcir-
culatie in de cabine te activeren.

-  Zet de draaiknop in stand “B” (fig.85/C) om de luchtcircu-
latie in de cabine uit te schakelen en het ventilatiesyste-
em in staat te stellen om lucht van buiten aan te zuigen.

OPMERKING:
De hendel werkt in op het “opnemen” van lucht door het 
ventilatiesysteem. De luchtstroom en de temperatuur moe-
ten altijd gecontroleerd worden door het interne ventilatiesy-
steem van de cabine.   

A B

1

(fig.85/C)
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(fig.88/C)

(fig.89/C)

AIRCONDITIONING
(OPTIONEEL)

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. Als de motor draait, schakelt u de airconditioning in door 
op de vrijgave (fig.88/C Pos.”1”) te drukken en deze op 
“I” te zetten.

4. Grijp in op de ventilator (fig.88/C Pos.”2”) om de 
luchtstroom te selecteren. 

5. 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.

6. Door de draaiknop met de klok mee te draaien ( in het 
rood gekleurde deel van de schaal), wordt de temperatu-
ur verhoogd.

 Door de draaiknop tegen de klok in te draaien ( in het 
blauw gekleurde deel van de schaal), wordt de tempera-
tuur verlaagd.

 - LET OP 
Schakel de airconditioning om de 15 dagen 2 minuten in, 
ook in het koude seizoen, met de motor op minimum toeren-
tal (zonder gas te geven). Op deze manier worden de mo-
biele delen gesmeerd, zoals de compressor en de installatie 
in het algemeen.

 - LET OP 
Om de airconditioning efficiënt te houden, moet de conden-
sor schoon gehouden worden (fig.89/C Pos.”1”).

 - LET OP 
Maak GEEN ENKELE buigzame leiding van de airconditio-
ning los om de condensor te kunnen bereiken, aangezien 
contact tussen de huid en het koelmiddel bevriezing kan 
veroorzaken.

 - LET OP 
Raadpleeg hoofdstuk “D” Onderhoud voor de reiniging 
en het onderhoud van de installatie.

1
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VRIJGAVE ZWAAILICHT
(fig.91/C Pos.”B”)

Het zwaailicht moet boven de stuurcabine geplaatst worden 
(fig.90/C Pos.”1”) en moet zowel op het werkterrein als op 
de openbare weg steeds in werking gesteld zijn.

-  Plaats het zwaailicht op de stuurcabine 
 (fig.90/C Pos.”1”).

-  Steek de stekker in het stopcontact op de achterkant 
van de cabine (fig.90/C Pos.”2”).

-  Gebruik de betreffende vrijgave ”B” (fig.91/C) om het 
licht te activeren. De inschakeling van het controlelamp-
je op de schakelaar zelf duidt op de inwerkingstelling.

 - LET OP 
Er kunnen alleen lichten op de machine gemonteerd worden 
als deze geleverd zijn door DIECI, die in overeensteming 
zijn met de normen die van kracht zijn in het land van gebru-
ik. Gevaar voor beschadiging van de elektrische installatie.

 - LET OP 
Sluit geen apparaten aan met een nominale spanning van meer 
dan 12V en een absorberend vermogen van meer dan 180W.
Gevaar voor beschadiging van de elektrische installatie.

VRIJGAVE KOPLAMPEN CABINE
(OPTIONEEL)
(fig.91/C Pos.”A”)

Druk op de betreffende vrijgave (fig.91/C Pos.”A”) om de 
werklichten op de voorkant van de cabine in te schakelen 
(fig.92/C Pos.”1”).
De inschakeling van het controlelampje op de vrijgave duidt 
op de activering.

 - LET OP 
Er kunnen alleen lampen op de machine gemonteerd wor-
den als deze geleverd zijn door DIECI. Gevaar voor bescha-
diging van de elektrische installatie.

VRIJGAVE ACHTERLICHTEN CABINE
(OPTIONEEL)
(fig.91/C Pos.”D”)

Druk op de betreffende vrijgave (fig.91/C Pos.”D”) om de 
werklichten op de achterkant van de cabine in te schakelen 
(fig.92/C Pos.”2”).
De inschakeling van het controlelampje op de vrijgave duidt 
op de activering. 

 - LET OP 
Er kunnen alleen lampen op de machine gemonteerd wor-
den als deze geleverd zijn door DIECI. Gevaar voor bescha-
diging van de elektrische installatie.

(fig.90/C)

(fig.92/C)

1 2

(fig.91/C)
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(fig.93/C)

(fig.94/C)

1

VRIJGAVE LAMP KOP ARM
(OPTIONEEL)
(fig.93/C Pos.”C”)

Druk op de betreffende vrijgave (fig.93/C Pos.”C”) om de 
lamp op de kop van de arm in te schakelen (fig.94/C Pos.”1”).
De inschakeling van het controlelampje op de vrijgave duidt 
op de activering.

Op verzoek van de klant kunnen twee werklichten geïnstal-
leerd worden, een op de rechter- en de andere op de linker-
kant van de telescooparm.

 - LET OP 
Er kunnen alleen lampen op de machine gemonteerd wor-
den als deze geleverd zijn door DIECI. Gevaar voor bescha-
diging van de elektrische installatie.

C
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NIVELLERING
DIFFERENTIAALBRUG VOOR
(OPTIONEEL) 

Met behulp van de nivellering van de differentiaalbrug voor, 
kan men de machine uitlijnen ten opzichte van het horizon-
tale werkvlak.
Controleer altijd of de machine correct genivelleerd is met 
de waterpas in de cabine (fig.96/C Pos.“1“).

De correcte volgorde om de nivellering te gebruiken is de 
volgende:

1. Plaats de eventuele lading op de grond.

2. Trek de telescooparm volledig in en breng hem omlaag.

3. Nivelleer de machine met behulp van de speciale vrijgave.

-  Druk op de keuzeschakelaar in het deel “A” (fig.95/C)
 om de machine naar links te nivelleren.

-  Druk op de keuzeschakelaar in het deel “B” (fig.95/C)
 om de machine naar rechts te nivelleren.

 - VERBOD - 
HET IS VERBODEN te werken met een 

transversale inclinatie
van meer dan 2°.

(fig.95/C)

(fig.96/C)
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

ELEKTROKLEP KOP ARM
(OPTIONEEL) 
(fig.97/C Pos.”1”)

De schakelaar (fig.97/C Pos.”1”) wordt alleen geïnstalle-
erd als de elektroklep op de kop van de arm aanwezig is 
(fig.98/C Pos.”1”).
Met de elektroklep kunnen twee verschillende hydraulische 
bedieningen op de kop van de arm verkregen worden.

- Activeer de vrijgave (fig.97/C Pos.”1”) om stroom naar de 
elektroklep te voeren, die voor de omleiding van de olie-
stroom zal zorgen. De inschakeling van het controlelamp-
je op de schakelaar zelf duidt op de inwerkingstelling.

De keuzeschakelaar “Elektroklep kop arm” wordt parallel 
aan de normale bedieningsorgangen van de servicewerktu-
igen gebruikt; kies eerst met de keuzeschakelaar waar de 
oliestroom naartoe gezonden moet worden en voer daarna 
de manoeuvres uit met de gebruikelijke bedienignsorganen 
van de servicewerktuigen.

ELEKTRISCH STOPCONTACT 12V KOP ARM
(OPTIONEEL)
(fig.97/C Pos.”2”)

De schakelaar (fig.97/C Pos.”2”) wordt alleen geïnstalleerd 
als het elektrische stopcontact op de kop van de arm aan-
wezig is (fig.97/C Pos.”2”).
Wanneer het stopcontact aanwezig is, maar geen eigen 
schakelaar, zal het stopcontact alleen gebruikt worden voor 
de voeding van de elektroklep van de kop van de arm.

Om het stopcontact te gebruiken:

- Trek de eventuele stekker uit het stopcontact (fig.98/C 
Pos.”4”) en steek deze in de stopcontacthouder (vals 
stopcontact) (fig.98/C Pos.”3”).

- Steek de stekker van de verbruiksapparatuur in het 
stopcontact van de kop van de arm (fig.98/C Pos.”2”).

- Activeer de vrijgave (fig.97/C Pos.”2”) om stroom naar 
de stekker en de aangesloten verbruiksapparatuur te 
brengen. De inschakeling van het controlelampje op de 
schakelaar zelf duidt op de inwerkingstelling.

 - LET OP 
Als de verbruiksapparatuur aangesloten is moet men, alvo-
rens met de werkzaamheden te beginnen, op een veilige 
plaats controleren of alle bedieningsorganen correct werken 
en de gewenste manoeuvres/handelingen uitvoeren.

 - LET OP 
Sluit geen verbruiksapparatuur aan met een nominale span-
ning van meer dan 12V en ampere van meer dan 3A.
Gevaar voor beschadiging van de elektrische installatie.

(fig.98/C)

(fig.97/C)
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C/61 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.102/C)

(fig.103/C) (fig.104/C)

(fig.105/C)

1

HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN ACHTER
(OPTIONEEL)
(fig.102/C Pos.”1”)

Deze bevinden zich op de achterzijde van de machine 
(fig.105/C Pos.”1”).

-  Om de olie naar de hydraulische achteraansluitingen te 
sturen, drukt u op de vrijgave (fig.102/C Pos.”1”). De in-
schakeling van het controlelampje op de schakelaar zelf 
duidt op de inwerkingstelling.

De hydraulische achteraansluitingen werken wanneer de 
bedieningen van de servicewerktuigen van de joystick in de 
cabine gebruikt worden.

Opmerking: De schakelaar kan twee of drie standen heb-
ben, al naargelang de uitrusting.

 - LET OP 
Als de verbruiksapparatuur aangesloten is moet men, alvo-
rens met de werkzaamheden te beginnen, op een veilige 
plaats controleren of alle bedieningsorganen correct werken 
en de gewenste manoeuvres/handelingen uitvoeren.

Functie “Continue olie”

De functie maakt het mogelijk het volume olie dat door de 
hydraulische aansluitingen stroomt, te selecteren en con-
stant te houden zonder voortdurend de keuzeschakelaar 
van de Joystick te moeten bedienen. 

-  Als u de olie naar de hydraulische achteraansluitingen 
wilt sturen, drukt u op de vrijgave (fig.102/C Pos.”1”).

-  Selecteer het olievolume dat constant gehouden moet 
worden met de Roller op de joystick (fig.103/C Pos.”1”)

-  Druk op de keuzeschakelaar “Aftakas” (fig.102/C 
Pos.”3”) om de functie “continue olie” in te schakelen.

 Het knipperen van de led op de joystick (fig.103/C 
Pos.”2”) signaleert de activering.

-  Om de functie uit te schakelen, gebruikt u de vrijgave 
“Aftakas” (fig.102/C Pos.”3”) of drukt u op de knop “per-
soon aanwezig” (fig.104/C Pos.”1”) en gebruikt u de Rol-
ler (fig.103/C Pos.”1”).

Om andere handelingen/bewegingen uit te voeren met de 
joystick wanneer de functie “Continue olie” actief is:

-   Druk op de knop “persoon aanwezig” (fig.104/C Pos “1”)
- Beweeg de joystick om de gewenste handeling uit te vo-

eren.

Door op deze manier tewerk te gaan, blijft de functie actief.

 - LET OP 
De beweging van de joystick met ingeschakelde functie 
“continue olie” veroorzaakt de tijdelijke uitschakeling van 
deze functie. 

 - LET OP 
Verlaat de stuurcabine niet wanneer de functie “Continue olie” 
geactiveerd is.

1
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C/62

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

OPHANGING ARM 
(OPTIONEEL)

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 
betreffende vrijgave gedrukt worden (fig.107/C Pos.”1”). De 
inschakeling van het controlelampje op de schakelaar zelf 
duidt op de inwerkingstelling.

De ophanging van de arm wordt alleen geactiveerd als de 
telescooparm zich in de horizontale positie bevindt.
De ophanging van de arm wordt automatisch gedeactiveerd 
wanneer op de joystick op de knop “persoon aanwezig” 
wordt gedrukt. 

De ophanging kan ook tijdens het transport van ladingen ge-
bruikt worden, met de arm in de transportpositie (compleet 
ingetrokken en in de horizontale positie).

 - LET OP 
Als de ophanging van de arm aanwezig is, kan de snelheid 
van het transport en van de verplaatsing van de machine 
niet verhoogd worden. De snelheid moet steeds proportio-
neel zijn aan het terrein, de plaats van gebruik en de weer-
somstandigheden. De machine moet altijd zeer voorzichtig 
gebruikt worden, raadpleeg altijd de aanwijzingen die aan-
geduid worden in hoofdstuk “B”.

 - LET OP 
De ophanging van de arm is een mechanisme dat het com-
fort van de machine vergroot maar de veiligheidskenmerken 
ervan niet verbetert. 

(fig.107/C)

ARM MET TWEE SNELHEDEN
(OPTIONEEL)

Met de twee snelheden van de arm kan de snelheid van de 
uitschuiving en de intrekking van de telescooparm verhoogd 
worden.

Druk op de daarvoor bestemde vrijgave (fig.106/C pos.”1”) 
om de dubbele snelheid in werking te stellen. De inschake-
ling van het controlelampje op de schakelaar zelf duidt op 
de inwerkingstelling.

Als de druk van 180 bar wordt overschreden, wordt de twee-
de snelheid automatisch gedeactiveerd.

(fig.106/C)
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C/63 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

(fig.111/C)

DALING BAK
(OPTIONEEL)

De schakelaar voor daling bak maakt het mogelijk een 
elektropklep te bedienen die het mogelijk maakt de hefcilin-
der van de bak te sluiten die op de hydraulische achteraan-
sluiting aangesloten is.

Gebruik de daarvoor bestemde vrijgave (fig.111/C pos.”1”) 
om de daling van de bak te activeren. De inschakeling van 
het controlelampje op de schakelaar zelf duidt op de inwer-
kingstelling.

 - LET OP 
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.

 - LET OP 
Tijdens de beweging van de bak (stijging, daling, verpla-
atsing) moet gecontroleerd worden of niemand zich in de 
nabijheid ervan bevindt. Gevaar op verplettering.

OMKEERBARE VENTILATOR
(OPTIONEEL)

Gebruik de betreffende vrijgave (fig.111/C pos.”2”) om de 
omkeerbare ventilator in werking te stellen. De reinigings-
cyclus wordt automatisch geactiveerd bij het indrukken 
van de vrijgave, die daarom niet ingedrukt gehouden mag 
blijven. De omkering gebeurt automatisch zonder dat de 
machine moet stoppen. De ventilator blijft in de positie “rei-
niging” (omgekeerde werking) gedurende een tijd die vooraf 
ingesteld werd door de fabrikant.

 - LET OP 
De aanwezigheid van de omkering van de ventilator wil niet 
zeggen dat de
reiniging van de ventilator, van de radiator en van de motor-
ruimte niet uitgevoerd moet worden
binnen de tijden die aangeduid worden door het geprogram-
meerd onderhoud.

2
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

WATERVERWARMER
(OPTIONEEL)
(fig.112/C Pos.”1”)

Deze bevindt zich in het achterste deel van de motorkap.

 - LET OP 
Voordat de waterverwarmer wordt ingeschakeld, moeten de 
handelingen uitgevoerd worden die aangeduid worden in 
hoofdstuk“B” “STILSTAND BIJ EINDE WERKZAAMHEDEN”.

Werking van de installatie:

1. Steek connector “A” in aansluiting “B” die zich op de 
achterzijde van de motorkap bevindt (fig.113/C).

2. Steek stekker “C” in het elektrische stopcontact 
(fig.113/C).

De verwarmer is aangesloten op een eigen stuurcentrale en 
houdt het water van de motor op een hogere temperatuur 
dan de buitentemperatuur (koude klimaten).

Contacteer de assistentie van DIECI in geval van storingen.

 - LET OP 
Controleer of de voedingsabel in goede staat is voordat het 
mechanisme in werking wordt gesteld.

 - LET OP 
Gebruik de waterverwarmer niet wanneer de motor inge-
schakeld en de machine in beweging is.

 - LET OP 
Verwijder de aansluitingen van de voeding van de verwarmer 
voordat de machine wordt ingeschakeld en voortbewogen.

7-POLIG STOPCONTACT VOOR AANHANGER
(OPTIONEEL)
(fig.114/C Pos.”1”)

Deze bevindt zich op de achterzijde van de machine. 

 - LET OP 
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 veili-
gheidsnormen van het land van gebruik respecteert.

A

B

C
(fig.113/C)

(fig.112/C)

(fig.114/C)
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C/65 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

VOORHAAK
(fig.120/C Pos.”A”)

Deze bevindt zich op de voorzijde van de machine, en kan 
over verschillende draagvermogens beschikken afhankelijk 
van het verzoek van de klant.
Om het draagvermogen van de voorhaak te controleren, 
moet het kentekenbewijs gecontroleerd worden.
 
De capaciteit wordt voor iedere machine beperkt door het 
geautoriseerde rijgewicht, door de trekkracht en door de 
verticale belasting van de trekspil. Deze gegevens worden 
aangeduid op het kentekenbewijs. 

De pen van de voorhaak (fig.120/C Pos.”1”) is correct ge-
plaatst en geblokkeerd wanneer de rijspil zich in positie “3” 
(fig.120/C) bevindt en de pen geblokkeerd wordt met de 
eigen splitpen ”2” (fig.120/C).

(fig.120/C)
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

A

TREKHAAK
(fig.121/C Pos.”A”)

Deze bevindt zich op de achterzijde van de machine, en kan 
over verschillende draagvermogens beschikken afhankelijk 
van het verzoek van de klant.
Om het draagvermogen van de achterhaak te controleren, 
moet het kentekenbewijs gecontroleerd worden.

De capaciteit wordt voor iedere 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 achterhaak (fig.121/C Pos.”1”) is correct ge-
plaatst en geblokkeerd wanneer hij beide delen van de haak 
(fig.122/C) passeert en geblokkeerd wordt door de eigen 
splitpen ”1” (fig.122/C).

 - LET OP 
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 veili-
gheidsnormen van het land van gebruik respecteert.

- Controleer of de veiligheidspen correct in de spil gepla-
atst is (fig.122/C Pos.”1”).

INSTELBARE TREKHAAK
(OPTIONEEL)
(fig.124/C Pos.”A”)

Deze bevindt zich op de achterzijde van de machine. 

Om de inclinatie van de haak te regelen:

1.  Neem de haak vast (fig.123/C Pos.”1”) en houd deze 
naar u toe getrokken.

2.  Til de handgreep met veiligheidsblokkering op (fig.123/C 
Pos.”2”); onder deze omstandigheden is de haak vrij om 
zich in de eigen geleiders te verplaatsen.

3.  Plaats de haak omhoog of omlaag en begeleid hem da-
arbij met de handgreep (fig.123/C Pos.”2”). 

4.  Is de gewenste positie eenmaal bereikt, dan laat u de 
spil los (fig.123/C Pos.”1”); controleer of de spil de eigen 
zitting binnengaat en laat vervolgens de veiligheidshan-
dgreep los (fig.123/C Pos.”2”).

5.  Breng de bescherming aan (fig.124/C Pos.”3”) en zet 
deze in de horizontale positie.

 - LET OP 
Voor het gebruik van de “instelbare trekhaak” gelden dezel-
fde voorschriften als die van de paragraaf “Trekhaak”.

(fig.121/C)

(fig.122/C)
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(fig.124/C)

(fig.123/C)
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C/67 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

AFTAKAS
(OPTIONEEL)
(fig.131/C pos.”1”)

Druk op de daarvoor bestemde vrijgave (fig.130/G pos.”1”) 
om de aftakas te activeren.
Het controlelampje op de vrijgave signaleert de plaatsge-
vonden start.
De pomp van de aftakas bezit  hydraulische aansluitingen 
die onafhankelijk zijn van de overige hydraulische installa-
tie van de machine. Alvorens de aftakas te activeren, moet 
gecontroleerd worden of de hydraulische voedingsleidingen 
aangesloten zijn.
Is dat niet het geval, handel dan als volgt:
-  Stop de machine op een vlakke en genivelleerde onder-

grond.
-  Schakel de motor uit en neem de startsleutel uithet da-

shboard.
-  Ontlaad de druk uit de hydraulische installatie door de 

joystick in de cabine te bewegen.
-  Steek de hydraulische leidingen van de pomp van de 

aftakas in de hydraulische achteraansluitingen van de 
machine (fig.132/C pos.”2”).

-  Is de pomp eenmaal op de installatie aangesloten, dan 
is het mogelijk de machine in werking te stellen en de 
aftakas te activeren.

 - LET OP 
Zodra de vrijgave ingeschakeld wordt, begint de aftakas on-
middellijk te werken. 
Alvorens de aftakas in werking te stellen, schakelt u de cardanas in. 
Houd u op een passende veiligheidsafstand van de cardanas.
Alvorens de aftakas te starten, moet gecontroleerd worden of nie-
mand zich in de nabijheid van de aftakas en van de mechanische 
verbruiksapparatuur van de aftakas bevindt.

 - LET OP 
Mocht de aftakas blootgesteld worden aan grotere krachten 
dan de nominale, waarvan de waarden door de fabrikant 
verstrekt worden, dan zal een automatische uitschakeling 
plaatsvinden met blokkering van de draaibeweging.

2
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(fig.131/C)(fig.132/C)

(fig.130/C)
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Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

HEFINRICHTING MET DRIE PUNTEN
(OPTIONEEL)
(fig.134/C)

Gebruik de daarvoor bestemde vrijgave (fig.133/C pos.”1”) 
om het heftoestel met drie punten te activeren.

Met gebruik van de hendel worden de zij-armen in beweging 
gebracht (fig.134/C pos.”1-2”).

Vóór het gebruik moeten de zij-armen (fig.134/C pos.”1-2”), 
de kettingen (fig.134/C pos.”3”) en de middelste arm 
(fig.134/C pos.”4”) afgesteld worden op grond van het type 
gebruik en het aan te sluiten werktuig. 

De middelste arm (fig.134/C pos.”4”) moet altijd correct op 
het werktuig aangesloten worden.

 - LET OP 
Controleer vóór het gebruik of niemand zich in de nabijheid 
van de machine, het heftoestel met drie punten en het 
werktuig bevindt.

Instelling heftoestel met drie punten

Handel als volgt om de hefgroep in te stellen:

- Voor het regelen van de opening van de zijarmen ge-
bruikt u de kettingen, door de verbindingsspil los/vast te 
schroeven (fig.135/C pos.”1”).

- Voor de hoogte-instelling van de armen draait u de be-
vestigingsstang los/vast (fig.135/C pos.”2”) terwijl u druk 
uitoefent op de hendel (fig.135/C pos.”B”) en de stang 
door middel van de blokkeerring in de positie blokkeert 
(fig.135/C pos.”C”).

 - LET OP 
Controleer vóór het gebruik of alle splitpennen aanwezig zijn 
in de pennen waaruit het heftoestel met drie punten bestaat 
(fig. 135/C pos.”A”). Steek ook de spitpennen in de pennen 
waarmee het te gebruiken werktuig met het heftoestel met 
drie punten verbonden wordt. Gebruik het heftoestel NIET als 
NIET alle spitpennen en veiligheids-/stopspillen aanwezig zijn.

1
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(fig.134/C)

(fig.133/C)

(fig.135/C)
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C/69 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

HYDRAULISCHE
REMINSTALLATIE VOOR AANHANGERS (TYPE ITALIë)
(OPTIONEEL)

Het controlelampje (fig.140/C pos.”A”) meldt de lage druk in 
de reminstallatie. 
Sluit de hydraulische reminstallatie van de aanhanger aan 
op die van de machine via de hydraulische aansluiting 
(fig.141/C pos.”1”). Als de aansluiting niet wordt gebruikt, 
moet deze beschermd worden met de daarvoor bestemde 
bedekking (fig.141/C pos.”2”).

 - LET OP 
Verplaats de machine niet tot het controlelampje uitgaat om-
dat de aanhanger niet correct zou kunnen remmen.

 - LET OP 
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 niet gebruikt worden.

 - LET OP 
Voordat het hydraulische deel wordt ingeschakeld, moet de 
aanhanger op de trekhaak aangesloten worden (fig.142/C 
pos.”A”).

De remming van de aanhanger vindt plaats onder druk; het 
hydraulische circuit van de machine levert een constante 
druk aan de reminstallatie van de aanhanger. De druk wordt 
gemoduleerd door de werking van de pomp van de remmen.
Wanneer de reminstallatie van de aanhanger op de machine 
aangesloten wordt, wordt de aanhanger bevrijd van de rem-
men en kan hij bewegen.
De klep voor de hydraulische remming (fig.143/C pos.”A”), op 
de achterzijde van de machine, heeft een hendel (fig.143/C 
pos.”B”) voor het onder druk zetten van de reminstallatie.

-  Met de hendel op “0” (fig.143/C) bevindt de installatie zich 
niet onder druk en is de aanhanger geremd. 

- Met de hendel op “1” (fig.143/C) bevindt de installatie 
zich onder druk en is de aanhanger (indien aangesloten) 
vrij om te rijden.

De hendel moet gebruikt worden om de parkeerrem/noo-
drem op de aanhanger in te schakelen. Wanneer de hendel 
op “0” (fig.123/C) gezet wordt, wordt de aanhanger geremd.

 - LET OP 
Als de aanhanger niet gebruikt wordt, wordt aanbevolen om 
de hendel op “0” (fig.123/C) te zetten om te vermijden dat 
de installatie onder druk blijft. Als de installatie onder druk 
wordt gehouden, wordt nutteloos vermogensverlies van de 
motor veroorzaakt, met een hoger verbruik en een nutteloze 
verwarming van de hydraulische olie als gevolg.

 - LET OP 
De parkeerrem/noodrem van de aanhanger moet ingescha-
keld worden met dezelfde modaliteiten als die van de parke-
errem van de machine. 
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(fig.140/C)

(fig.141/C)

(fig.142/C)
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C/70

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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

A
HYDRAULISCHE
REMINSTALLATIE VOOR AANHANGERS
(OPTIONEEL)

De remming van de aanhanger vindt plaats onder druk; het 
hydraulische circuit van de machine levert een constante 
druk aan de reminstallatie van de aanhanger. De druk wordt 
gemoduleerd door de werking van de pomp van de remmen.

Het controlelampje (fig.144/C pos.”A”) meldt de lage druk in 
de reminstallatie. 
Sluit de hydraulische reminstallatie van de aanhanger aan 
op die van de machine via de hydraulische aansluiting 
(fig.145/C pos.”1”). Als de aansluiting niet wordt gebruikt, 
moet deze beschermd worden met de daarvoor bestemde 
bedekking (fig.145/C pos.”2”).

 - LET OP 
Verplaats de machine niet tot het controlelampje uitgaat om-
dat de aanhanger niet correct zou kunnen remmen.

 - LET OP 
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 niet gebruikt worden.

 - LET OP 
Voordat het hydraulische deel wordt ingeschakeld, moet de 
aanhanger op de trekhaak aangesloten worden (fig.146/C 
pos.”A”).

 - LET OP 
Als de aanhanger losgekoppeld is, moeten de gepaste voor-
zorgsmaatregelen getroffen worden om te vermijden dat hij 
ongecontroleerd kan bewegen.

A

1

2

(fig.144/C)

(fig.145/C)

(fig.146/C)
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PNEUMATISCHE
REMINSTALLATIE VOOR AANHANGERS
(OPTIONEEL)

Het controlelampje (fig.171/C pos.”A”) meldt de lage druk in 
de reminstallatie. 

 - LET OP 
Verplaats de machine niet tot het controlelampje uitgaat om-
dat de aanhanger niet correct zou kunnen remmen.

De machine kan naar wens uitgerust worden met een van 
de twee types pneumatische koppelingen (fig.172/C pos.”1”, 
fig.173/C pos.”1-2”). Voor een correct gebruik moet de pneu-
matische installatie van het accessoire met behulp van de jui-
ste koppelingen op die van de machine aangesloten worden. 

 - LET OP 
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 niet gebruikt worden.

 - LET OP 
Voordat het hydraulische deel wordt ingeschakeld, moet de 
aanhanger op de trekhaak aangesloten worden (fig.174/C 
pos.”A”).

1
1

2

A

(fig.171/C)

(fig.172/C) (fig.173/C)

(fig.174/C)

A
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SLEPEN VAN DE MACHINE
PowerShift schakelen

 - LET OP - 
Probeer nooit om de machine

te starten door deze te slepen of te duwen.

 - LET OP - 
Blijf nooit tussen de slepende machine

en de gesleepte machine staan.
Er wordt aanbevolen om bovenstaande handelingen 

te laten uitvoeren door ervaren personeel.

De machine mag alleen in noodtoestanden gesleept wor-
den, bij een lage snelheid (max 4 km/uur) en over zeer korte 
trajecten (max. 500 m). Men mag alleen de ankerpunten 
gebruiken die aangegeven worden in figuur “175/C” voor het 
voorste deel en in figuur “176/C” voor het achterste deel.

De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden:
-  Zet de versnelling in zijn ‘vrij’.
-  Deblokkering van de negatieve parkeerrem.
-  Aansluiting van de sleepbeugel tussen het slepende vo-

ertuig en het defecte voertuig.

 - LET OP 
Als de motor uitgeschakeld is schakelt de PowerShift 
schakeling automatisch de vrije stand in.
Als de motor uitgeschakeld is, werkt de servobediening van 
het stuur niet; als het onmogelijk blijkt te zijn om de motor 
ingeschakeld te houden, moet tijdens het slepen van de ma-
chine rekening worden gehouden met het feit dat de krach-
tinspanning om het stuur te bewegen veel groter zal zijn dan 
normaal. Als de machine gestart is, moet men de versnelling 
in neutraal (“vrij”) zetten alvorens met het slepen te beginnen.

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 aanwijzin-
gen in de paragraaf “ontkoppeling van de negatieve parke-
errem met uitgeschakeld motor” te volgen.

 - LET OP 
Als de motor ingeschakeld is moet men tijdens het slepen 
op de bestuurdersplaats blijven zitten om te vermijden dat 
de parkeerrem ingeschakeld wordt.
De sleepbeugel moet aangesloten worden op de voorzienin-
gen voor het slepen van de machine die aangeduid worden 
met het speciale symbool (fig.175/C, fig.176/C) 

 - LET OP 
het is verplicht de machine te slepen met een sleepbeu-
gel. De sleepbeugel moet bestand zijn tegen een trek-
kracht van 10.000 Kg.

Sleep de machine niet op de openbare weg en niet over lan-
ge trajecten, laat indien mogelijk het gele knipperlicht en de 
noodlichten ingeschakeld. 
Sleep de machine niet op een helling.

A
X

A
 1
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A
X

A
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(fig.175/C) Ankerpunt voor

(fig.176/C) Ankerpunt achter
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Ontkoppeling van de negatieve parkeerrem
met uitgeschakelde motor

1° Plaats een schroevendraaier zoals de afbeelding toont 
(fig.182 /C).

2° Geef met een rubberen hamer een droge slag op het 
handvat van de schroevendraaier.

3° Nu is de parkeerrem uitgeschakeld, hij wordt automa-
tisch opnieuw ingeschakeld bij het starten van de motor. 
In deze omstandigheden kan de machine gesleept wor-
den. Om de rem opnieuw in werking te stellen, volstaat 
het de motor te starten.

 - LET OP - 
Zijn de sleepwerkzaamheden klaar,

breng alles dan weer terug in de beginomstandi-
gheden.

Gebruik de machine nooit
met afgesloten/uitgeschakelde parkeerrem.

Laat bovenstaande handelingen
uitvoeren door ervaren personeel.

(fig.182/C)

(fig.184/C) Parkeerrem UITGESCHAKELD

(fig.183/C) Parkeerrem INGESCHAKELD
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SLEPEN VAN DE MACHINE
Vario System overbrenging

 - LET OP - 
Probeer de machine nooit te starten door deze 

te slepen of te duwen.

 - LET OP - 
Het is verboden om tussen de sleepmachine 

en de gesleepte machine te gaan staan.

 - LET OP - 
Laat de handelingen die hierboven beschreven 
zijn door gespecialiseerd personeel uitvoeren.

Als de motor uitgeschakeld is, werkt de servobediening van 
het stuur niet; als het onmogelijk blijkt te zijn om de motor 
ingeschakeld te houden, moet tijdens het slepen van de ma-
chine rekening worden gehouden met het feit dat de krach-
tinspanning om het stuur te bewegen veel groter zal zijn dan 
normaal. Als de machine gestart is, moet men de versnelling 
in neutraal (“vrij”) zetten alvorens met het slepen te beginnen.
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 aanwijzin-
gen in de paragraaf “ontkoppeling van de negatieve parke-
errem met uitgeschakeld motor” te volgen.

 - LET OP 
Als de motor ingeschakeld is, moet men tijdens het slepen 
op de bestuurdersplaats blijven zitten om te vermijden dat 
de parkeerrem automatisch wordt ingeschakeld.
De sleepbeugel moet aangesloten worden op de voorzienin-
gen voor het slepen van de machine die aangeduid worden 
met het speciale symbool (fig.185/C, fig.186/C) 

 - LET OP 
het is verplicht de machine te slepen met een sleepbeugel.
De sleepbeugel moet bestand zijn tegen een trekkracht 
van 10.000 Kg.
Sleep de machine niet op de openbare weg en niet over lan-
ge trajecten, laat indien mogelijk het gele knipperlicht en de 
noodlichten ingeschakeld.
Sleep de machine niet op een helling.
Men mag alleen de ankerpunten gebruiken die aangegeven 
worden in figuur “185/C” voor het voorste deel en in figuur 
“186/C” voor het achterste deel.
-  Sleep de machine alleen over afstanden van minder 

dan 50 m, of wel over de afstand die strikt noodzakelijk 
is om de machine in een veilige situatie te brengen.

 - LET OP 
Controleer de af te leggen afstand en raadpleeg de betref-
fende paragraaf over de sleepmodaliteiten. 
Sleep de machine niet als de afstand die afgelegd moet 
worden neit met zekerheid gekend wordt.
Als de sleepmodaliteit niet correct gekozen wordt, kunnen 
de machine en de overbrenging ernstig beschadigd raken.
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(fig.185/C) Ankerpunt voor

(fig.186/C) Ankerpunt achter
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Slepen machine over afstanden van minder dan 50 m
 
-  Open de ByPass-kraan (fig.190/C Pos.”1”)
 door de hendel in de richtin van de stuurcabine te duwen.

-  Schakel de negatieve parkeerrem uit
 (zie de paragraaf “Ontkoppeling van de negatieve parke-

errem met uitgeschakelde motor”).

 - LET OP - 
Zijn de sleepwerkzaamheden klaar,

breng alles dan weer terug in de beginomstandi-
gheden.

Gebruik de machine nooit
met afgesloten/uitgeschakelde parkeerrem.

Laat bovenstaande handelingen
uitvoeren door ervaren personeel.

Slepen machine over afstanden van meer dan 50 m

 - LET OP - 
Wendt u zich tot een assistentiecentrum van DIECI

(fig.191/C) ByPass-kraan GESLOTEN

(fig.190/C)

(fig.192/C) ByPass-kraan GEOPEND

1
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(fig.194)

(fig.193)

(fig.195)

B

NOODSITUATIE HOOGWERKERBAK

In het geval van defecten of een slechte werking tijdens het 
gebruik van de machine met hoogwerkerbak, waardoor de 
hoogwerkerbak geblokkeerd raakt in een positie waarin de 
operators de hoogwerker niet op een veilige wijze kunnen 
verlaten, is het mogelijk een handmatig systeem te gebrui-
ken om de arm en de operators weer in een veilige situatie 
te brengen. Om deze noodmaatregel uit te voeren, gebruikt 
men de noodpomp en de bedieningsorganen in de cabine.

 - LET OP - 
Tijdens de gebruiksomstandigheden van de noodpomp zijn 
de kantelpreventiesystemen gedeactiveerd. Het is verplicht 
de laaddiagrammen te raadplegen (te vinden in het boekje in 
de cabine en in de handleiding voor gebruik en onderhoud) 
alvorens ongeacht welke manoeuvre met de hendels van de 
verdeler uit te voeren. Op deze manier kan men aan de hand 
van de hellingmeter en de letters op de arm de exacte positie 
vinden waarin de hoogwerkerbak zich bevindt en van de wer-
kzone waarin men werkzaamheden kan uitvoeren. Tijdens het 
terughalen van de hoogwerkerbak mogen geen bewegingen 
worden uitgevoerd die de stabiliteit van de machine beïnvloe-
den omdat het gevaar voor omkantelen bestaat.

 - LET OP - 
Deze handelingen moeten uitgevoerd worden

door twee gekwalificeerde en ervaren operators 
die hiervoor toestemming ontvangen hebben

van degene die voor de veiligheid verantwoordelijk is.
De manoeuvres die met de noodpomp mogelijk zijn, zijn 
de volgende:
-  Intrekking uitschuifelementen arm
-  Daling arm

 - LET OP 
Probeer nooit om uit de hoogwerkerbak te stappen met wil-
lekeurige middelen of met systemen die persoonlijke risico’s 
met zich meebrengen.
Om de arm manueel in te trekken, moet de hierna beschre-
ven procedure uitgevoerd worden.

1. Schakel de dieselmotor uit.
2. De eerste operator moet de staaf die in de gereedschap-

skist zit naar buiten trekken en deze in de zitting van de 
noodhandpomp steken (fig.194 Pos.”A”).

3a. Zet hendel “B” (fig.194) op “1”
 om het uitschuifelement in te trekken.
3b. Zet hendel “B” (fig.195) op “2”
 om de arm omlaag te brengen.
4. Gebruik de eerder beschreven staaf (fig. 193 Pos.”A”) 

om de noodpomp in werking te stellen. De eerste ope-
rator moet de staaf tot aan de eindaanslag duwen, eerst 
aan de ene kant daarna aan de andere kant, om de 
installatie van druk te voorzien. De handeling moet uitge-
voerd worden tot de arm volledig teruggehaald is.

5. De tweede operator in de cabine moet de joystick bewe-
gen. De joystick verricht verschillende manoeuvres, die 
afhankelijk zijn van het type verdeler dat gemonteerd is, 
zie de volgende paragrafen.

Beweeg de hoogwerkerbak door de intrekkende bewegin-
gen van het uitschuifelement en de daling van de arm af te 
wisselen zodat men altijd binnen het werkdiagram blijft.

AB

1

2

A
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STANDAARDVERDELER 

-  Intrekking van het uitschuifelement
 Het is niet nodig andere handelingen in de cabine uit te 

voeren, maar alleen om de noodpomp te bewegen met 
de hendel op “2” (fig.195).

- Daling van de arm
 Voor de daling van de arm zet u Joystick “B” naar voren 

(fig.196) gelijktijdig met de pompbeweging die door de 
operator op de grond uitgevoerd wordt.

Beweeg de hoogwerkerbak door afwisselend het ver-
lengstuk in te trekken en de arm neer te laten, zodat men 
steeds binnen het werkdiagram blijft.

PROPORTIONELE ELEKTRISCH-HYDRAULISCHE 
VERDELER VOOR HOOGWERKERBAK

Haal hendels “A” en “B” uit de gereedschapskist en schroef 
ze vast in de daarvoor bestemde zittingen “C” (fig.197).

- Intrekking van het uitschuifelement
 Voor de intrekking van het uitschuifelement beweegt u 

hendeltje “A” naar links (fig.197 Pos.”A1”) gelijktijdig met 
de pompbeweging die door de operator op de grond uit-
gevoerd wordt.

- Daling van de arm
 Voor de daling van de arm beweegt u hendeltje “B” naar 

rechts (fig.197 Pos.”B1”) gelijktijdig met de pompbewe-
ging die door de operator op de grond uitgevoerd wordt.

Beweeg de hoogwerkerbak door de intrekkende bewegin-
gen van het uitschuifelement en de daling van de arm af te 
wisselen zodat men altijd binnen het werkdiagram blijft.

 - LET OP 
Is het terughalen voltooid, plaats de staaf en de eventuele 
hendels van de verdeler dan weer terug in de gereedschap-
skist. Gebruik NIET de hendels die voor het terughalen ge-
bruikt werden en die nog steeds geïnstalleerd zijn.

 - LET OP 
Beweeg de joystick niet voordat de operator op de grond 
begonnen is de pomp te gebruiken, anders zal de eventuele 
restdruk in het hydraulische circuit ontladen worden en zal 
de tijd die voor het helpen nodig is langer worden.

(fig.196)

(fig.197)

A

B

B

B1

A
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C C
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KATALYTISCHE REINIGER 
(OPTIONEEL)
(fig.193/C)

Duur
Aangezien de katalysator niet actief deelneemt aan de che-
mische reactie die hij tot tot stand brengt, is zijn bedrijfsduur 
in theorie onbeperkt. In speciale gevallen zoals: slecht af-
gestelde motor, trillingen van het voertuig en de schurende 
werking die het gas uitvoert op de houder, kan de bedrijfsdu-
ur van de katalysator echter toch 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 
belemmert de afzetting van roet op de honingraatstructuur; op 
deze manier worden de onderhoudshandelingen beperkt.
Er wordt in ieder geval aanbevolen om de uitlaat om de 500 
werkuren te reinigen. Demonteer de uitlaat en dompel deze ge-
heel onder in een bak met heet water en zeep. Laat het mengsel 
5 uur inwerken, wacht tot de uitlaat geheel droog is (gebruik 
eventueel een zwakke persluchtstraal) en monteer hem weer.

WATERREINIGER 
(OPTIONEEL)
(fig.194/C)

De waterreiniger is volledig uitgevoerd in roestvrij staal met 
titanium, bestand tegen hoge temperaturen en corrosieve 
zwavelverbindingen die aanwezig zijn in de uitlaatgassen.
De reiniger bestaat uit een horizontale cilinder (waarvan de 
grootte afhankelijk is van het vermogen van de motor) die 
als waterreservoir dient, uit twee bevestigingsbeugels en uit 
een cilindervormige toren op de bovenkant van het reservoir 
die de scheider bevat.
De gassen worden via een invoerleiding in de reiniger gevo-
erd en passeren 
het water. De koolstofdeeltjes worden zwaarder 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 terugwint die zich niet met het water ver-
bonden hebben. De witte rook die uit de uitlaat komt, is niets 
anders dan waterdamp.

Onderhoud
Het onderhoud van de waterreiniger is uiterst belangrijk 
en bestaat uit de rigoureuze verversing van het water om 
de 8 werkuren, waarbij het reservoir geleegd wordt via de 
afvoerkogelklep en schoon water via de vul- en peildop na-
arbinnen gevoerd wordt.
De effectieve doeltreffendheid van de reiniger wordt op-
gemerkt bij de verversing van het water, dat er uit zal zien 
als zwart slib. Het is circa om de 300 werkuren nodig om 
de reiniging van de waterreiniger uit te voeren: laat het 
water naar buiten stromen en reinig de binnenkant enkele 
minuten met perslucht. Om de  reiniger hoe dan ook altijd 
schoon te houden, levert DIECI het additief TAM dat bij elke 
verversing bij het water toegevoegd moet worden. Het addi-
tief TAM dient bovendien om de zuivering te verbeteren: het 
additief neutraliseert het zwavelzuur en het zwaveligzuur.

(fig.193/C)

(fig.194/C)



C/80

Kennen en gebruiken van de machineMod. Agri Plus

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



C/81 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

KENNEN EN GEBRUIKEN 
VAN DE MACHINE

GEÏNTEGREERDE VOORZIENINGEN

“CENTRAAL DASHBOARD”
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EDERE WIJZIGING DIE OP DE MACHINE AANGEBRACHT WORDT, 
VEREIST EEN NIEUWE CONTROLE VAN DE CONFORMITEIT AAN 

DE MACHINERICHTLIJN 2006/42  “  “  DEZE PROCEDURE GELDT 
OOK IN HET GEVAL VAN REPARATIES MET NIET ORIGINELE 

RESERVEONDERDELEN.

HET IS VERBODEN MET DE WERKZAAMHEDEN AAN TE VANGEN ALS DEZE 
HANDLEIDING NIET EERST AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.

ONAFHANKELIJK VAN DE ERVARING VAN DE OPERATOR IN DEZE SECTOR, DIENT 
HIJ DE PLAATS EN DE WERKING VAN ALLE INSTRUMENTEN EN 

BEDIENINGSORGANEN TE KENNEN VOORDAT HIJ DE MACHINE IN WERKING STELT.

DE AFBEELDINGEN, DE BESCHRIJVINGEN EN DE AFMETINGEN DIE IN DIT 
HOOFDSTUK STAAN, VERWIJZEN NAAR STANDAARDMACHINES.

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

ALLE FUNCTIES EN PROCEDURES BETREFFENDE HET GEBRUIK EN DE 
UITRUSTING VAN DE WERKTUIGEN VAN DE MACHINE, DIE NIET 

BESCHREVEN WORDEN IN DEZE HANDLEIDING, ZIJN ABSOLUUT VERBODEN.

HET GEBRUIK VAN DE MACHINE DAT AFWIJKT VAN HETGEEN IN DEZE 
HANDLEIDING BESCHREVEN WORDT, IS ABSOLUUT VERBODEN.

HOOFDSTUK “B“ (VEILIGHEIDSNORMEN) MOET VERPLICHT GELEZEN EN 
BESTUDEERD ZIJN, VOORDAT MEN HOOFDSTUK “C” GAAT LEZEN EN DE 

MACHINE GAAT GEBRUIKEN. 
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LCD-DISPLAY

De weergegeven functies op het display zijn de volgende:

-	 Urenteller	(6	cijfers	waarvan	een	decimaal	plus	zandloper)	(fig.200/C	pos.”C”).

-	 Uurwerk	(4	cijfers)	(fig.200/C	pos.”A”).

-	 Snelheidsmeter	(3	cijfers	waarvan	een	decimaal	plus	km/u,	m/u	en	mph)	(fig.200/C	pos.”C”).

-	 Passenteller	(6	cijfers	waarvan	een	decimaal	plus	km	en	miles)	(fig.200/C	pos.”C”).

-	 Neutrale	versnelling	ingeschakeld	(fig.200/C	pos.”B”).

-	 Motorfouten	(knipperende	grote	E	+	3	cijfers	boven)	(fig.200/C	pos.”A”,	fig.200/C	pos.”B”,	fig.200/C	pos.”C”).

-		Service	(knipperende	grote	S	+	aantal	uren	tot	de	volgende	service)	(fig.200/C	pos.”A”,	fig.200/C	pos.”B”)

Snelheidsmeter (optioneel)

De snelheidsmeter laat toe om de snelheid van de machine in realtime weer te geven. 
Bij de machine met Vario System overbrenging geeft de snelheidsmeter de snelheid van voortgang weer wanneer de 3 km/u 
overschreden wordt, bij lagere snelheden geeft het instrument de gebruiksuren van de machine weer (functie Urenteller).

De maximumsnelheid van de machine varieert al naargelang de bandenspanning, de maat en de slijtage van de banden.

Band Maximumsnelheid
405/70	LR24 36 Km/h
17.5	LR24 40	Km/h
18	R22.5 35	Km/h

Passenteller (optioneel)

De passenteller laat toe om het aantal kilometers die de machine heeft afgelegd weer te geven. Het instrument is verbonden met de snelheidsmeter.

A B

C

(fig.200/C)
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KNOPPEN

Op het paneel bevinden zich twee geïntegreerde knoppen:

-		Knop	“1”	(fig.201/C)	verhindert	tijdelijk	het	akoestische	signaal	(buzzer)	van	het	kantelpreventiesysteem,	test	kantelpreventiesysteem.
-		Knop	“2”	(fig.201/C)	verandert	de	weergaves	van	het	display.

Verandering weergave op het display

Door	op	toets	”2”	(fig.201/C)	te	drukken,	verandert	men	cyclisch	de	weergave	van	het	display	volgens	de	volgende	logica:

1.  Urenteller en Uurwerk.  
2.  Snelheid en Uurwerk. 
3.  Passenteller en Uurwerk. 
4.  Urenteller en Uurwerk.

De normale weergave van het display is Uurwerk en Urenteller, bij installatie van de snelheidsmeter gaat het display automa-
tisch over naar de weergave Uurwerk en Snelheid.

Afstelling van het uurwerk

Om het uurwerk te regelen:

-  Schakel het dashboard uit.
-		Druk	op	toets	“2”	(fig.201/C)	en	houd	die	ingedrukt.
-  Schakel het dashboard in
-		Houd	toets	“2”	(fig.201/C)	gedurende	1,5	seconden	ingedrukt	voor	de	duur	van	de	“check”.
-		Nu	bevindt	u	zich	in	de	modaliteit	“Regeling”

Wanneer de cijfers van de minuten knipperen, drukt u op:

-		toets	“1”	(fig.201/C)	om	het	cijfer	te	verhogen.
-		toets	“2”	(fig.201/C)	om	de	selectie	te	bevestigen.

Wanneer de cijfers van de uren knipperen, drukt u op:

-		toets	“1”	(fig.201/C)	om	het	cijfer	te	verhogen.
-		toets	“2”	(fig.201/C)	om	de	selectie	te	bevestigen.

De ijkfase is voltooid en het instrument begint op normale manier te werken (de initiële check wordt uitgesloten).

(fig.201/C)
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C/85 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.
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INITIËLE CONTROLE INSTRUMENTARIUM OP DASHBOARD

Bij	inschakeling	schakelt	het	paneel	enkele	controlelampjes,	de	buzzer	en	alle	segmenten	van	het	display	gedurende	1,5	seconden	in.
Hierna	volgen	de	tabellen	(fig.202/C)	met	alle	controlelampjes	van	het	dashboard	en	hun	gedrag	op	het	moment	van	de	check.
De	instrumenten	(fig.203/C)	voeren	een	initiële	check	uit	via	de	beweging	van	de	wijzers	en	de	tijdelijke	inschakeling	van	de	be-
treffende led, met uitzondering van het LCD-display, dat tijdelijk alle weergegeven symbolen volledig inschakelt.

(fig.202/C)

(fig.203/C)
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Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/86

Mod. Agri Plus

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

Druk	op	knop	“1”(fig.204/C)	en	houd	die	gedurende	2	seconden	ingedrukt	tijdens	de	normale	werking	van	het	instrument,	om	de	
test van het kantelpreventiesysteem uit te voeren.

De test bestaat uit:
1.  Indicator in de beginstand 1e Groene sector.
2.  Indicator in de eindstand 2e Rode sector.
3.  Indicator in de beginstand 1e Groene sector.
4.  Indicator in de huidige werkstand.
De	hoeksnelheid	van	de	aanwijzer	tijdens	de	test	is	240	hoekgraden	in	2	sec.	(120	graden/sec).

MUTE KANTELPREVENTIESYSTEEM

Druk	op	knop	“1”(fig.204/C)	om	het	akoestisch	signaal	uit	te	zetten	dat	veroorzaakt	is	door	een	alarm	van	het	kantelpreventiesysteem.
In de alarmzone (begin 1e Rode sector of begin 2e Rode sector) moet het akoestisch signaal altijd geactiveerd zijn, ook wanne-
er	al	eerder	op	knop	“1”(fig.204/C)	gedrukt	werd.

Voorbeeld:
1.  De indicator gaat de 1e Rode zone binnen.
2.  De buzzer begint afwisselend een geluidssignaal uit te zenden.
3.  Een druk op de linkerknop zet het akoestische signaal uit.
4.  De indicator blijft stijgen en gaat de 2e Rode zone binnen.
5.		 De	buzzer	begint	continu	te	klinken.	Wanneer	op	de	linkerknop	gedrukt	wordt,	zal	het	akoestische	signaal	niet	uitgezet	worden.

CONTROLELAMPJE ALGEMEEN ALARM

Het controlelampje noodsituatie/algemeen alarm treedt in de volgende gevallen in werking:

-  in geval van een fout van de motor
-  wanneer één van de controlelampjes ingeschakeld wordt, die in onderstaande tabel aangeduid worden 
-  wanneer de motor over zijn toeren gaat

Fout van de motor

De motor is uitgerust met een elektronische regeleenheid die rechtstreeks met het centrale dashboard communiceert. Proble-
men	worden	gesignaleerd	door	het	controlelampje	voor	algemeen	alarm,	vergezeld	van	een	akoestisch	signaal	dat	1,5	secon-
den duurt en van de weergave van de foutcode op het LCD-display.

TEST KANTELPREVENTIESYSTEEM

(fig.204/C)
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C/87 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

 

Controlelampje
1

Controlelampje
2

Akoestisch signaal (buzzer)

Koppeling  1 JA ( 1,5 seconden)

Koppeling  2 JA ( 1,5 seconden)

Koppeling  3
 

JA ( 1,5 seconden)

Koppeling  4 JA ( 1,5 seconden)

Koppeling  5 JA ( 1,5 seconden)

 

Functie Controlelampje Type signalering

Onvoldoende druk in 
de accumulator

 
Brandt permanent

Defect parkeerrem Brandt permanent

Laag peil remvloeistof
  

Knipperend (o,5”on, 0,5”off)

Temperatuur olie 
overbrenging

* Opmerking

Inschakeling controlelampjes dashboard

Sommige signaleringslampjes, die zeer belangrijk zijn voor de levensduur van de machine en het gebruik ervan in alle veili-
gheid,	zijn	aan	het	controlelampje	voor	algemeen	alarm	gekoppeld	(fig.205/C)	met	een	geluidssignaal	van	1,5	seconden	dat	
alleen	in	werking	treedt	als	de	motor	ingeschakeld	is.	De	signalering	van	alarmen	door	controlelampje	“1”	(fig.205/C)	heeft	vo-
orrang t.o.v  alle andere signaleringen die dit lampje meedeelt. Andere controlelampjes voor signalering van problemen zijn niet 
aan	het	controlelampje	voor	algemeen	alarm	gekoppeld	en	hebben	een	eigen	type	signalering	(fig.206/C).

* Opmerking:  Brandt permanent (Machine met Power Shift schakeling)

* Opmerking:  Brandt permanent	<	-20°C	<	Brandt knipperend	<	20°C	<	Uit	>	105°C	>	Knipperend	>	115°C	>	Brandt permanent
  (Machine met Vario System overbrenging)

* Opmerking: Met Vario System overbrenging 
-	De	machine	werkt	normaal	tussen	20°C	en	105°C.	
-	Het	vermogen	daalt	tussen	-20°C	en	20°C
-	Het	vermogen	daalt	tussen	-105°C	en	115°C
-	De	machine	blokkeert	onder	-20°C
-	De	machine	blokkeert	boven	115°C

(fig.205/C)

(fig.206/C)



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/88

Mod. Agri Plus

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

1 2

Vkmip/h

RPM

AM

Motor buiten toerental
De	toestand	van	buiten	het	toerental	wordt	gesignaleerd	bij	het	bereiken	van	2550rpm	op	de	toerenteller.
Dit wordt gesignaleerd door de knipperende inschakeling van het controlelampje voor algemeen alarm en door het continue 
akoestische	signaal	(buzzer)	Het	alarm	houdt	op	wanneer	de	motor	onder	2520rpm	gedaald	is.

Fouten overbrenging
De	fouten	van	de	motor	worden	gesignaleerd	door	de	inschakeling	van	het	“controlelampje	algemeen	alarm”	met	een	geluids-
signaal	(buzzer)	van	1,5.	seconden	en	de	weergave	van	de	foutcode	op	het	LCD-display	(fig.207	Pos.”3”).	De	fout	zal	weerge-
geven	blijven	zolang	de	operator	niet	gedurende	3	sec.	op	toets	“1”	(fig.207/C)	of	“2”	(fig.207/C)	drukt.	Het	controlelampje	voor	
algemeen alarm blijft ingeschakeld zolang de fout niet verholpen wordt.
Door	gedurende	3	seconden	op	knop	“1”	(fig.207/C)	of	“2”	(fig.207/C)	te	drukken	zal	de	fout	niet	meer	weergegeven	worden	
maar in het geheugen gehouden blijven. 
Voordat de tweede fout weergegeven wordt zal men 1 seconde moeten wachten. De aanwezigheid van de fout zal gesignaleerd 
worden	door	het	geluid	van	de	buzzer,	dat	1,5	seconde	duurt,	en	de	weergave	van	d	nieuwe	fout	op	het	display.	Dezelfde	proce-
dure zal voor alle volgende fouten gebruikt worden.

3

(fig.207/C)



C/89 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Hierna volgt een foutvoorbeeld op het DISPLAY MET VARIO SYSTEM OVERBRENGING.

Hierna volgt een foutvoorbeeld op het DISPLAY MET POWER SHIFT SCHAKELING.

(fig.208/C)

(fig.209/C)



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/90

Mod. Agri Plus

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

Vkmip/h

RPM

AM

SERVICE

Wanneer	SERVICE	wordt	bereikt,	verschijnt	de	letter	“S”	(fig.210/C	pos.”2”)	op	het	display	met	het	aantal	uren	(fig.210/C	
pos.”1”)	voor	de	SERVICE.
De	weergave	gebeurt	alleen	bij	inschakeling	van	het	dashboard	waarbij	de	letter	“S”	gedurende	10	seconden	knippert.

Het tellen van de uren wordt door het paneel beheerd.

Om	de	300	uur	moet	steeds,	bij	iedere	inschakeling,	de	letter	“S”	(knipperend)	verschijnen	alsmede	het	bereikte	Service-interval	
(bv.	300,600,900	….)	zoals	de	tabel	toont.

Het	servicebericht	wordt	automatisch	gedeactiveerd	20	uur	na	de	weergave	van	de	coupon.

1
2

(fig.210/C)



C/91 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

LIJST FOUTEN Vario System OVERBRENGING

Error Flash 
Code 

(Priority)
Description Action Reference

11 The battery Voltage will be monitored. <9V or> 36 is SAfE MODE
12V SySTEM: <9V is SAfE> 16V is LIMITED MODE
24V SySTEM: < 8VOR > 32V is LIMITED MODE

SAfE - mode Wendt	u	tot	een	assisten-
tiecentrum van Dieci

13 Internal Reference Voltage failed SAfE - mode Wendt	u	tot	een	assisten-
tiecentrum van Dieci

14 Analog Injection Channel SAfE - mode Wendt	u	tot	een	assisten-
tiecentrum van Dieci

15 Watchdog SAfE - mode Wendt	u	tot	een	assisten-
tiecentrum van Dieci

16 Sensor	voltage	Error.Nominal	5V
<4,875V	or	>	5,125V	is	Out	of	Range SAfE - mode Wendt	u	tot	een	assisten-

tiecentrum van Dieci
21 Pomp forward Control Valve Error

feedback Error / Valve resistence out of range

LIMITED-mode

Schakel de machine uit 
en weer in en voer een 
lichte versnelling uit. Als 
de fout aanhoudt, wendt 
u zich dan tot een assi-
stentiecentrum van Dieci

22 Pomp reverse Control Valve Error
feedback Error / Valve resistence out of range

LIMITED-mode

Schakel de machine uit 
en weer in en voer een 
lichte versnelling uit. Als 
de fout aanhoudt, wendt 
u zich dan tot een assi-
stentiecentrum van Dieci

25 Digital	Outputs	A1	(PSCp03)/	A2	(PSCp04)
feedback Error SAfE - mode Wendt	u	tot	een	assisten-

tiecentrum van Dieci
26 Digital	Outputs	B1	(CC2p10)/	B2	(CC2p9) SAfE - mode Wendt	u	tot	een	assisten-

tiecentrum van Dieci
28 Motor Control Valve Error

feedback error/ Valve Resistence out of Range LIMITED - mode Wendt	u	tot	een	assisten-
tiecentrum van Dieci

30 Motor	Brake	Pressure	Defeat	Valve
feedback Error LIMITED - mode Wendt	u	tot	een	assisten-

tiecentrum van Dieci
31 Pump	/	Engine	Speed	RPM	Error/	Input	Frequency	>	10.000Hz LIMITED - mode Wendt	u	tot	een	assisten-

tiecentrum van Dieci
35 fNR Shortcut Error SAfE - mode Wendt	u	tot	een	assisten-

tiecentrum van Dieci
39 Inch Sensor Error LIMITED - mode Wendt	u	tot	een	assisten-

tiecentrum van Dieci
40 Inch Sensor not calibrated Start 

Protection ON
Wendt	u	tot	een	assisten-
tiecentrum van Dieci

43 Driving Sensor error LIMITED - mode Wendt	u	tot	een	assisten-
tiecentrum van Dieci

47 Mode	Swich-B	Error
Inputs not inverse to each other LIMITED - mode Wendt	u	tot	een	assisten-

tiecentrum van Dieci

LEGENDA
SAFE-mode :   De machine rijdt niet
LIMITED-mode	:			 De	machine	gaat	alleen	in	modus	“1”	en	tot	maximaal	8Km/h

 - LET OP: Deel altijd de foutcode mee aan het assistentiecentrum van DIECI



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/92

Mod. Agri Plus

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

LIJST FOUTEN Power Shift schakeling

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

1B.05 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shu-
tdownhome als het toegekende snelheidssigaal een kritische 
functie heeft.  
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, kan dit de over-
gang naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg heb-
ben: het voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven; ECON.A 
zal, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit 
transmission limphome werken, zolang geen herstart plaatsvind 
en de fout niet verholpen is. Het resultaat zal in ieder geval een 
gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de aan de ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

1B.06 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shu-
tdownhome als het toegekende snelheidssigaal een kritische 
functie heeft.  
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, kan dit de over-
gang naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg heb-
ben: het voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven; ECON.A 
zal, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit 
transmission limphome werken, zolang geen herstart plaatsvind 
en de fout niet verholpen is. Het resultaat zal in ieder geval een 
gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de aan de ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

1B.0A ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shu-
tdownhome als het toegekende snelheidssigaal een kritische 
functie heeft.  
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, kan dit de over-
gang naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg heb-
ben: het voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven; ECON.A 
zal, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit 
transmission limphome werken, zolang geen herstart plaatsvind 
en de fout niet verholpen is. Het resultaat zal in ieder geval een 
gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de aan de ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

20,03 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de over-
gang naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg heb-
ben: het voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de 
fout aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, 
nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit tran-
smission limphome  werken, zolang geen herstart plaatsvindt. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van 
het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de 
toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

20,04 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission 
shutdownhome als de toegekende vermogensuitgang een 
kritische functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de 
overgang naar de modaliteit transmission limphome tot ge-
volg hebben: het voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven 
zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen dan zal 
ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de mo-
daliteit transmission limphome  werken, zolang geen herstart 
plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde 
werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk is van de 
functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



C/93 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

20,05 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

21,03 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

21,04 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

21,05 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

22,03 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen
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Mod. Agri Plus

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

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

22,04 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft. 
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

22,05 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft. 
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

23,03 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft. 
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

23,04 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft. 
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

23,05 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft. 
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



C/95 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

24,03 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

24,04 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

24,05 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shut-
downhome als de toegekende vermogensuitgang een kritische 
functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

5F.02 ECON.A zal terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown; 
als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de over-
gang naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: 
Het voertuig zal in de vrijstand gehandhaafd worden zolang de 
fout aanhoudt. Is de fout eenmaal verholpen en nadat de vrijstand 
geselecteerd is, zal ECON.A alleen werkzaam zijn in de modaliteit 
transmission limphome zolang geen herstart plaatsvindt.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

7C.02 ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown 
als het toegekende snelheidssigaal een kritische functie heeft.
Het voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven; ECON.A zal, 
nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit tran-
smission limphome werken, zolang geen herstart plaatsvindt 
en de fout niet verholpen is. Het resultaat zal in ieder geval een 
gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de aan de ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

90,00 ECON.A keert terug naar de modaliteit transmission shutdown.
Is de fout eenmaal verdwenen, dan moet ECON.A herstart wor-
den om een nieuwe richting te selecteren.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

90,01 ECON.A keert terug naar de modaliteit transmission shutdown.
Is de fout eenmaal verdwenen, dan moet ECON.A herstart wor-
den om een nieuwe richting te selecteren.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/96

Mod. Agri Plus

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

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

90,10 “ECON.A blijft doorgaan met gewoon werken.
Het	betreft	slechts	een	waarschuwing.”

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

90,12 “ECON.A blijft doorgaan met gewoon werken.
Het	betreft	slechts	een	waarschuwing.”

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

91,00 ECON.A keert terug naar de modaliteit transmission shutdown.  
Is de fout eenmaal verdwenen, dan moet ECON.A herstart worden.
om een nieuwe richting te selecteren.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

91,01 ECON.A keert terug naar de modaliteit transmission shutdown.  
Is de fout eenmaal verdwenen, dan moet ECON.A herstart worden.
om een nieuwe richting te selecteren.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

91,10 “ECON.A blijft doorgaan met gewoon werken.
Het	betreft	slechts	een	waarschuwing.”

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

91,12 “ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het	gaat	slechts	om	een	waarschuwing.”

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

9A.0C ECON.A keert terug naar de modaliteit shutdown ECON.A. 
Het is niet mogelijk het voertuig te gebruiken.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

F0.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

f1.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

f2.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

f3.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

f4.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

F5.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

f6.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

F7.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

f8.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

f9.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

fA.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

FB.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

fC.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

fD.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

fE.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

f.XX De	actie	zal	afhankelijk	zijn	van	het	type	configuratiefout	maar	in	het	meren-
deel van de gevallen zal ECON.A terugkeren naar de modaliteit shutdown.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



C/97 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

00.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, te-
rugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid van 
het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modaliteit tran-
smission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn vrij gehan-
dhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen dan 
zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit tran-
smission limphome  werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat 
zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kunnen zijn, 
hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

01.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, te-
rugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid van 
het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modaliteit tran-
smission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn vrij gehan-
dhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen dan 
zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit tran-
smission limphome  werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat 
zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kunnen zijn, 
hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

02.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, te-
rugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid van 
het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modaliteit tran-
smission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn vrij gehan-
dhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen dan 
zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit tran-
smission limphome  werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat 
zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kunnen zijn, 
hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

03.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, te-
rugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid van 
het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modaliteit tran-
smission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn vrij gehan-
dhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen dan 
zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit tran-
smission limphome  werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat 
zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kunnen zijn, 
hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

04.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, te-
rugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid van 
het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modaliteit tran-
smission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn vrij gehan-
dhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen dan 
zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit tran-
smission limphome  werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat 
zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kunnen zijn, 
hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

05.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, 
terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid 
van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modaliteit 
transmission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn vrij ge-
handhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen 
dan zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit 
transmission limphome  werken, zolang geen herstart plaatsvindt.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/98

Mod. Agri Plus

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

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

06.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, 
terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid 
van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modali-
teit transmission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn 
vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal 
verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen 
in de modaliteit transmission limphome  werken, zolang geen herstart 
plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking 
van het voertuig kunnen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie 
van de toegekende digitale ingang. 

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

07.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, 
terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid 
van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modali-
teit transmission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn 
vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal 
verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen 
in de modaliteit transmission limphome  werken, zolang geen herstart 
plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking 
van het voertuig kunnen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie 
van de toegekende digitale ingang. 

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

10.1F “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, 
terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid 
van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modali-
teit transmission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn 
vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal 
verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen 
in de modaliteit transmission limphome  werken, zolang geen herstart 
plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking 
van het voertuig kunnen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie 
van de toegekende digitale ingang. 

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

11.1f “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, 
terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid 
van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modali-
teit transmission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn 
vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal 
verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen 
in de modaliteit transmission limphome  werken, zolang geen herstart 
plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking 
van het voertuig kunnen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie 
van de toegekende digitale ingang. 

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

12.1f “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, 
terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid 
van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modali-
teit transmission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn 
vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal 
verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen 
in de modaliteit transmission limphome  werken, zolang geen herstart 
plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking 
van het voertuig kunnen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie 
van de toegekende digitale ingang. 

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

13.1f “ECON.A gaat door met gewoon werken of zal, in bepaalde gevallen, 
terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown. Als de snelheid 
van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar de modali-
teit transmission limphome tot gevolg hebben: het voertuig zal in zijn 
vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; is de fout eenmaal 
verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen 
in de modaliteit transmission limphome  werken, zolang geen her-
start plaatsvindt.   Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde 
werking van het voertuig kunnen zijn, hetgeen afhankelijk is van de 
functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



C/99 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

1A.1f ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit limphome transmission 
als het toegekende snelheidssigaal een kritische functie heeft: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven; ECON.A zal, nadat 
de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission 
limphome werken, zolang geen herstart plaatsvindt en de fout niet 
verholpen is. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde 
werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk is van de aan de 
ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

1B.1F ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission limphome 
als het toegekende snelheidssigaal een kritische functie heeft: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven; ECON.A zal, nadat 
de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission 
limphome werken, zolang geen herstart plaatsvindt en de fout niet 
verholpen is. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde 
werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk is van de aan de 
ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

20.1F ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown-
home als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie 
heeft. Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de 
overgang naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg heb-
ben: het voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout 
aanhoudt; is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de 
vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limpho-
me  werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in 
ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

21.1f ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdownho-
me als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

22.1f ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdownho-
me als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

23.1f ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdownho-
me als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  
werken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder 
geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen 
afhankelijk is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/100

Mod. Agri Plus

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

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

24.1f ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown-
home als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie 
heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  wer-
ken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval 
een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

25.1F ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown-
home als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie 
heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  wer-
ken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval 
een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

26.1f ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown-
home als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie 
heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  wer-
ken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval 
een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

27.1F ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown-
home als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie 
heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  wer-
ken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval 
een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

28.1f ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown-
home als de toegekende vermogensuitgang een kritische functie 
heeft.
Als de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang 
naar de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben: het 
voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd blijven zolang de fout aanhoudt; 
is de fout eenmaal verholpen dan zal ECON.A, nadat de vrijstand 
geselecteerd is, alleen in de modaliteit transmission limphome  wer-
ken, zolang geen herstart plaatsvindt. Het resultaat zal in ieder geval 
een gereduceerde werking van het voertuig zijn, hetgeen afhankelijk 
is van de functie van de toegekende vermogensuitgang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



C/101 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

30.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

31.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

32.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

33.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

34.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

35.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

39.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

3A.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

3B.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

3C.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

3D.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

3E.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Een lage druk in het systeem kan de prestaties van het voertuig verlagen 
(slippen koppelingen); blijft u doorgaan met het voertuig gewoon te gebru-
iken, dan kan de overbrenging permanente schade berokkend worden.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

3f.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

40.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

41.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

42.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

44.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Een hoge olietemperatuur kan de prestaties van het voertuig verlagen; 
blijft u doorgaan met het voertuig gewoon te gebruiken, dan kan de 
overbrenging permanente schade berokkend worden (branden van 
olie en/of koppeling).

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/102

Mod. Agri Plus

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

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

45.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

46.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

47.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

48.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

54.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

55.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

56.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

57.1F ECON.A continua a funzionare normalmente. 
In	ogni	caso	potrebbe	verificarsi	una	riduzione	della	funzionalità	del
veicolo	che		dipenderà	dalla	funzione	dell’ingresso	digitale	assegnato.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

58.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

59.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

5A.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

5B.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

5C.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

5D.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

5E.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

5F.1F ECON.A zal terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown; als 
de snelheid van het voertuig tamelijk laag is, zal dit de overgang naar 
de modaliteit transmission limphome tot gevolg hebben.
Het voertuig zal in de vrijstand gehandhaafd worden zolang de fout aanhoudt.
Is de fout eenmaal verholpen en nadat de vrijstand geselecteerd is, zal 
ECON.A alleen werkzaam zijn in de modaliteit transmission limphome 
zolang geen herstart plaatsvindt.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



C/103 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

60.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

61.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

62.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

63.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

65.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

66.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

67.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

68.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

69.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

6A.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

6B.1F ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

6C.1f ECON.A gaat door met gewoon werken. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig kun-
nen zijn, hetgeen afhankelijk is van de functie van de toegekende digitale ingang.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

7A.1F ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission limphome als het toegeken-
de snelheidssigaal een kritische functie heeft: het voertuig zal in zijn vrij gehandhaafd 
blijven; ECON.A zal, nadat de vrijstand geselecteerd is, alleen in de modaliteit tran-
smission limphome werken, zolang geen herstart plaatsvindt en de fout niet verhol-
pen is. Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig 
zijn, hetgeen afhankelijk is van de aan de ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

7B.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, 
hetgeen afhankelijk is van de aan de ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

7C.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, 
hetgeen afhankelijk is van de aan de ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

7D.1F ECON.A kan terugkeren naar de modaliteit transmission shutdown als het 
toegekende snelheidssigaal een kritische functie heeft.  Het voertuig wordt in 
de vrijstand gehandhaafd; het voertuig moet gestopt worden en het is nodig 
om ECON.A te herstarten.  Is de herstart eenmaal uitgevoerd en de vrijstand 
ingeschakeld, dan zal het voertuig alleen werken in de modaliteit limphome 
transmission zolang ECON.A niet herstart wordt en de fout verholpen wordt. Het 
resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van het voertuig zijn, het-
geen afhankelijk is van de aan de ingang toegekende snelheidsfunctie.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



Kennen en gebruiken van de machine

Geïntegreerde voorzieningen

C/104

Mod. Agri Plus

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

Foutcode Ingreep
ECON.A

Ingreep operator

9A.1f ECON.A keert terug naar de modaliteit shutdown ECON.A.
Het is niet mogelijk het voertuig te gebruiken.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

9B.1F Zie de andere gesignaleerde fouten voor meer informatie over 
de werking van ECON.A.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

9C.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.  Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci
A1.1f Zie de andere gesignaleerde fouten voor meer informatie over 

de werking van ECON.A.
Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

A2.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

A3.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

A4.1f ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

B0.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

B3.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

B4.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

B5.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

B6.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

B7.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

B8.1F ECON.A keert terug naar de modaliteit limphome transmission. 
Het resultaat zal in ieder geval een gereduceerde werking van 
het voertuig zijn.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci

B9.1F ECON.A gaat door met gewoon werken.
Er kan een gereduceerde werking van het voertuig optreden 
hetgeen afhankelijk is van de betrokken functies.

Wendt	u	tot	een	assistentiecentrum	van	Dieci



D/1 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

ONDERHOUD EN REGISTRATIE

D



Onderhoud en Registratie

D/2

Mod. Agri Plus

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

 

IEDERE WIJZIGING DIE AAN DE MACHINE WORDT AANGEBRACHT VEREIST 
EEN NIEUWE CONTROLE VAN CONFORMITEIT AAN DE MACHINERICHTLIJN 

2006/42“ “ DEZE PROCEDURE GELDT EVENEENS IN GEVAL VAN 
REPARATIES MET NIET-ORIGINELE ONDERDELEN.

ALLE PROCEDURES OF HANDELINGEN BETREFFENDE HET ONDERHOUD DIE NIET 
BESCHREVEN WORDEN IN DEZE HANDLEIDING, MOETEN UITGEVOERD WORDEN IN 

GEAUTORISEERDE GARAGES EN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

ALLEEN DE VOLGENDE CONTROLES MOGEN DOOR DE OPERATOR UITGE-
VOERD WORDEN: CONTROLE VAN DE VLOEISTOFPEILEN, REINIGING VAN DE 
LUCHTFILTERS, CONTROLE VAN DE BANDENDRUK. DEZE WERKZAAMHEDEN 
MOETEN UITGEVOERD WORDEN IN NALEVING VAN DE VEILIGHEIDSNORMEN, 

ZOALS BESCHREVEN WORDT IN DEZE HANDLEIDING.

 DE GEKARTELDE PLATEN (MET NOPPEN) EN DE CABINEVLOER ZIJN DE ENI-
GE DELEN VAN DE MACHINE WAAROVER GELOPEN MAG WORDEN. GEBRUIK 
EEN TRAP (MET DE JUISTE KENMERKEN VOOR DIT DOEL)  VOOR HET BEREI-
KEN VAN DE DELEN DIE ONDERHOUD VEREISEN EN DIE NIET TE BEREIKEN 

ZIJN VANAF DE GROND. 

HET IS VERPLICHT DE HOOFDSTUKKEN “B“ EN “C” GELEZEN EN GELEERD 
TE HEBBEN(VEILIGHEIDSNORMEN/KENNEN EN GEBRUIKEN VAN DE MACHINE)

VOORDAT U HOOFDSTUK “D” GAAT LEZEN. 

HET IS VERBODEN MET DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN TE VANGEN 
ALS DIT HOOFDSTUK NIET EERST AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.



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

INLEIDING
 
Deze machine werd ontworpen en gebouwd om maximale 
prestaties en maximale besparing en gebruiksgemak onder 
verschillende gebruikscondities te verkrijgen. Voordat de 
machine wordt geleverd, wordt deze getest door de fabrikant 
en door de dealer zodat ze in optimale condities wordt gele-
verd. Om deze condities te bewaren en een werking zonder 
storingen te garanderen, is het belangrijk dat het gewone 
onderhoud wordt uitgevoerd zoals gespecificeerd in deze 
handleiding, bij een dealer van DIECI op de voorgeschreven 
tijdsintervallen.
 

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 conditie 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. Het is 
aanbevolen om alle servicebeurten te laten uitvoeren die 
aangeduid worden in het programma voor de assistentie, 
aanbevolen door DIECI. De eigenaar en/of de gebruiker 
is aansprakelijk om de machine in veilige werkcondities te 
houden en ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zonder 
problemen kunnen uitgevoerd worden.

De handelingen van het onderhoud of de reparaties die 
niet beschreven worden in dit hoofdstuk en in de rest van 
de handleiding moeten uitgevoerd worden door gekwalifi-
ceerd personeel dat de veiligheidscondities respecteert om 
uw veiligheid en die van andere personen te garanderen. 
Alleen de voor het onderhoud bevoegde werknemers van 
de dealers van DIECI werden opgeleid om deze specifieke 
handelingen uit te voeren, en beschikken over de specifieke 
gereedschappen en testapparatuur om de maximale veili-
gheid, precisie en efficiëntie te garanderen. 

Aan het einde van deze handleiding is een kaart aanwezig 
voor de registratie van de onderhoudshandelingen zodat 
de ingrepen geprogrammeerd kunnen worden en chrono-
logisch genoteerd kunnen worden. Na elke handeling moet 
de dealer de datum van uitvoering, zijn handtekening en zijn 
stempel aanbrengen op deze kaart. 

Een correct onderhoud van de machine verbetert niet alleen 
de betrouwbaarheid, maar zorgt ervoor dat de machine met-
tertijd waardevol blijft. 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET ONDERHOUD

Assistentie voor de 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 chassisnummer van de machine aan.

3 - Duid de datum van aankoop en het aantal werkuren aan.

4 - Leg het type probleem uit.

Alleen de dealers van DIECI hebben toegang tot de beschi-
kbare informatie waarover DIECI beschikt voor de assisten-
tie voor klanten. Bovendien kunnen ze velerlei programma’s 
bieden voor wat betreft de garantie, het onderhoud tegen 
vaste prijs, veiligheidscontroles, inclusief gewichtstesten, 
conform 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 olie te recupere-
ren. Contacteer de gemeentediensten in geval van twijfel.

 - LET OP - 

HET IS VERPLICHT DAT
DE HOOFDSTUKKEN “B“-“C” (VEILIGHEIDSNORMEN,

KENNEN EN GEBRUIKEN VAN DE MACHINE) GELEZEN 
EN GELEERD WORDEN ALVORENS OVER TE GAAN 

TOT LEZING VAN HOOFDSTUK “D”
EN ONDERHOUD O DE MACHINE UIT TE VOEREN.



Onderhoud en Registratie

D/4

Mod. Agri Plus

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

INRIJPERIODE

De onderstaande handelingen moeten éénmaal uitgevoerd 
worden op het aangeduide tijdsinterval na de inwerkingstel-
ling van de nieuwe machine, en vervolgens moet het alge-
mene 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 PowerShift 
schakeling (indien aanwezig).

• Vervang het oliepatroon van de hydraulische retourolie.

 - LET OP - 

ALS DE MACHINE GEBRUIKT WORDT OM IN KRITI-
SCHE ZONES TE WERKEN (STOF, MODDER, ZAND) 

MOET DE PERIODE TOT HET VOLGENDE ONDERHOUD 
MET 50% VERKORT WORDEN.

 - LET OP - 

CONTROLEER DAGELIJKS DE URENTELLER OM TE 
CONTROLEREN OF ER ONDERHOUDSWERKZAAMHE-

DEN UITGEVOERD MOETEN WORDEN.



D/5 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

VERKLARING TRILEMISSIE

 Verklaarde waarde van trilemissi conform EN 13059

1) Trilwaarden op de stoel

Waarde van trilemissie gemeten op = 1,6 m/s2

Onzekerheid K = 0,5 m/s2   

Waarden bepaald in overeenstemming met EN 13059

 Agri Plus

2) Trilwaarden op het stuur

Waarde van trilemissie gemeten op = 4,5 m/s2

Onzekerheid K = 2,2 m/s2     

Waarden bepaald in overeenstemming met EN 13059

VERKLARING VAN DE 1° TEST DOOR DE FABRIKANT

DIECI S.r.l.verklaart dat ieder voertuig dat in de fabriek 
geproduceerd wordt, onderworpen wordt aan statische en 
dynamische testen voordat het op de markt wordt gebracht, 
om de correcte werking en de conformiteit volgens de Euro-
pese richtlijnen te garanderen. Ter conclusie van de uitge-
voerde testen wordt voor de geteste machine, compleet met 
de bijgeleverde accessoires, een CE-certificaat afgegeven.

Ieder product van DIECI  met CE-merk wordt geleverd met 
het respectievelijke certificaat, wat volgens de wet door de 
eigenaar bewaard moet worden.



Onderhoud en Registratie
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Mod. Agri Plus

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

DE DELEN VAN DE MACHINE KENNEN

1. Cabine
2. Telescooparm
3. Rechter achteruitkijkspiegel
4. Rechter koplamp
5. Plaat werktuighouder 
6. Planetaire reductor

1 2
5

7 7

3

4
9

8

6 6

7. Wiel
8. Motorkap
9. Rechter achterlicht
10. Hydraulische oliereservoir
11. Condensor airconditioning

1. Cabine
2. Linker achterlicht
3. Planetaire reductor
4. Gasolietank/tankdop
5. Wiel
6. Opstapje cabine
7. Plaat werktuighouder 

8. Linker koplamp
9. Telescooparm
10. Linker achteruitkijkspiegel
11. Filter hydraulische retourolie 
 (niet op Vario System overbrenging)
12. Hellingmeter
13. Opbergvak

1

9
8

7

2

3

5 5

3

6
134

11

Linkerzijde van de machine

10

11

12

10

Rechterzijde van de machine



D/7 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

DE DELEN VAN DE MACHINE KENNEN

1 1

2 2
10

10

7 7
3 3

6 11
4 4

1. Motorkap
2. Luchtfilter
3. Accu
4. Accu-onderbreker
5. Regeleenheid motor / Zekeringen motor
6. Power Shift schakeling / Filters schakeling
7. Dieselmotor
8.  Ventilator koeling
9. Olieradiator
10. Radiator Intercooler

1. Motorkap
2. Luchtfilter
3. Accu
4. Accu-onderbreker
5. Regeleenheid motor / Zekeringen motor
6. Hydrostatische pomp met ingebouwde elektronische controle
7. Dieselmotor
8.  Ventilator koeling
9. Olieradiator
10. Radiator Intercooler
11. Hydrostatische oliefilter
12. Bypass-kraan Vario System overbrenging

8

8

9
9

1. Dop waterradiator
2. Waterradiator

3. Olieradiator Power Shift
4. Ventilator koeling

3

1

2

Onder de motorkap
PowerShift schakeling

Onder de motorkap
Vario System overbrenging

5
5

6
12

4

Achteraanzicht



Onderhoud en Registratie
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Mod. Agri Plus

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

Na

50 uren

Na

10 uren
 Uitvoeren van de elektrionische test 

van het kantelpreventiesysteem.
 Afvoer van gasolie uit de tank.
 Controle op lekken van de leidin-

gen van de hydraulische installatie.
 Invetten van de spil voor de  

beweging van de arm.
 Invetting van de spillen van voet en 

kop van de richtvijzel.
 Invetting van de spillen van voet en 

kop van de hefvijzel.
 Invetting van de spillen van voet en 

kop van de nivelleervijzel.
 Invetten van de buigspillen (PI-

VOT) van de voorwielen en de 
achterwielen.

 Invetten van de beslagringen oscillatie 
van de achterbrug (indien aanwezig).

 Invetten van de beslagringen oscillatie 
van de voorbrug (indien aanwezig).

 Invetten kruisstukken en cardankop-
pelingen van de overbrengingsas.

 Invetting van de glijvlakken van 
de arm.

 Controle van het oliepeil van de motor

 Reiniging van het luchtfilter.

 Controle waterpeil van de radiator.

 Controle verstopping van de radiator.

 Controle oliepeil Power Shift.

 Controle oliepeil verdeler.

ONDERHOUDSPROGRAMMA EN REGISTRATIE
Links kunt u de uit te voeren onderhoudshandelingen vinden en in de grafiek wordt de periode in uren weergegeven alsmede 
een indicatieve voorstelling van de positie van het onderdeel waarop het onderhoud uitgevoerd wordt. Het sterretje (*) duidt het 
onderhoud aan in geval van gebruik in speciale zones. 

*



D/9 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Om de

250 uren

Om de

100 uren

 Verversing van de motorolie.

 Vervanging van het filter van de motorolie.

 Vervanging van het luchtfilter

 Controle elektrolytpeil van de accu.

 Controle van de elektrische installatie.

 Controle riem van de 
 wisselstroomgenerator

 Sluiting van de wielmoeren.

 Vervanging van filter retour hydrauli-
sche olie.

 Vervanging van het gasoliefilter.

 Vervanging van het filter in de cabine.

 Reiniging van het luchtfilter.

 Invetten van de differentiaalbruggen.

 Controle van de bandenspanning.

 Controle van de sluiting van de bouten.

 Controle verstopping van de radiator.

 Controle oliepeil van de remmen.

 Controle staat en verlenging van 
 de kettingen van de arm.

 Controle van de veiligheidsplaatjes.

 Controle oliepeil Vario
 System overbrenging

 Controle en lading 
 kantelpreventiesysteem.

*

ONDERHOUDSPROGRAMMA EN REGISTRATIE
Links kunt u de uit te voeren onderhoudshandelingen vinden en in de grafiek wordt de periode in uren weergegeven alsmede 
een indicatieve voorstelling van de positie van het onderdeel waarop het onderhoud uitgevoerd wordt. Het sterretje (*) duidt het 
onderhoud aan in geval van gebruik in speciale zones. 



Onderhoud en Registratie
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Mod. Agri Plus

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

Om de

1000 uren

Om de

500 uren

 Controle kettingen van de arm.

 Verversing van de koelvloeistof.

 Verversing olie differentiaalcarter.

 Verversing olie van de planetaire  
reductoren.

 Verversing olie Power Shift schakeling.

 Verversing van de olie van de verdeler.

 Verversing remolie.

 Verversing van de olie van de  
hydraulische installatie.

 Vervanging van filter hydraulische  
olie extern.

 Verversing van olie Vario System  
overbrenging.

 Afvoer van gasolie uit de tank.

 Reiniging filter pomp 
 gasolie-inspuiting.

 Vervanging oliefilter Power Shift 
 schakeling.

 Controle oliepeil van de planetaire re-
ductoren.

 
 Controle oliepeil versnellingsbak 

 differentiaalcarter.

 Sluiting van de glijvlakken van de arm.

 Controle van de spanning van de 
 kettingen.

*

ONDERHOUDSPROGRAMMA EN REGISTRATIE
Links kunt u de uit te voeren onderhoudshandelingen vinden en in de grafiek wordt de periode in uren weergegeven alsmede 
een indicatieve voorstelling van de positie van het onderdeel waarop het onderhoud uitgevoerd wordt. Het sterretje (*) duidt het 
onderhoud aan in geval van gebruik in speciale zones. 



D/11 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

VERGELIJKENDE TABEL OLIËN

10.00 lt
1.00 lt
1.00 lt
7.50 lt
7.75 lt
1.50 lt

13.00 lt
3.70 lt

110.00 lt
1.2 lt

12,00 lt
167,00 lt
4,00 kg

CAPACITEIT TE SMEREN ONDERDELEN

CAPACITEIT

MOTOROLIE
OLIE REDUCTOREN VOORWIELEN
OLIE REDUCTOREN ACHTERWIELEN
OLIE DIFFERENTIAAL VOORAS
OLIE DIFFERENTIAAL ACHTERAS
OLIE VERSNELLINGSBAK
OLIO POWERSHIFT SCHAKELING
OLIE VARIO SYSTEM OVERBRENGING
OLIE HYDRAULISCHE INSTALLATIE
OLIE REMCIRCUIT
KOELVLOEISTOF
GASOLIE VOOR AANDRIJVING
VET

BESCHRIJVING UNIT

AGIP Sigma Turbo 15w40 Arnica 46 Rotra MP/S 85w90 ATF II D Antifreeze Grease MU EP 2

CASTROL Turbomax SHPDO Hydraulic Lift 46 Hypoy LS 90 TQ-D Antifreeze Spheerol APT 2

CHEVRON Delo 400 Multigrade 
15w40 Rando HD Z 46 Supreme LS gear 

Lubricant ATF II D Antifreeze-Coolant Dura-Lith EP 2

ERG TD 401 15w40 Hydro 46 HVI Gear LSD 75w90 ATF Universal Fluido per Radiatori 
concentrato Grease MP EP 2

Exxon-Mobil Delvac MX 15w40 Univis N 46 Mobilube 85w90 LS ATF 220 Antifreeze Mobilux Ep 2

IP Tarus Turbo 15w40 Hydrus H.I. 46 Pontiac LS 85w90 Trasmission Fluid DX Antifreeze Athesia Grease EP 2

OROIL Super Truck 15w40 LD HVLP 46 Fluid Gear LSD 75w90 ATF Universal Antifreeze EPX Grease 2

Q8 T 700 SAE 15w40 Handel 46 T 65 LS 75w90 Auto 14 Antifreeze Rembrandt EP 2

SHELL Rimula R3 15w40 Tellus T 46 Spirax LS 90 Antifreeze Retinax EP 2

REPSOL Diesel Turbo THPD 
15w40 HVLP 46 Cartago Autoblocante 

EP Matic ATF Respol Blu Concentrato Grasa Litica EP 2

ROLOIL Dolomiti Super HD 
15w40 LI 46 HIV Hydromatic DX Rol Fluid Litex EP 2

TEXACO Ursa Super Premium 
TDX 15W40 Rando HD Z 46 Dextron II Antifreeze-Coolant Multifak EP 2

TOTAL Rubia Tir 6400 Equivis ZS 46 Trasmission X4 Fluide ATX Antifreeze Multis EP 2

OLIO CAMBIO E PONTI

 - LET OP - 

ZIE VOOR DE VERBRUIKSHOEVEELHEDEN 
VAN DE PRODUCTEN DE PARAGRAAF 

“CAPACITEIT VAN DE TE SMEREN 
ONDERDELEN” EN HOOFDSTUK 

“G”-”TECHNISCHE GEGEVENS EN
 TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE MACHINE”.

 - VERBOD  - 
GEBRUIK GEEN OLIE OP 
SYNTHETISCHE BASIS

DIECI STELT ZICH OP GENERLEI WIJZE 
AANSPRAKELIJK IN GEVAL VAN GEBRUIK VAN 

ANDERE DAN DE AANBEVOLEN SOORTEN OLIE.

MOTOROLIE HYDRAULISCHE 
OLIE

OLIE REMMEN 
EN INCHING

ZUIVERE 
RADIATOR

VETOLIE VERSNELLING 
EN BRUGGEN met 

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

 

DE SINGEL WEGNEMEN
PowerShift schakeling

Om de onderhoudsinterventies uit te voeren die hierna wor-
den opgesomd, is het nodig om tijdelijk de singel van de ma-
chine weg te nemen. De singels beschermen de bodem van 
de machine en de toegepaste mechaniek tegen eventuele 
stoten, botsingen, of vuil.

De machine heeft drie singels:

- Singel voorkant chassis (fig.1/D Pos.”A”)
- Singel achterkant chassis (fig.1/D Pos.”B”)
- Singel motor (fig.1/D Pos.”C”)

Iedere singel bestaat uit carters die het mogelijk maken 
de diverse zones te inspecteren zonder de gehele zone te 
“ontbloten” en dus de gehele afdekking weg te nemen.

Verwijder de singel van de voorkant van het chassis (fig.1/D 
Pos.”A”) om de volgende onderhoudswerkzaamheden uit te 
voeren:
- Controle oliepeil Verdeler en PowerShift schakeling
- Controle oliepeil Vario System overbrenging
- Verversing olie Power Shift schakeling.
- Verversing olie verdeler.
- Verversing olie Vario System overbrenging.
- Vetsmering overbrengingsassen en differentiaalbruggen

Verwijder de singel van de achterkant van het chassis 
(fig.1/D Pos.”B”) om de volgende onderhoudswerkzaamhe-
den uit te voeren:
- Verversing hydraulische olie en vervanging filters
- Controle oliepeil verdeler en PowerShift schakeling
- Verversing olie Power Shift schakeling.
- Verversing olie verdeler.
- Vetsmering overbrengingsassen en differentiaalbruggen

Verwijder de singel van de motor (fig.1/D Pos.”C”) om de 
volgende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:
- Vervanging hydrostatische oliefilter
- Controle oliepeil verdeler en PowerShift schakeling
- Verversing olie Power Shift schakeling.
- Verversing olie verdeler.

Verwijder de carters (fig.1/D Pos.”1-2-3”) om de volgende 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:
- Invetten overbrengingsassen/cardankoppelingen

Verwijder het carter (fig.1/D Pos.”4”) om de volgende on-
derhoudswerkzaamheden uit te voeren:
- Verversing olie converter

Verwijder het carter (fig.1/D Pos.”5”) om de volgende on-
derhoudswerkzaamheden uit te voeren:
- Verversing van de dieselmotorolie

Verwijder het carter (fig.1/D Pos.”6”) om de volgende on-
derhoudswerkzaamheden uit te voeren:
- Vervanging oliefilter van de dieselmotor

 - LET OP:
Demonteer de carters en de singels zeer voorzichtig, tref 
alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade en/of letsel te 
voorkomen. Aan het einde van de onderhoudswerkzaamhe-
den de carters en de singels opnieuw monteren.

(fig.1/D)
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 - LET OP - 
Voor de specificaties betreffende de veiligheid

raadpleegt u hoofdstuk “B”, paragraaf
“Veilig uitvoeren van onderhoud” pag.B/16



D/13 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

 

(fig.2/D)
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DE SINGEL WEGNEMEN
Vario System overbrenging

Om de onderhoudsinterventies uit te voeren die hierna wor-
den opgesomd, is het nodig om tijdelijk de singels van de 
machine weg te nemen. De singels beschermen de bodem 
van de machine en de toegepaste mechaniek tegen even-
tuele stoten, botsingen, of vuil.

De machine heeft drie singels:
- Singel voorkant chassis (fig.52/D Pos.”A”)
- Singel achterkant chassis (fig.2/D Pos.”B”)
- Singel motor (fig.2/D Pos.”C”)

Iedere singel bestaat uit carters die het mogelijk maken 
de diverse zones te inspecteren zonder de gehele zone te 
“ontbloten” en dus de gehele afdekking weg te nemen.

Verwijder de singel van de voorkant van het chassis (fig.2/D 
Pos.”A”) om de volgende onderhoudswerkzaamheden uit te 
voeren:

- Controle oliepeil Vario System overbrenging
- Verversing olie Vario System overbrenging.
- Vetsmering overbrengingsassen en differentiaalbruggen

Verwijder de singel van de achterkant van het chassis 
(fig.2/D Pos.”B”) om de volgende onderhoudswerkzaamhe-
den uit te voeren:

- Verversing hydraulische olie en vervanging filters
- Controle oliepeil Vario System overbrenging
- Verversing olie Vario System overbrenging.
- Vetsmering overbrengingsassen en differentiaalbruggen

Verwijder de singel van de motor (fig.2/D Pos.”C”) om de 
volgende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:

- Vervanging hydrostatische oliefilter
- Controle oliepeil Vario System overbrenging
- Verversing olie Vario System overbrenging.

Verwijder de carters (fig.2/D Pos.”1-2-3”) om de volgende 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:

- Invetten overbrengingsassen/cardankoppelingen

Verwijder het carter (fig.2/D Pos.”4”) om de volgende on-
derhoudswerkzaamheden uit te voeren:

- Voorziet geen specifiek onderhoud

Verwijder het carter (fig.2/D Pos.”5”) om de volgende on-
derhoudswerkzaamheden uit te voeren:

- Verversing van de dieselmotorolie

Verwijder het carter (fig.2/D Pos.”5”) om de volgende on-
derhoudswerkzaamheden uit te voeren:

- Vervanging oliefilter van de dieselmotor

 - LET OP:
Demonteer de carters en de singels zeer voorzichtig, tref 
alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade en/of letsel te 
voorkomen. Aan het einde van de onderhoudswerkzaamhe-
den de carters en de singels opnieuw monteren.

 - LET OP - 
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-

egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren 
van onderhoud” pag. B/16.



Onderhoud en Registratie

D/14

Mod. Agri Plus

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

OPENING MOTORKAP
(fig.3/D)

De motorkap is voorzien van een externe handgreep met 
slot (fig.3/D Pos.”1”).

Om deze te openen:
- Steek de sleutel in het slot (fig.3/D Pos.”2”) en draai 

hem in met de klok mee/tegen de klok in om het blok in/
uit te schakelen.

- Trek de handgreep naar u toe 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 
opengaan wanneer u de handgreep gebruikt.

Om de blokkeerstaaf te plaatsen (fig.4/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.4/D Pos.”2”) om te controleren of 
het helemaal ontspannen is.

 - LET OP:
Voordat de kap wordt losgelaten, moet steeds met een 
hand gecontroleerd worden of het blokkeerscharnier effec-
tief 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 blokkeerscharnier naar u toe (fig.4/D Pos.”2”), om 
het los te koppelen.

-  Begeleid de kap tijdens het omlaag komen.

 - LET OP:
Als de blokkering uitgeschakeld is, moet opgelet worden dat 
de kap niet valt; gevaar op verplettering.

 - LET OP:
Onderschat niet het gewicht en de grootte van de kap

 - VERBOD  - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN werkzaamheden 

uit te voeren wanneer de kap open staat.
Na de onderhoudswerkzaamheden moet de 

motorkap altijd met de sleutel afgesloten worden.

(fig.4/D)

(fig.3/D)

(fig.5/D)
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MOTOR

VOOR HET ONDERHOUD VAN DE MOTOR, DE GASOLIE-
FILTERS, ENZ., MOETEN DE AANWIJZINGEN VAN DE FA-
BRIKANT STRIKT GEVOLGD WORDEN. DEZE WORDEN 
AANGEDUID IN DE BIJGEVOEGDE DE HANDLEIDING.

DE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD 
VAN DE MOTOR MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT VAN DE DO-
CUMENTATIE DIE BIJ DE MACHINE WORDT GELEVERD.
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D/15 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

PEDALEN

Gaspedaal
(fig.9/D Pos.”1”)

Het gaspedaal is van het type met kabel, en dus is hiervoor 
geen gewoon onderhoud noodzakelijk.

Remmen
(fig.9/D Pos.”2”)

De hydraulische remmen hoeven niet afgesteld worden.

Controleer regelmatig het reservoir dat zich aan de zijkant van de 
cabine onder het carter bevindt (fig.10/D Pos.”1”); het reservoir 
moet steeds compleet gevuld zijn met olie. Wanneer het contro-
lelampje op het dashboard (fig.10/D Pos.”2”) knippert, betekent 
dit dat het peil in het reservoir laag is. Wanneer het controlelampje 
ingeschakeld wordt, dient u onmiddellijk de werkzaamheden stop-
pen en het reservoir bij te vullen om de olie op peil te brengen. Al-
vorens de werkzaamheden te hervatten, moet vastgesteld worden 
dat het controlelampje op het dashboard uit is en enkele rembe-
wegingen uitvoeren bij zeer lage snelheid (2km/u) over een korte 
afstand (10m) om te controleren of de remmen goed werken.
Voor de intervallen dient u de samenvattende tabel aan het 
begin van het hoofdstuk te raadplegen. 

Om bij te vullen:
-  Schroef de dop van het reservoir (fig.11/D Pos.”1”) los 

door hem tegen de klok in te draaien.
- Controleer of de olie op peil is, indien dat niet het geval is 

het reservoir bijvullen tot aan het niveau (fig.11/D Pos.”2”).
-  Schroef de dop van het reservoir weer vast met de klok 

mee, 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.

 - LET OP:
Als de slag van het rempedaal excessief of te elastisch blijkt 
te zijn, moet de dealer van DIECI gecontacteerd worden om 
het defect te verhelpen. 

 - LET OP:
Inspecteer regelmatig de staat van de flexibele leidingen en/
of de leidingen van de remmen. Een aanzienlijke verlaging 
van het peil duidt op lekken in de installatie.
Contacteer uw DIECI dealer voor de vervanging van ongeacht 
welke beschadigde, gecorrodeerde of beschadigde leiding.

 - LET OP:
Gebruik steeds het voorgeschreven type olie; zoals aange-
geven wordt in de tabel met smeermiddelen.

 - LET OP:
De remolie is zeer gevaarlijk, raadpleeg hoofdstuk “B” voor 
de voorzorgsmaatregelen betreffende de veiligheid.

 - LET OP:
Dit type olie kan de gelakte delen en de plastic delen van 
het dashboard aantasten.

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

 - VERBOD  - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN om werkzaamheden uit 

het voeren als de remolie niet op peil is. 
De remmen zouden dan niet naar behoren kunnen 

werken met gevaar voor ongevallen als gevolg.

(fig.10/D)

(fig.11/D)

(fig.9/D)
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Onderhoud en Registratie

D/16

Mod. Agri Plus

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

(fig.12/D)

(fig.13/D)

(fig.14/D)
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“Inching”PEDAAL
PowerShift schakeling
(fig.12/D pos.”3”)

Het pedaal vereist geen enkele afstelling omdat het 
rechtstreeks in contact staat met de inching-klep.
De instelling kan uitgevoerd worden op het register van de 
“inching” cilinder op de PowerShift schakeling.
Controleer regelmatig het reservoir dat zich aan de linker-
kant naast de stoel bevindt (fig.13/D Pos.”1”); de olie moet 
altijd op peil zijn en het reservoir moet dus altijd compleet 
gevuld zijn met olie.  
Voor de intervallen dient u de samenvattende tabel aan het 
begin van het hoofdstuk te raadplegen. 

Om bij te vullen:
-  Schroef de dop van het reservoir (fig.13/D Pos.”2”) los 

door hem tegen de klok in te draaien.
- Controleer of de olie op peil is, zoniet dan moet het re-

servoir bijgevuld worden.
-  Schroef de dop van het reservoir (fig.13/D Pos.”2”) weer 

vast met de klok mee, maar niet te vast.
-  Reinig indien er gemorst werd. 

 - LET OP:
Inspecteer regelmatig de staat van de flexibele leidingen en/
of de leidingen. Een aanzienlijke verlaging van het peil duidt 
op lekken in de installatie. Wend u tot de DIECI dealer voor 
de vervanging van ongeacht welke beschadigde, gecorrode-
erde of kapotte leiding.

 - LET OP:
Gebruik steeds het voorgeschreven type olie; zoals aange-
geven wordt in de tabel met smeermiddelen.
De inching-olie is zeer gevaarlijk, raadpleeg hoofdstuk “B” 
voor de voorzorgsmaatregelen betreffende de veiligheid.
Dit type olie kan de gelakte delen en de plastic delen van 
het dashboard aantasten.

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

“Inching”PEDAAL
Machine met Vario System overbrenging
(fig.14/C Pos.”1”)

In de machines met hydrostatische VS overbrenging is het 
“inching” pedaal elektronisch.  Het is rechtstreeks van invlo-
ed op de elektronische controle van de overbrenging en ma-
akt het mogelijk de voortgang van de machine te remmen 
door de tractie gedeeltelijk in te schakelen.
Als het pedaal helemaal ingedrukt wordt, stopt de machine 
de voortgang.

 - LET OP:
Druk het ”inching” pedaal niet in bij hoge snelheden 
omdat de machine bruusk geremd zal worden.

1



D/17 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

PARKEERREM
(fig.15/D pos.”1”)

Voor de parkeerrem met elektrische bediening is geen 
gewoon onderhoud noodzakelijk.

 - LET OP:
Als de parkeerrem defect is, mag de machine niet gebruikt 
worden.

Als de rem niet efficiënt zou werken, moet u de DIECI deale 
waarschuwen om het defect te verhelpen.

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.

 - LET OP - 
Wanneer het controlelampje “2” (fig.16/C) ingeschakeld is, 

is de parkeerrem geblokkeerd.

Niet vooruitrijden met de machine.

Raadpleeg de paragraaf “Remmen” van deze handleiding 
om het bijvullen van de remolie uit te voeren.

Als het controlelampje blijft branden, moet u zich wenden 
tot een assistentiedienst van DIECI.

(fig.15/D)
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(fig.16/C)
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Onderhoud en Registratie

D/18

Mod. Agri Plus

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

PEIL HYDRAULISCHE OLIE 
(fig.17/D Pos.”1”)

Het reservoir met hydraulische olie bevindt zich binnenin het 
chassis, onder de basis van de telescooparm (fig.19/D Pos.”1”).
Het peil kan gecontroleerd worden via de transparante dop 
(fig.17/D Pos.”1”) op de zijkant van het reservoir zelf, tussen 
het rechter achterwiel en het chassis. 

Het oliepeil is correct wanneer de olie zichtbaar is via de tran-
sparante dop (fig.17/D Pos.”1”) 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.17/D Pos.”1”).

Als het oliepeil niet correct is, moeten de volgende handelin-
gen uitgevoerd worden: 

-  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
-  Trek de gehele arm in en til hem net voldoende op om de 

veiligheidsstaaf in de steel van de hefcilinder te plaatsen.
-  Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 

de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.
-  Plaats de veiligheidsstaaf “armsteun” in de steel van 

de hefcilinder en breng gepaste veiligheidssteunen aan 
(bijv. staanders) onder de telescooparm.

-  Verwijder de vuldop (fig.18/D Pos.”1”) 
-  Verwijder de ontluchtingsdop (fig.19/D Pos.”2”)
-  Giet olie van het door DIECI aanbevolen type in het vul-

gat (fig.18/D Pos.”1”). Voeg de nodige hoeveelheid olie 
toe om het correcte peil te bereiken.

Het gewone onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de 
voorgeschreven tijdsintervallen.

 - LET OP:
Tijdens het bijvullen mag het aangeduide peil niet oversch-
reden worden, en moet onmiddellijk gereinigd worden als er 
gemorst werd.

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

(fig.17/D)

(fig.18/D)
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(fig.19/D)
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D/19 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

VERVERSING HYDRAULISCHE OLIE EN 
VERVANGING FILTERS

Het gewone onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de 
voorgeschreven tijdsintervallen.

In het reservoir zijn twee netfilters aanwezig (fig.21/D 
Pos.”3”) die vermijden 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 van de componenten.

Voor een correcte verversing van de olie en vervanging van 
de filters:

-  Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
-  Trek de gehele arm in en til hem net voldoende op om de 

veiligheidsstaaf in de steel van de hefcilinder te plaatsen.
-  Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 

de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.
-  Plaats de veiligheidsstaaf “armsteun” in de steel van 

de hefcilinder en breng gepaste veiligheidssteunen aan 
(bijv. staanders) onder de telescooparm.

-  Plaats een bak die voldoende groot is onder de afvoerdop.
-  Verwijder de afvoerdop (fig.22/D Pos.”2”) zodat de olie 

kan wegstromen; verwijder de vuldop (fig.22/D Pos.”1”) 
zodat het legen nog sneller gaat. 

-  Verwijder de flens (fig.21/D Pos.”2”) wanneer het re-
servoir helemaal leeg is, door de bouten los te draaien 
zodat de binnenkant van het reservoir bereikbaar wordt.

-  Verwijder de filters (fig.21/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.21/D Pos.”2”) weer in de zitting en 
draai de bouten vast.

-  Plaats de afvoerdop (fig.22/D Pos.”2”) weer terug. 
-  Vul het reservoir via de vuldop (fig.22/D Pos.”1”) tot het 

correcte peil wordt bereikt.
- Draai na het vullen de vuldop (fig.22/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.

 - LET OP:
Voor deze onderhoudswerkzaamheden moet de singel weg-
genomen worden.
Raadpleeg de paragraaf “De singel wegnemen”.

 - LET OP:
Voor het verversen van de olie en de vervanging 
van filters wendt u tot een assistentiecentrum van  
DIECI.

 - LET OP:
De verwijderde olie vormt potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu en moet dus op passende wijze ingeza-
meld worden.

(fig.21/D)

(fig.22/D)
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(fig.20/D)
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Onderhoud en Registratie

D/20

Mod. Agri Plus

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

HYDRAULISCH RETOURFILTER
Machine met PowerShift schakeling
(fig.23/D pos.”1”)

Voor een correcte vervanging gaat men als volgt tewerk:

1.  Parkeer de machine op een vlak terrein.

2.  Trek de gehele arm in en til hem net voldoende op om de 
veiligheidsstaaf in de steel van de hefcilinder te plaatsen.

3  Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.

4. Plaats een bak onder het filter zodat tijdens de vervan-
ging eventueel wegstromende olie wordt opgevangen.

5.  Plaats de veiligheidsstaaf “armsteun” in de steel van 
de hefcilinder en breng gepaste veiligheidssteunen aan 
(bijv. staanders) onder de telescooparm.

6. Verwijder het filterpatroon door het los te schroeven met 
een bandsleutel (fig.24/D).

7. Reinig de filterhouder met een schone doek die geen 
stof pluisjes achterlaat en controleer of de oude dich-
tingsring wordt verwijderd.

8.  Neem het nieuwe filter dat aanbevolen wordt door DIECI. 
Smeer de dichtingspakking met dezelfde olie van de machine.

9.  Schroef het filter alleen handmatig vast en let op dat de 
eerder gesmeerde pakking correct wordt geplaatst.

10. Start de machine en controleer of geen lekken aanwezig zijn.

 - LET OP:
Voor de vervanging van het hydraulische retourfil-
ter wend u zich tot een assistentiecentrum van 
DIECI.

 - LET OP:
De verwijderde olie vormt potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu en moet dus op passende wijze ingeza-
meld worden.

(fig.23/D)

(fig.24/D)
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D/21 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

HYDROSTATISCHE OLIEFILTER
Machine met Vario System overbrenging
(fig.25/D pos.”1”).

Voor een correcte vervanging gaat men als volgt tewerk:

1.  Parkeer de machine op een vlak terrein.

2.  Trek de gehele arm in en til hem net voldoende op om de veili-
gheidsstaaf in de steel van de hefcilinder te plaatsen.

3  Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in de 
cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.

4. Plaats een bak onder het filter zodat tijdens de vervanging 
eventueel wegstromende olie wordt opgevangen.

5.  Plaats de veiligheidsstaaf “armsteun” in de steel van de hefci-
linder en breng gepaste veiligheidssteunen aan (bijv. staan-
ders) onder de telescooparm.

6.  Verwijder het filterpatroon door het los te draaien met een ban-
dsleutel (fig.26/D).

7. Reinig de filterhouder met een schone doek die geen stof plu-
isjes achterlaat en controleer of de oude dichtingsring wordt 
verwijderd.

8.  Neem het nieuwe filter dat aanbevolen wordt door DIECI. 
Smeer de dichtingspakking met dezelfde olie van de machine.

9.  Schroef het filter alleen handmatig vast en let op dat de eerder 
gesmeerde pakking correct wordt geplaatst.

10. Start de machine en controleer of geen lekken aanwezig zijn.

 - LET OP:
Voor deze onderhoudswerkzaamheden moet de singel 
weggenomen worden. Raadpleeg de paragraaf “De singel 
wegnemen”.

 - LET OP:
Voor de vervanging van het hydrostatische olie-
filter wend u zich tot een assistentiecentrum van 
DIECI.

 - LET OP:
De verwijderde olie vormt potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu en moet dus op passende wijze ingeza-
meld worden.

(fig.26/D)

(fig.25/D)

1
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OLIEPEIL VERDELER 
EN POWERSHIFT SCHAKELING
(fig.27/D)

Het gewone onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de 
voorgeschreven tijdsintervallen. Voor een correcte controle 
van het peil van de verdeler (fig.27/D Pos.”A”):

-  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

- Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.

-  Controleer het oliepeil via de transparante indicator 
(fig.27/D Pos.”1”). De olie moet zichtbaar zijn en de tran-
sparante dop bijna geheel onderdompelen.

 - LET OP:
Mocht de olie niet op peil zijn, raadpleeg dan de paragraaf 
“Olieverversing PowerShift schakeling en verdeler”.

Voor een correcte controle van het peil van de PowerShift 
schakeling (fig.27/D Pos.”B”):

-  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

- Schakel de parkeerrem in en plaats de versnelling in vrij-
stand “N”. Zorg ervoor dat een operator in de cabine aanwe-
zig is die in geval van afwijkingen onmiddellijk kan ingrijpen.

-  Controleer het oliepeil via de peilstok (fig.28/D Pos.”1”).
-  Schroef de peilstok los en trek deze naar u toe om hem 

naar buiten te trekken.
- Controleer of het oliepeil op “full” staat (fig.29/D Pos.”A”), 

zoniet dan moet het reservoir bijgevuld worden.

 - LET OP:
Houd de olie altijd ruim boven het minimumpeil “Add” 
(fig.29/D Pos.”B”). Werken met een te laag peil kan over-
verhitting en beschadiging van de versnelling veroorzaken.

 - LET OP:
De correcte controle van het peil van de PowerShift scha-
keling (fig.29/D Pos.”B”) moet met ingeschakelde motor 
plaatsvinden. Voer alle aanwijzingen uit die in hoofdstuk “B” 
staan om deze handeling geheel veilig uit te voeren.

 - LET OP:
Mocht de olie niet op peil zijn, raadpleeg dan de paragraaf 
“Olieverversing PowerShift schakeling en verdeler”.

 - LET OP:
De twee delen van de versnelling “A”en”B” (fig.27/D) 
staan niet met elkaar in contact. 
Controleer altijd beide peilen.
Het vullen van de tanks is onafhankelijk van elkaar.

 - LET OP:
Voor deze onderhoudswerkzaamheden moet de singel weg-
genomen worden.
Raadpleeg de paragraaf “De singel wegnemen”.

 - LET OP:
Voor het oliepeil en de olieverversing filters wendt 
u zich tot een assistentiecentrum van DIECI.

1

1

A
B

Add

Full A

B

 - LET OP - 
Hierna volgen enkele codes van de 
soorten olie die voor de PowerShift 
schakeling aanbevolen worden:

TO-4
J20 C, D

MIL-PRF-2104G
C-4

DIECI stelt zich op generlei wijze 
aansprakelijk in geval van gebruik 
van andere dan de aanbevolen 

soorten olie.

(fig.27/D)

(fig.29/D)

(fig.28/D)
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(fig.32/D)

1

OLIEPEIL Vario System overbrenging
(fig.32/D Pos.”1”)

Het gewone onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de 
voorgeschreven tijdsintervallen. Voor een correcte controle 
van het peil van de overbrenging:

-  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

- Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.

-  Schroef de dop van het oliepeil los (fig.32/D Pos.”1”). 
Het peil is correct als de olie een beetje naar buiten 
stroomt of zich enkele millimeters (hooguit 2mm) onder 
de opening van de peildop bevindt

 - LET OP:
Mocht de olie niet op peil zijn, voeg dan olie toe door de 
opening van de peildop tot de olie hieruit naar buiten stro-
omt. Het bijvullen moet plaatsvinden terwijl olie en overbren-
ging de omgevingstemperatuur hebben.

 - LET OP:
Handhaaf de olie altijd op het peil.
Werken met een te laag peil kan oververhitting en beschadi-
ging van de overbrenging veroorzaken.

 - LET OP:
De controle van het peil van de overbrenging moet uitge-
voerd worden terwijl de motor ingeschakeld is. Voer alle 
aanwijzingen uit die in hoofdstuk “B” staan om deze hande-
ling geheel veilig uit te voeren.

 - LET OP:
IN geval van verversing van de olie in de overbrenging, 
raadpleegt u de paragraaf “Verversing olie Vario System 
overbrenging”.

 - LET OP:
Voor deze onderhoudswerkzaamheden moet de singel weg-
genomen worden.
Raadpleeg de paragraaf “De singel wegnemen”.

 - LET OP:
Voor het oliepeil en de olieverversing wendt u zich 
tot een assistentiecentrum van  DIECI.
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BRANDSTOFTANK
(fig.33/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 startsleutel, plaats in de 
cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”. 

3.  Plaats een bak met voldoende capaciteit onder de afvo-
erdoppen (fig.33/D Pos.”3”) zodat tijdens de reiniging de 
naar buiten stromende brandstof wordt opgevangen.

4.  Schroef de vuldop van de brandstoftank 
 (fig.33/D Pos.”2”) los.

5.  Schroef de afvoerdop van de brandstoftank 
 (fig.33/D Pos.”3”) los.

6.  Laat de brandstof nar buiten stromen en giet daarna voor 
de spoeling 10 liter schone brandstof in de vulopening 
om eventuele resterende onzuiverheden te elimineren.

7.  Plaats de afvoerdop weer terug en draai hem helemaal vast.

8.  Vul de tank met schone brandstof en plaats de dop terug.

 - LET OP:
Voor de reiniging van de tank wend u zich tot een 
assistentiecentrum van DIECI

 - LET OP - 

De brandstof is zeer ontvlambaar.

Rook niet en houd vlammen tijdens deze 
werkzaamheden op afstand.

Gevaar voor brand of explosies.

 - LET OP - 

De afvalbrandstof is potentieel gevaarlijk 
afval voor het milieu en moet dus op 
passende wijze ingezameld worden.

1

2

(fig.33/D)

3
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RADIATOR WATER / OLIE / INTERCOOLER

 - LET OP - 

Deze handelingen moeten uitgevoerd worden 
wanneer de motor koud staat.

Reiniging van de radiatorgrille

De radiatorgrille (fig.37/D Pos.”1”, fig.38/D Pos.”1”) en de 
luchtcirculatieroosters (fig.36/D Pos.”A-B-C-D”) moeten zo 
schoon mogelijk gehouden worden zodat een betere warm-
tewisseling tussen de radiator en de circulerende lucht moge-
lijk is. Om onzuiverheden te verwijderen, moet een luchtstraal 
onder lage druk gebruikt worden die van binnen naar buiten 
de radiator gericht moet 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 gebruikt wordt.

 - LET OP:
Voordat de motor wordt behandeld met lucht- of waterstra-
len moet de handleiding voor het gebruik en het onderhoud 
geraadpleegd worden.

 - LET OP:
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 water-
peil 3 cm onder de dop van de radiator gehouden worden 
(fig.40/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 startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.  

3.  Draai de dop van de radiator (fig.40/D Pos.”1”) langzaam 
tegen de klok in tot aan de veiligheidsblokkering.

4.  Laat druk en stoom uitstoten.

5.  Verwijder de dop.

6.  Controleer het koelvloeistofpeil, vul indien nodig bij met een 
mengsel van water en antivries.

7.  Voer de handelingen in omgekeerde volgorde uit om de 
dop terug te plaatsen.

 - LET OP:
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.

 - LET OP - 

Gebruik gedemineraliseerd water om de koelinstallatie 
te vullen. Kalkhoudend water veroorzaakt afzettingen en 

een een voortijdige veroudering van de installatie. (fig.38/D)

(fig.36/D)

1

B

A

CD

(fig.37/D)

1
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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 startsleutel, plaats in 

de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.
3.  Plaats een bak met voldoende inhoudscapaciteit onder 

de radiator om de koelvloeistof die tijdens de vervanging 
naar buiten stroomt op te vangen.

4.  Verwijder het achterste aanzuigrooster op de rechterkant 
van het chassis (fig.36/D, pos.C) door de schroeven er-
van weg te nemen.

5.  Verwijder de mof (fig.41/D Pos.”1”) zodat het water uit 
de radiator kan stromen; verwijder de vuldop zodat het 
water nog sneller wegstroomt.

6.  Laat het koelcircuit helemaal leeglopen.
7.  Controleer de staat van de moffen en van de bevestigin-

gen daarvan, en vervang ze indien noodzakelijk.
8. Spoel de radiator met schoon water via de vuldop 

(fig.40/D Pos.”1”), en laat het wegstromen via de ope-
ning van de mof (fig.41/D Pos.”1”). Voeg indien noodza-
kelijk een reinigingsmiddel aan het schone water toe.

9.  Sluit na de reiniging de afvoeropening weer en plaats de 
mof weer terug (fig.41/D Pos.”1”).

10. Vul de koelinstallatie via de vuldop (fig.40/D Pos.”1”) met 
de vooraf klaargemaakt koelvloeistof tot het correcte peil 
wordt bereikt (3 cm onder de dop van de radiator).

11. Sluit de dop (fig.40/D Pos.”1”), start de motor en laat 
deze enkele minuten op het minimum toerental draaien.

12. Controleer of geen lekken aanwezig zijn, controleer het 
peil en voeg indien noodzakelijk nog vloeistof bij.

13. Als de handelingen klaar zijn, plaatst u het rooster (fig.36/D, 
pos.C) weer terug met gebruik van de betreffende schroeven.

 - LET OP:
Draag gepaste beschermende kleding tijdens deze handelingen.

 - LET OP:
Het verwijderde koelmiddel is potentieel gevaarlijk afval voor 
het milieu en moet dus op passende wijze ingezameld worden.

 - LET OP - 

Voor de vervanging van de koelvloeistof wend 
u zich tot een assistentiecentrum van DIECI.

 - LET OP - 

Gebruik gedemineraliseerd water om de koelinstallatie 
te vullen. Kalkhoudend water veroorzaakt afzettingen en 

een een voortijdige veroudering van de installatie.

 - LET OP - 

De radiator moet altijd gevuld zijn met een oplossing 
van gedestilleerd water en antivries, om corrosie te 

vermijden en bevriezing van het water in de installatie.
De mengpercentages worden aangeduid op 

de verpakking van het antivries.

(fig.41/D)

1

(fig.40/D)

(fig.39/D)
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 - LET OP:
Voor de vervanging van de koelvloeistof wend u zich 
tot een assistentiecentrum van DIECI.
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LUCHTFILTER
(fig.45/D Pos.”1”)

Reiniging / Vervanging patronen

Een luchtfilter dat in slechte staat gehouden wordt, veroorza-
akt een beperking van het vermogen, excessief brandstofver-
bruik en een beperking van de bedrijfsduur van de motor.

De verstopping van het filter wordt gemeld door het daar-
voor bestemde controlelampje op het centrale dashboard; 
wanneer de verstopping wordt gemeld, mag maximaal 10 
uren verder gewerkt worden. Het onderhoud moet hoe dan 
ook uitgevoerd worden met inachtneming van de voorge-
schreven tijdsintervallen.

De reiniging van het filter moet uitgevoerd worden met per-
slucht, maximum 3 bar, op een afstand van minimum 150 
mm. Let bijzonder goed op het filterelement niet te bescha-
digen.
Gebruik een natte doek die geen resten achterlaat om het 
kastje en het deksel te reinigen.

Voor een correcte reiniging:

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein.
2.  Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 

de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.  
3.  Open en blokkeer de kap.
4.  Trek het blokkeerhendeltje (fig.46/D Pos.”1”) naar u toe. 

Het bevindt zich op de vier hoeken van het filterdeksel 
(fig.45/D Pos.”2”).

5. Verwijder het deksel (fig.45/D Pos.”2”).
6.  Duw de interne handgreep (fig.47/D Pos.”1”) in de rich-

ting van de cabine (zoals aangeduid wordt door de pijl) 
en trek deze daarna naar boven om het secundaire filter 
te verwijderen.

7.  Laat het papieren filter (fig.48/D Pos.”1”) uit de houder 
schuiven en richt het deel met de pakking omlaag. Hou 
een hand onder het filter zodat het niet kan vallen en be-
schadigd raakt.

8.  Verwijder het primaire filter (fig.49/D Pos.”1”) door het 
extractielipje op de zijkant (fig.49/D Pos.”2”) of het cen-
trale plastic (fig.49/D Pos.”3”) naar u toe te trekken.

9.  Reinig of vervang de filters en monteer alles weer door de-
zelfde handelingen in de omgekeerde volgorde uit te voeren.

 - LET OP:
Er wordt aanbevolen om de filters alleen te reinigen wanne-
er het controlelampje de verstopping meldt, of op de voorge-
schreven tijdintervallen. Door een onnodige en te frequente 
reiniging worden de elementen onderworpen aan beschadi-
gingen, door hantering, zodat stof of vuil de filterfase kunnen 
passeren en de motor schade kunnen berokkenen.

 - LET OP:
Als de filterelementen in contact komen met ongeacht welke 
vloeistof moeten ze vervangen worden.
Controleer regelmatig de inlaatmoffen en vervang ze on-
middellijk indien ze versleten of beschadigd zijn. Controleer 
regelmatig de sluiting van de bouten en de klembandjes. De 
lucht mag niet in circulatie in de motor gebracht worden zon-
der eerst door het filter te gaan.

1
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(fig.45/D)
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(fig.48/D)

(fig.49/D)
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Tijdens de vervanging van de filterpatronen moet niet alleen 
de filterruimte gereinigd worden maar ook de primaire inlaat-
leiding (fig.45/D Pos.”3”).

De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden:

1. Verwijder de bouten van het kanaal van de primaire inla-
atleiding (fig.51/D Pos.”1”).

2.  Verwijder het kanaal, en reinig het met een straal perslucht.

3. Verwijder de bout op de voorzijde van het filter (fig.50/D 
Pos.”1”) en verwijder de ‘bijenkorf’ op de inlaat van de 
lucht (fig.50/D Pos.”2”). 

4. Gebruik voor de reiniging een natte doek die geen resten 
achterlaat. Reinig iedere opening voor de luchtinlaat.

5. Herhaal dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde 
om alles weer te monteren.

 - LET OP:
Als de pakking tussen de inlaatleiding en het filter bescha-
digd is, moet deze vervangen worden.

 - LET OP:
Zorg ervoor dat het filter correct en onbeschadigd gemonte-
erd is.

 - LET OP:
Voor een perfecte efficiëntie van het filter, is het aanbevolen 
om te werken met een filter dat volledig is in al zijn delen en 
componenten.
Ieder versleten deel moet zo snel mogelijk vervangen worden.

 - VERBOD  - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN

om zonder motorluchtfilter te werken.

De motor zuigt constant lucht aan tijdens het gebruik; 
de aanwezige stoffen die in circulatie gebracht worden, 
kunnen ernstige schade berokkenen aan de installatie.

Voor de specificaties betreffende de veiligheid 
raadpleegt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig 

uitvoeren van onderhoud” pag. B/16.

2

1

(fig.50/D)

(fig.51/D)
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

FILTER VENTILATIE CABINE
(fig.56/D Pos.”1”)

Het gewone onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de 
voorgeschreven tijdsintervallen.
Wanneer het ventilatiefilter van de cabine vervangen wordt, 
moet de inlaatleiding (fig.56/D Pos.”2”) met een luchtstraal 
van binnen in de cabine naar buiten gereinigd worden.

Vervanging van het filter voor de ventilatie van de cabine.
Het filter van de cabine moet om de 250 werkuren vervan-
gen worden.
Reinig het rooster van de luchtaanzuiging (fig.57/D Pos.”1”) 
aan het einde van iedere werkdag met een luchtstraal.
Hier volgt de sequentie voor de correcte vervanging van het filter:

1. Parkeer de machine op een vlak terrein.
2. Trek de arm in en plaats deze geheel omlaag.
3. Schakel de motor uit, verwijder de startsleutel en plaats in 

de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.
4. Verwijder het carter dat zich links van de stoel bevindtabine 

bevindt (fig.55/D Pos.”1”), door de bevestigingsschroef los 
te draaien.

5. Verwijder het versleten filter en plaats het nieuwe (fig.56/D 
Pos.”1”).

6. Monteer het carter weer.
7.  Start de motor weer met de ventilator in werking om te con-

troleren of de handelingen correct werden uitgevoerd.

 - LET OP:
Reinig het verstopte filter niet met lucht of water en herge-
bruik hem niet.
Aan het einde van zijn bedrijfsduur verliest het filter bepaal-
de kenmerken die niet hersteld kunnen worden.

 - BELANGRIJK:
Als de machine in zeer stoffige omgevingen wordt gebruikt 
(bijv. in hooischuren, enz.), wordt de bedrijfsduur van het 
filter beperkt tot 100 uren.

 - BELANGRIJK:
In geval van storingen van het ventilatiesysteem moet ge-
controleerd worden of het filter verstopt is.

Contacteer de assistentiedienst van DIECI in geval van sto-
ringen na vervanging van het filter.

 - LET OP:
Gebruik de machine niet zonder filter in de cabine.
Als er stof in de cabine komt, bestaat er risico voor de 
gezondheid van de operator en kan het ventilatiesysteem 
defect raken.

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

(fig.55/D)

(fig.56/D)

(fig.57/D)
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AIRCONDITIONING 
(OPTIONEEL)

Reiniging van de installatie

1. Verwijder het beschermcarter (fig.58/D Pos”1”). 
2. Reinig de condensor (fig.59/D Pos”1”) door perslucht bij een 

maximum druk van 7 bar via de stralingsmassa, vanaf de te-
genovergestelde zijde van de normale luchtstroom, te richten.

3. Let op dat de vinnen van de radiator niet worden be-
schadigd.

4. Monteer na de reiniging de condensor weer.

 - BELANGRIJK:
Als het airconditioningsysteem niet naar behoren werkt, 
moet de condensor onmiddellijk geïnspecteerd worden.

 - BELANGRIJK:
Controleer jaarlijks de gaslading via de daarvoor bestem-
de kranen (fig.60/D Pos”2”).

 - LET OP:
Vervang het ontvochtigingsfilter (fig.59/D Pos”2”) om de 2 jaar.
Als dit filter stukgaat, kan de installatie van de airconditio-
ning ernstig beschadigd worden en kunnen deeltjes in de 
lucht terechtkomen 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 instal-
latie in het algemeen.

 - LET OP:
Maak GEEN ENKELE buigzame leiding van de installatie 
van de airconditioning los. Als de huid in aanraking komt 
met het koelmiddel kan bevriezing veroorzaakt worden.

Spanning van de riem van de compressor

Controleer de spanning van de riem (fig.60 Pos.”1”) van de 
compressor om de 500 uur.

 - LET OP:
De riem moet gecontroleerd worden wanneer de motor koud 
staat.
Schakel, voordat de controle wordt uitgevoerd, de motor uit 
en verwijder de startsleutel, plaats in de cabine een bord 
met de tekst “onderhoud in uitvoering”.

C1

(fig.58/D)

(fig.59/D)

(fig.60/D)

C2

1

C2

1
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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

 - LET OP:
Tijdens de controle mogen geen personen aanwezig zijn 
binnen de actieradius van de machine.

 - LET OP:
Controleer één beweging per keer. 

 - LET OP:
In geval van storingen mag de machine niet gebruikt worden 
tot de reparatie klaar is.

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

(fig.64/D)
(Blokkeerklep hefcilinder van de arm)

A) Hefcilinders arm: (fig.64/D)

1. Start de motor. Controleer of de parkeerrem ingescha-
keld is en de overbrenging op ‘vrij’ staat. 

2. Til de arm ongeveer 45° op. 

3. Stel de bedieningshendel in werking om de arm omlaag 
te plaatsen terwijl de motor op 1400 toeren draait.

 Stop de motor 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 gestopt werd, is 
de blokkeerklep van de cilinders defect.
Het defect moet zo snel mogelijk opgelost worden; contacte-
er het assistentiecentrum van DIECI.
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C) Cilinder richten vorken: (fig.66/D)

1. Start de motor en neem een lading op met de vorken
 (bijvoorbeeld een lading stenen of enkele hooibalen).
 Hel de vorken compleet naar achteren. 

2.  Schakel de parkeerrem in en zet de overbrenging op ‘vrij’. 

3. Verwijder de arm net voldoende van de grond om de 
vorken in staat te stellen naar voren te hellen. 

4. Stel de bedieningshendel in werking om de vorken naar 
voren te hellen terwijl de motor op 1400 toeren draait.

 Stop de motor tijdens de beweging van de vorken.
 De beweging van het richten moet vertragen en daarna 

stoppen wanneer de motor vertraagt en stopt.

Als de vorken omlaag blijven gaan of blijven bewegen nadat 
de motor gestopt is, is de blokkeerklep defect.
Het defect moet zo snel mogelijk opgelost worden; contacte-
er het assistentiecentrum van DIECI.

B) Cilinder extensie arm: (fig.65/D)

1. Start de motor. Controleer of de parkeerrem ingescha-
keld is en de overbrenging op ‘vrij’ staat. 

2. Plaats de arm volledig omhoog en verleng hem compleet. 

3. Stel de bedieningshendel in werking om de arm in te 
trekken terwijl de motor op 1400 toeren draait.

 Stop de motor 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 gestopt werd, is 
de blokkeerklep defect.
Het defect moet zo snel mogelijk opgelost worden; contacte-
er het assistentiecentrum van DIECI.

(fig.66/D)
(Blokkeerklep externe cilinder richten plaat)

(fig.65/D)
(Blokkeerklep interne cilinder extensie van de arm)
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(fig.70/D) (Tabel aanbevolen viscositeit van de olie)

POWER SHIFT SCHAKELING
Specificaties smeermiddelen

Beide overbrengingen en de overbrengingskast maken van 
dezelfde olie gebruik.

Aanbevolen smeermiddelen:
1. TO-4
2. J20 C, D
3.  MIL-PRF-2104G
4.  C-4
5.  Dexron*II Equivalent 

 - LET OP:
Dexron*III, olie voor motoren en GL-5 olie worden 
niet aanbevolen.

Aanbevolen viscositeit van de olie
Het is raadzaam gebruik te maken van smeermiddelen met 
één gradatie met zeer hoge viscositeit op omgevingstem-
peratuur. Dit zal als regel een smeermiddel met kwalificatie 
CAT TO-4 zijn. Als grote wijzigingen van de omgevingstem-
peratuur voorzien worden, worden de smeermiddelen J20 
C, D multigradatie aanbevolen.
De muligradatie smeermiddelen zouden toegepast moeten 
worden met een lager vicositeitsgehalte voor de overheer-
sende omgevingstemperatuur, men zal dus een 10W20 ge-
bruiken waar een 10 W met één gradatie gebruikt wordt. Als 
een C-4 smeermiddel in plaats van een J20 gebruikt wordt, 
wordt aangeraden om de 10 intervalpunten van de viscosi-
teit niet te overschrijden, bijvoorbeeld een 10W20.

 - LET OP:
De synthetische smeermiddelen zijn goedgekeurd als ze 
door een van bovenstaande specificaties gekwalificeerd 
worden. Er zijn richtlijnen van toepassing voor de viscositeit 
van de olie maar de synthetische multigradatie middelen 
kunnen een interval van meer dan 10 punten hebben. Neem 
voor aanbevelingen over vuurbestendige middelen contact 
op met DIECI.

Intervallen voor olieverversing
Controleer het oliepeil dagelijks (om de 10 uur volgens het 
onderhoudsprogramma).
Ververs de olie om de 1000 uur onder middelzware omge-
vingsomstgandigheden en werkcyclus.
De werking bij hoge/verzwarende temperaturen of onder 
zeer stoffige omstandigheden, zal de veroudering en de ver-
vuiling versnellen en de onderhoudstijden en -controles met 
50% verkorten.

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
-40

Celsius

SAE OW20

Dexron* II or equivalent.

SAE 10W

SAE 20

SAE 30

SAE 40

Fahrenheit -22 -4 14 32 50 68 88 104 122
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Power Shift schakeling
(fig.71/D)

Aanwijzingen
De afbeeldingen zijn indicatief en zouden kunnen verschillen 
van de delen die werkelijk op uw machine geïnstalleerd zijn.
De verwijzingen naar de onderhoudsopeningen betreffen de 
volgende pagina’s (pag.D/37) waar de PowerShift schake-
ling met verdeler en twee standaard bruggen weergegeven 
worden, voor een preciezere identificatie.
De PowerShift schakeling is niet aanwezig met de 
hydrostatische overbrenging VS.

Power Shift schakeling
Verversing olie

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

2. Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdoppen zodat de olie die 
tijdens de verversing naar buiten stroomt wordt opgevangen.

4.  Verwijder de afvoerdop (fig.73/D Pos.”G”) en de vuldop 
(fig.73/D Pos.”F”) zodat de olie volledig afgevoerd kan 
worden.

5.  Laat de olie volledig wegstromen.
6.  Plaats de afvoerdoppen weer en draai ze helemaal vast.
7.  Vul bij met olie van het aanbevolen type via de vuldop/

peildop (fig.73/D Pos.”F”).
8.  Het oliepeil is correct wanneer de olie het maximumpeil 

“Full” op de peilstok bereikt (fig.73/D Pos.”E”) wanneer 
de motor ingeschakeld is.

9.  Controleer eventuele lekken uit de afvoerdoppen.
10. Plaats de vuldop/peildop weer en draai hem helemaal vast.

 - LET OP:
De controle van het oliepeil moet uitgevoerd worden ter-
wijl de motor ingeschakeld is.

 - LET OP:
Voor deze onderhoudswerkzaamheden moet de singel weg-
genomen worden.
Raadpleeg de paragraaf “De singel wegnemen”.

Filter Power Shift schakeling
(fig.72/D pos.”1”)

Voor een correcte vervanging gaat men als volgt tewerk:
1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 

met de differentiaalolie nog warm.
2. Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 

de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”.
3. Plaats een bak onder het filter zodat tijdens de vervanging 

eventueel wegstromende olie wordt opgevangen.
4. Verwijder het filterpatroon door het los te draaien met een 

bandsleutel.
5. Reinig de filterhouder met een schone doek die geen 

pluisjes achterlaat en controleer of de oude dichtingsring 
wordt verwijderd.

6.  Neem het nieuwe filter. Smeer de dichtingspakking met de-
zelfde olie van de machine.

7.  Schroef het filter alleen handmatig vast en let op dat de 
eerder gesmeerde pakking correct wordt geplaatst.

8.  Start de machine en controleer of geen lekken aanwezig zijn.

(fig.71/D)

1

(fig.72/D)

 - LET OP - 
Hierna volgen enkele codes van de soorten olie die 
voor de PowerShift schakeling aanbevolen worden:

TO-4
J20 C, D

MIL-PRF-2104G
C-4

DIECI stelt zich o pgenerlei wijze aansprakelijk 
wanneer andere dan de aanbevolen soorten olie 

gebruikt worden.

 - LET OP:
De verwijderde olie vormt potentieel gevaarlijk afval voor het 
milieu en moet dus op passende wijze ingezameld worden.

 - LET OP:
Voor het oliepeil en de olieverversing wendt u zich 
tot een assistentiecentrum van DIECI.
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Verdeler

Verversing olie
(fig.73/D)  

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

2. Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdoppen zodat de olie die 
tijdens de verversing naar buiten stroomt wordt opgevangen.

4.  Verwijder de afvoerdop (fig.73/D Pos.”G2”) en de vuldop 
(fig.73/D Pos.”F2”) zodat de olie volledig afgevoerd kan 
worden.

5.  Laat de olie volledig wegstromen.
6.  Plaats de afvoerdoppen weer en draai ze helemaal vast.
7.  Vul bij met schone olie van het aanbevolen type, via de 

vuldop (fig.73/D Pos.”F2”).
8.  Het peil is correct als de transparante dop geheel in de 

olie gedompeld is (fig.73/D Pos.”E2”).
9.  Controleer eventuele lekken uit de afvoerdoppen.
10. Plaats de vuldop weer en draai hem helemaal vast.

 - LET OP:
Voor deze onderhoudswerkzaamheden moet de singel weg-
genomen worden.
Raadpleeg de paragraaf “De singel wegnemen”.

 - LET OP:
Voor het oliepeil en de olieverversing wendt u zich 
tot een assistentiecentrum van DIECI.

 - LET OP:
De verwijderde olie vormt potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu en moet dus op passende wijze ingeza-
meld worden.
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Legenda

E Oliepeildop

F  Vuldop

G Afvoerdop

H Ontluchtingsdop

M Oliedop

POWERSHIFT SCHAKELING

H

H

E

F

G

G

E F

G

(fig.73/D)
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VARIO SYSTEM OVERBRENGING

Specificaties smeermiddelen reductordeel 

• Geschikte hydraulische vloeistoffen 

Volgens SAE90 API-GL 5

• Temperatuur

De vereisten voor temperatuur en viscositeit moeten in acht 
genomen worden.

De temperatuur moet binnen de hierna aangeduide limieten liggen: 

T min. = -20°C gedurende enkele ogenblikken, bij koude start

T max. = 115°C gedurende enkele ogenblikken

• Viscositeitinterval

-  Minimum = 7 mm2/s   - Gedurende enkele ogenblikken

-  Aanbevolen = 12-80 mm2/s (aanbevolen werkviscositeit)

-  Maximum = 1600 mm2/s 
   (gedurende enkele ogenblikken, bij koude start)

 - LET OP - 
DIECI stelt zich op generlei wijze aansprakelijk 

in geval van gebruik van andere dan de 
aanbevolen soorten olie.

(fig.74/D)
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VARIO SYSTEM OVERBRENGING

Verversing olie
(fig.75/D, fig.76/D)  

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

2. Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdoppen zodat de olie die 
tijdens de verversing naar buiten stroomt wordt opgevangen.

4.  Verwijder de afvoerdop (fig.75/D Pos.”G”) en de peildop 
(fig.76/D Pos.”E”) zodat de olie volledig afgevoerd kan worden.

5.  Laat de olie volledig wegstromen.
6.  Plaats de afvoerdop weer en draai hem helemaal vast.
7.  Vul bij met schone olie van het aanbevolen type, via de 

vuldop/peildop (fig.76/D Pos.”E”).
8.  Het oliepeil is correct wanneer olie uit de openingen van 

de peildop stroomt (fig.76/D Pos.”E”).
9.  Controleer eventuele lekken uit de afvoerdoppen.
10. Plaats de vuldop/peildop weer en draai hem helemaal vast.

 - LET OP:
DIECI stelt zich op generlei wijze aansprakelijk in 
geval van gebruik van andere dan de aanbevolen 
soorten olie.

 - LET OP:
Voor deze onderhoudswerkzaamheden moet de singel 
weggenomen worden. Raadpleeg de paragraaf “De singel 
wegnemen”.

 - LET OP:
Voor het oliepeil en de olieverversing wendt u zich 
tot een assistentiecentrum van DIECI.

 - LET OP:
De verwijderde olie vormt potentieel gevaarlijk afval 
voor het milieu en moet dus op passende wijze ingeza-
meld worden.

(fig.75/D)

(fig.76/D)
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1

2

3

4

5

6

7

(fig.77/D)

Legenda

1 Karkas

2  Controle

3 Verstelbaar zadel

4 As

5 Aanjaaggroep

6 Tandwielstelsel

7 Toerentalsensor

VARIO SYSTEM OVERBRENGING
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Differentiaalbruggen voor / achter

Olieverversing
(fig.80/D)  

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

2. Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdoppen om eventuele 
uitstromende olie tijdens de vervanging op te vangen.

4.  Verwijder de afvoerdop (fig.84/D Pos.”G”) en de vuldop/peil-
dop (fig.84/D Pos.”F”) zodat de olie volledig kan wegstromen.

5.  Laat de olie volledig wegstromen.

6.  Plaats de aflaatdoppen terug en draai ze goed vast.

7.  Vul bij met schone olie van het aanbevolen type, via de 
vuldop/peildop (fig.84/D Pos.”F”).

8.  Het oliepeil is correct wanneer olie uit de vuldop/peildop 
stroomt (fig.84/D Pos.”F”).

9.  Controleer of de afvoerdoppen niet lekken.

10. Plaats de vuldop/peildop terug en draai hem goed vast.

 - LET OP:
Voor het oliepeil en de olieverversing wendt u zich 
tot een assistentiecentrum van Dieci

Planetaire reductor
Olieverversing
(fig.81/D - fig.82/D - fig.83/D)

1.  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein, 
met de differentiaalolie nog warm.

2  Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 
de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”. 

3.  Plaats een bak onder de afvoerdoppen om eventuele 
uitstromende olie tijdens de vervanging op te vangen.

3.  Draai de naaf van het wiel (fig.81/D Pos.”1”) zodanig 
dat de opening (fig.82/D Pos.”M”) zich onderaan bevindt 
(fig.82/D) en verwijder de oliedop.

4.  Laat de olie volledig wegstromen.

5.  Draai de naaf van het wiel zodanig dat de opening (fig.83/D 
Pos.”M”) zich in de tussenpositie bevindt (fig.83/D).

6.   Vul de reductor via de opening (fig.83/D) tot het peil 
wordt bereikt. 

 Het correcte peil is 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 alle vier de reductorgroepen.

 - LET OP:
Voor het oliepeil en de olieverversing wendt u zich 
tot een assistentiecentrum van DIECI.

(fig.80/D)

1

(fig.81/D)

(fig.82/D) (fig.83/D)

M

M
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E

H

M

M

H

G

F

DIFFERENTIAALBRUG

Legenda

E Oliepeildop

F  Olievul- en peildop

G Afvoerdop

H Ontluchtingsdop

M Oliedop

(fig.84/D)
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GLIJVLAKKEN TELESCOOPARM

Invetten
(fig.88/D)

De glijvlakken van de arm moeten gesmeerd gehouden wor-
den om de bewegingen soepel te houden en slijtage zo veel 
mogelijk te vermijden.

Schuif de arm compleet uit en controleer het oppervlak ervan.
Als de vetlaag dun is, of onzuiverheden bevat (zand, stof, 
spaanders, enz.), moet als volgt gehandeld worden:

-  Verwijder de vetlaag van de oppervlakken van de 
uitschuifelementen met behulp van een doek wanneer 
de arm volledig horizontaal uitgeschoven is. 

-  Gebruik een kwast om een laag aanbevolen vet goed uit 
te strijken op de vier zijden van de telescooparm.

-  Zet de telescooparm meerdere malen in werking om het 
vet gelijkmatig te verdelen.

-  Verwijder het overtollige vet.

 - LET OP - 

Tijdens de fase van visuele controle en het uitsmeren 
van vet moet de machine uitgeschakeld zijn en moet 

de sleutel uit de cabine weggenomen zijn om 
onopzettelijke manoeuvres te vermijden. 

 - LET OP:
Als de machine in belastende omstandigheden en in zeer 
stoffige omgevingen wordt gebruikt, dient men frequenter in 
te vetten.

 - LET OP:
Gebruik alleen smeermiddelen die aangeduid worden in de 
tabellen van DIECI. Andere smeermiddelen kunnen ernstige 
schade van de glij-oppervlakken veroorzaken.

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

Slijtage van de glijvlakken

Voor de intervallen moet de samenvattende tabel aan het 
begin van het hoofdstuk geraadpleegd worden.

De slijtage van de glijvlakken kan leiden tot oscillaties en 
spelingen tussen twee schuifelementen met als gevolg ver-
lies van de precisie van de bewegingen en gevaar op vallen 
van de lading. Hoe erger de slijtage hoe ernstiger de gevol-
gen zullen zijn. Het onderhoud van de glijvlakken van de te-
lescooparm moet uitgevoerd worden in een erkende garage.

(fig.88/D)
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EXTERNE KETTINGEN ARM
(fig.89/D)

Smering

Het smeren moet uitgevoerd worden voor de volgende redenen:

-  Om een vloeistof tussen de contactoppervlakken te voe-
ren, die de slijtage beperkt en het afslaan vermijdt.

-  Om de kettingen te beschermen tegen corrosie.
-  Om het lawaai te beperken tussen de oppervlakken die 

aan stoten onderworpen worden.

Het smeren moet uitgevoerd worden:

-  In de lengte, in een zone waar de bewegingspunten wei-
nig belast worden om de penetratie van het smeermid-
del te vergemakkelijken.

-  Dwars, tussen de platen, om de penetratie van olie in de 
bewegingspunten te vergemakkelijken.

De viscositeit van de olie moet geschikt zijn voor de omge-
vingstemperatuur. Een te zwakke viscositeit begunstigt de 
evacuatie van het smeermiddel, een te hoge viscositeit belet 
dat het smeermiddel in de bewegingspunten penetreert. Ra-
adpleeg de tabel geraadpleegd hiernaast voor de correcte 
viscositeit (fig.90/D).

 - LET OP:
Contacteer de assistentiedienst van DIECI in geval van specia-
le toepassingen en gebruik in ongunstige omstandigheden.

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

 - VERBOD  - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN

om de kettingen te smeren met vet.

Controle van de slijtage

Controleer het volgende op de aangeduide tijdsintervallen:

-  De geometrie van de installatie.
- De staat van de ketting, om sporen van wrijving te analy-

seren die op een niet-correcte geometrie van de installa-
tie kunnen duiden. Slijtage op het profiel van de zijplaat 
door contact met de riemschijven en de geleidersyste-
men. Slijtage op de zijkanten van de externe platen en 
op de koppen van de spillen door contact met de flenzen 
van de riemschijven of met eventuele geleiders.

- Slijtage van de bewegingspunten van de kettingen, zo-
wel door rechtstreekse meting van de lengte ervan met 
een meetinstrument of een controleliniaal, als visueel.

- Slijtage van de platen van de hefkettingen type Fleyer. 

 - LET OP - 

Het is verplicht om de kettingen te vervangen 
wanneer er door slijtage meer dan 2% verlenging is.

Wanneer de ketting wordt vervangen, IS HET VERPLICHT
ook de respectievelijke rollen te vervangen.

Aanbevolen viscositeit
ISO VG (Cst)

Temperatuur (C°)

- 15 < T< 0

0 < T< 50

50 < T< 80

tussen   15   en   32

tussen   46   en   150

tussen   220   en   320

In
te

rn
e

br
ee

dt
e

Diameter rol Externe schakel
Beslagring

Rol Interne plaat
Verbindingsschakel

Interne schakel
Steek

Spil
Externe plaat

(fig.89/D)

(fig.90/D) Tabel viscositeit olie ketting

(fig.91/D) Onderdelen van een standaard ketting
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Bepaling van slijtage als gevolg van verlenging

-  Controleer welk type ketting geïnstalleerd is, hetgeen 
aangeduid wordt op de externe platen ervan. Indien on-
leesbaar, neem dan contact op met het assistentiecen-
trum van DIECI.

-  Zoek de steek van de ketting op in de tabel (fig.92/D).
 (bijv. ketting Fleyer AL8/BL8 steek 1”/25,40mm) en ver-

menigvuldig dit met 10.

-  Meet 10 steken van de te controleren ketting (fig.93/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 deze dus verplicht vervangen worden.

2% van de meting  = [ Meting : 100 ] x 2

 - LET OP:
De meting moet uitgevoerd worden in meerdere punten wan-
neer de ketting gespannen is, omdat de slijtage niet gelijkmatig 
zou kunnen zijn. De meting kan uitgevoerd worden met een 
kaliber of met een liniaal met millimeteraanduiding (fig.94/D).

Controle, reiniging, smering

-  Parkeer de machine op een vlak en genivelleerd terrein.
-  Plaats de machine op de stabilisatorvoeten (indien aanwezig).
-  Schuif de telescooparm volledig uit in de horizontale positie.
-  Schakel de motor uit en verwijder de startsleutel, plaats in 

de cabine een bord met de tekst “onderhoud in uitvoering”. 
-  Reinig de kettingen met een schone doek, die geen resten 

achterlaat, om de meeste onzuiverheden te verwijderen.
-  Borstel de kettingen krachtig met behulp van een harde 

nylon borstel en schone gasolie om alle onzuiverheden 
te verwijderen. Daarna schoonblazen met perslucht.

-  Onderzoek aandachtig de kettingen zoals wordt aange-
duid in de paragraaf “controle slijtage”.

-  Smeer de kettingen licht, met een in olie gedrenkte kwa-
st (raadpleeg de paragraaf “smering”).

-  Verwijder het teveel aan olie van het volledige oppervlak 
van de kettingen met behulp van een schone doek.

-  Zet de telescooparm meerdere malen in werking om de 
olie gelijkmatig te verdelen. 

 - LET OP:
Neem in geval van vervanging van de kettingen contact op 
met het assistentiecentrum van DIECI.

 - LET OP - 
De kettingen kunnen verzwakt worden door de waterstof.

 - VERBOD  - 
HET IS ABSOLUUT VERBODEN
om in een zure plaats te werken.

Werk zo kort mogelijk in oxiderende 
en corrosieve omgevingen.

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

Kettingen Flyer
Kettingen Flyer
Steek inch 
Steek mm

Steek

(fig.92/D)

(fig.93/D)

(fig.94/D)

Steek
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SMEERNIPPELS 
Telescooparmen een/twee/drie schuifelementen

De referenties van de smeernippels van de armen met twee schuifelementen zijn dezelfde voor de armen met drie schuifelementen.
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadpleegt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van onderhoud” pag. B/16.

(fig.96/D)

(fig.97/D)
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SMEERNIPPELS 
Overbrengingsassen en differentiaalbruggen

 - LET OP:
Voor deze onderhoudswerkzaamheden moet de singel weggenomen worden. Raadpleeg de paragraaf “De singel wegnemen”.
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadpleegt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van onderhoud” pag. B/16.

Overbrengingsas voor 

Differentiaalbrug

Planetaire reductor

Overbrengingsas achter

(fig.98/D)
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ACCU-ONDERBREKER
(fig.99/D Pos.”1”)

De accu-onderbreker bevindt zich in de motorruimte naast 
de accu. Met deze schakelaar wordt de stroom naar de 
elektrische installatie uitgeschakeld door het circuit op de 
negatieve pool te openen.

-  Draai zo aan de handgreep dat de lange zijde zich pa-
rallel aan de accu bevindt, om het circuit te openen en 
de stroomtoevoer uit te schakelen.

-  Draai aan de handgreep zodat de beginpositie (fig.99/D 
Pos.”1”) wordt bereikt, om de begincondities te verkrij-
gen en het circuit te sluiten.

 - LET OP - 

De accu-onderbreker mag alleen gebruikt worden 
wanneer de machine uitgeschakeld is.

 - LET OP - 

Telkens wanneer onderhoud op de machine uitgevoerd 
wordt, moet de accu-onderbreker gebruikt worden om 
het elektrisch circuit te openen.

1

(fig.99/D)
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ZEKERINGEN
(fig.100/D Pos.”1”)

Algemene stuureenheid

Het elektrische hoofdcircuit wordt beschermd door zeke-
ringen die zich in de elektronische hoofdkaart bevinden 
(fig.100/D Pos.”1”).
Om de elektronische kaart te bereiken, moet het linker pla-
stic onder het dashboard verwijderd worden door eerst de 
schroeven los te draaien.
In geval van elektrische storingen moet allereerst de intacte 
staat van de zekeringen gecontroleerd worden om het de-
fect te zoeken. De zekeringen moeten verwijderd worden 
met een speciale tang.

Om een zekering te vervangen, moet deze uit de zitting ge-
haald worden met behulp van de speciale tang en vervan-
gen worden door een andere zekering van dezelfde klasse, 
kwaliteit en ampère.

 - LET OP:
Voordat de plastic delen onder het dashboard worden verwi-
jderd, moet de stroomtoevoer van de machine uitgeschakeld 
worden met gebruik van de accu-onderbreker.

 - LET OP:
Probeer in geen geval de zekering te repareren.

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

Stuureenheid motor
(fig.101/D Pos.”1”)

 - LET OP:
Voordat de motorruimte wordt bereikt, moet de machine uit-
geschakeld worden, moet de startsleutel verwijderd worden 
en moet de stroomtoevoer naar de machine uitgeschakeld 
worden met de accu-onderbreker.

De elektrische circuits van de motor en de bijbehorende 
onderdelen worden beschermd door een stuureenheid met 
zekeringen die zich in de motorruimte bevindt (fig.101/D 
Pos.”1”). 
Verwijder het deksel van het kastje om de zekeringen te 
kunnen bereiken. 
In geval van elektrische storingen moet als eerste handeling 
voor het zoeken van defecten de intacte staat van de zeke-
ringen gecontroleerd worden.

Om de zekering te vervangen, moet deze uit de zitting geha-
ald worden met behulp van de speciale tang en vervangen 
worden door een andere zekering van dezelfde klasse, kwa-
liteit en ampère. Iedere andere ingreep mag alleen uitgevo-
erd worden door bevoegd personeel.

 - LET OP:
Probeer in geen geval de zekering te repareren.

 - LET OP - 

De hoofdzekering van de machine bevindt zich in 
de stuureenheid van de motor.

1

1

(fig.100/D)

(fig.101/D)

 - LET OP:
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadpleegt u 
hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van onderhoud” 
pag. B/16.
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VERLICHTING

De verlichting van de machine moet steeds efficiënt en perfect 
functionerend zijn. De werking moet dagelijks gecontroleerd 
worden. Als de behuizing van de verlichting beschadigd is, 
moet het beschadigde deel onmiddellijk vervangen worden. 
Een doorgebrande lamp moet onmiddellijk vervangen worden.
Voor de specificaties betreffende de veiligheid raadple-
egt u hoofdstuk “B”, paragraaf “Veilig uitvoeren van 
onderhoud” pag. B/16.

KOPLAMP
(fig.105/D)

De koplamp bevat de richtingaanwijzers, de stadslichten en 
het grootlicht/dimlicht.
Om de lampjes te bereiken:
-  Stop de machine en gebruik de accu-onderbreker 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 vol-
gorde gehandeld worden. Zorg er voor dat de dichtingspak-
king correct wordt geplaatst.

Vervanging van het lampje van de richtingaanwijzers
(fig.106/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 stadslicht
(fig.107/D Pos.”1”)( 4w)

-  Neem het achterste deel vast waar zich de elektrische 
aansluitingen bevinden (fig.107/D Pos.”2”).

-  Draai en trek het achterste deel naar u toe.
-  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/grootlicht
(fig.108/D Pos.”1”)(60/55w H4)

-  Verwijder de elektrische connector door deze naar u toe 
te trekken.

-  Hef het blokkeerlipje op (fig.108/D Pos.”2”) op en plaats 
het opzij zodat het lampje vrijkomt.

-  Vervang het lampje en handel in omgekeerde volgorde 
om het te blokkeren en aan te sluiten. Respecteer de 
klemverbindingen van de lamp (fig.108/D Pos.”3”) zodat 
ze correct geplaatst wordt.

 - LET OP - 

De lampjes zijn zeer breekbaar. Hanteer ze voorzichtig.
De lampjes van het dimlicht mogen niet met 

de blote hand gehanteerd worden.

(fig.105/D)

(fig.106/D)

(fig.107/D)

(fig.108/D)

1
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1
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1
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ACHTERLICHT
(fig.109/D)

Het achterlicht bevat het licht van de achteruitversnelling 
(21W) (fig.109/D Pos.”1”), het rode achterlicht (5W) (fig.109/D 
Pos.”2”), het stoplicht (21W) (fig.109/D Pos.”3”), de richtinga-
anwijzer (21W) (fig.109/D Pos.”4”) en het achtermistlicht (21W) 
(fig. 109/D Pos. “5”).
Om de lampjes te bereiken:
-  Stop de machine en gebruik de accu-onderbreker 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 schroe-

ven los te draaien die zich op de kap bevinden.

 - LET OP:
Om de koplamp weer te sluiten, moet in de omgekeerde vol-
gorde gehandeld worden. Zorg er voor dat de dichtingspakking 
correct 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 omgekeerde volgorde uit om een 
nieuw lampje te plaatsen. 

WERKLICHT
(fig.110/D)

Vervanging van de lampjes
(fig.112/D Pos.”1”)(speciaal lampje)

-  Stop de machine en gebruik de accu-onderbreker om de 
stroomtoevoer uit te schakelen.

-  Verwijder de connector van de stroomtoevoer van het 
licht die zich achteraan bevindt (fig.111/D Pos.”1”).

-  Druk op de aansluiting van de connector op het licht 
(fig.111/D Pos.”2”).

-  Draai de aansluiting terwijl er op gedrukt wordt, om deze 
uit het blok te bevrijden.

Voer dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde uit om een 
nieuw lampje te plaatsen. 

WERKLICHT DUBBELE REFLECTOR
(fig.113/D)

Vervanging van de lampjes
(fig.114/D Pos.”1”) (Type 21w H3)

-  Stop de machine en gebruik de accu-onderbreker 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.114/D Pos.”2”).

-  Verplaats de blokkeerlipjes naar binnen om ze te bevri-
jden (fig.114/D Pos.”3”).

Voer dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde uit om een 
nieuw lampje te plaatsen. Respecteer de klemverbindingen 
(fig.114/D Pos.”4”) zodat het lampje correct geplaatst wordt.

1

2

1

(fig.110/D) (fig.111/D)

(fig.112/D)

(fig.113/D)

(fig.114/D)
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(fig.109/D)
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TABEL VOORBELASTINGEN EN 
AANHAALMOMENTEN VAN DE BOUTEN KLASSE 2
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117.48
145.16

166.08
206.39

227.22
283.79

287.16
356.84

4874.7
4499.1

7134.5
6599.6

8947.1
8265.6

14244.5
13167.4

20766.6
19204.0

28389.9
26261.2

39242.1
36364.2

47533.0
43986.1

61238.0
56747.1

76305.2
70791.9

88232.4
81761.8

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

0.10
0.14

6093.4
5623.9

8918.2
8249.5

11183.9
10332.0

17805.6
16459.2

25958.3
24005.0

35487.4
32826.5

49052.7
45455.3

59416.3
54982.7

76547.5
70933.9

95381.5
88489.8

110290.5
102202.2

M6

M7

M8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

klassen bouten grote steek
4.8 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9
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moment
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voorbela-
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N

aanhaal-
moment

Nm

voorbela-
sting

N

aanhaal-
moment

Nm

voorbela-
sting

N

aanhaal-
moment

Nm

voorbela-
sting

N

aanhaal-
moment

Nm

voorbela-
sting

N

aanhaal-
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Nm

voorbela-
sting

N
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inzetstukken met naafkap 60° - BSP schroefdraad
SCHROEFDRAAD

N.m

1/18-28
 

12-14

TABEL AANHAALMOMENTEN 
VAN DE HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN

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

inzetstukken met naafkap 60° - METRISCH 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

AANSLUITINGEN DIN 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

AANSLUITINGEN DIN 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/57 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

Aanzuigfilter hydraulische 
olie verstopt

Demonteer het oliefilter 
en vervang hem

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE

OVERBRENGING
Versnellingsbak 

PowerShift

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 detecteert niet de 
aanwezigheid van de bestuurder

Ga correct zitten

De vooruit-/ achteruithendel is niet 
ingeschakeld (controlelamp uit)

Zet de hendel in de 
gewenste stand

Vervolg op pag. D/58

OPSPOREN VAN DEFECTEN

 - LET OP: 
De ingrepen voor het wegnemen van defecten mogen alleen door bevoegd, gekwalificeerd en ervaren personeel uitgevoerd worden.

Geen ingrepen uitvoeren voor defecten als de “Gebruiksaanwijzing” en de “Veiligheidsnormen” van de machine niet eerst gele-
zen en begrepen zijn.

Dit symbool   geeft aan dat de geconstateerde storing NIET verholpen kan worden zonder de tussenkomst van een 
geautoriseerde werkplaats van DIECI Service.

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

Hendel rijrichting ingeschakeld Plaats de hendel in ‘vrij’

Geen 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

Start nietMOTOR

Operator zit niet correct
op de bestuurdersplaats Ga correct in de cabine zitten

PowerShift schakeling defect Repareer of vervang 
de overbrenging

Er is een lage versnelling ingeschakeld Schakel een hogere versnelling in
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

OPSPOREN VAN DEFECTEN

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE

OVERBRENGING
Vario System

Overmatige verwarming van 
de olie van de overbrenging

Het systeem werkt niet correct 
in beide rijrichtingen

Het systeem werkt niet correct 
in elk van de rijrichtingen Motor

Sluit de perslijnen pomp/motor.
Als de druk van de drukvulling her-
steld is in de uitvoeringsfase van 
de pomp, controleer dan de motor.

Geringe hoeveelheid olie 
in de installatie Herstel het correcte peil

Geringe performance van 
de warmtewisselaar

Gering debiet van drukvulling

Bypass-klep

Druk van drukvulling is lager dan 
de nominale waarde van 24bar met 
bediening FNR op NEUTRAAL

Servobesturing niet 
correct gevoed

Screen in ingang 
naar servobesturing 
verstopt door vuil

Controleer de druk van de 
drukvulling en de aanzuigdruk 
van de laadpomp

Controleer het oliepeil 
in de installatie

Controleer zuigfilter

Regel de ijking of vervang 
de maximumdrukklep op 
de drukvullijn

Vervang de aanjaagpomp

Controleer of de externe 
bypass-klep gesloten is

Controleer de druk van 
de drukvulling

Regel de ijking of vervang 
de drukvullingsklep

Controleer de aanzuigdruk 
van de aanjaagpomp

Inspecteer de aanzuiglijn

Controleer en vervang 
het aanzuigfilter

Vervang de aanjaagpomp

Controleer de luchtstroom door 
het ingangsrooster te controleren

Controleer de 
olietemperatuursensor
in de ingang



D/59 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

OPSPOREN VAN DEFECTEN

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE

OVERBRENGING
Vario System

Het systeem werkt niet correct 
in één enkele rijrichting

Laag systeem druk in een van 
de twee takken (onvoldoende 

koppel beschikbaar)

PL-kleppen

HPRV-kleppen

Geen correcte voeding
 Servo cilinder

Motor

Geringe hoeveelheid olie in de 
installatie

Olie geëmulgeerd met lucht

Aanjaagpomp

Koude start

Mechanische koppelingen

Overmatige viscositeit van de olie
Zorg voor de verwrming van de 
olie door een hulpfunctie tot het 
einde van de slag te activeren

Controleer eventuele ontregelnde 
uitlijningen die niet 
correct aangekoppeld zijn

Cavitatie

Controleer de stabiliteit van de 
druk van de drukvulling

Reinigen en vervang 
de maximumdrukklep van 
de drukvullijn

Controleer het oliepeil in de in-
stallatie

Controleer of de tank schuim bevat

Controleer of er onjuist 
geïnstalleerde leidingen zijn

Trillingen en geluiden van 
het systeem

Traag antwoord van het 
systeem /Onmogelijkheid om de 
maximumsnelheid te bereiken

Druk van drukvulling is lager dan 
de nominale waarde van 24bar met 
bediening FNR op NEUTRAAL

Controleer de druk van de 
drukvulling en de aanzuigdruk 
van de laadpomp

Controleer het oliepeil in de installatie

Controleer het aanzuigfilter

Regel de ijking of vervang 
de maximumdrukklep op de 
drukvullijn

Sluit de perslijnen pomp/motor

Als de zijkant van de overbrenging 
de nominale maximumdruk van 
450 delta bar bereikt, controleer 
dan de motor. 

Verwissel de PL-kleppen

Verwissel de HPRV-kleppen

Bedien met de hand de reductoren 
van de servobesturing

Controleer de controle-opening van 
de servobesturing die met de gese-
lecteerde richting belast is
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

Controleer het peil van de 
hydraulische olie

Schakel de rem uitDe machine rijdt in geen enkele 
rijrichting

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE

OVERBRENGING

Elektrisch circuit defect Repareer het circuit

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

Geen olie in het 
oliereservoir - remmen

Vul de tank bij en/of 
ontlucht de installatie

Rempomp defect

Remschijven versleten Vervang de remblokken

Repareren of vervangen

De machine remt nietREMMEN

Ongeschikte vloeistof in het 
circuit of in het differentiaalcarter

Controleer de vergelijkingstabel 
van de oliën

Vloeistoflek in het circuit Controleer de lekken

Peil hydraulische olie onvoldoende

Parkeerrem ingeschakeld

PowerShift schakeling defect
Repareer of vervang 
de overbrenging

OPSPOREN VAN DEFECTEN

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

HYDRAULISCHE
INSTALLATIE

OVERBRENGING
Vario System

Geen correcte voeding 
servobesturing

Geen correcte voeding 
van de cilinder

Maximumsnelheid dieselmotor
Controleer het maximum 
toerental van de dieselmotor

Screen in ingang naar 
servobesturing verstopt door vuil

Controleer de controle-opening van 
de servobesturing die met de gese-
lecteerde richting belast is

Traag antwoord van het systeem /
Onmogelijkheid om de maximum-

snelheid te bereiken



D/61 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

OPSPOREN VAN DEFECTEN

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

De wielen zijn niet correct
uitgelijnd Voer de uitlijning uit

Fout in de selectie van 
de besturing

Herpositioneer de hendel op 
een ander type besturing

Verdeler voor bediening defect Repareer of vervang 
de verdeler

Er sijpelt olie uit de hydraulische 
cilinders van het stuur Vervang de pakkingen

De machine rijdt dwars De 
wielen zijn niet uitgelijndSTUUR

UNIT PROBLEEM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK OPLOSSING

Peil hydraulische olie in 
tank onvoldoende Bijvullen

Hydraulische pomp defect Repareer of vervang de pomp
De machine tilt de lading niet op

TELESCOOPARM

IJking verdeler laag Controleer en ijk opnieuw 
de verdeler

Er sijpelt olie binnenin de 
hefcilinders

Vervang de pakkingen

Raadpleeg het hoofdstuk
“Het kennen van de 
machine-Gebruik”

Elektrische installatie defect
Controleer de zekeringen en 
de elektrische installatie

De arm wordt niet uitgeschoven
Raadpleeg het hoofdstuk
“Het kennen van de 
machine-Gebruik”

De veiligheidssystemen 
zijn ingeschakeld

De arm daalt niet
De veiligheidssystemen zijn 
ingeschakeld (Controlelampje 
en geluidsalarm zijn in werking)

De veiligheidssystemen zijn 
ingeschakeld (Controlelampje 
en geluidsalarm zijn in werking)

Raadpleeg het hoofdstuk
“Het kennen van de 
machine-Gebruik”
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 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

INSTRUCTIES VOOR HET OPSTELLEN VAN HET CONTROLEREGISTER

 Het “CONTROLEREGISTER” moet opgesteld worden conform de voorschriften van de Essentiële Veiligheidsvereisten 
4.4.2.b van Bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, zodat een bewijs wordt bewaard van de correcte uitvoering van 
alle controles en onderhoudswerken van de machine betreffende de veiligheid van de machine zelf.

 In het controleregister worden alle activiteiten betreffende de levensduur en het gebruik van de machine aangeduid (vervan-
ging van de delen, revisies, defecten, enz.), evenals alle driemaandelijkse en jaarlijkse controles die voorzien worden door 
de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen, waaronder die, die aangeduid worden in het deel “Onderhoud” en in het hoofd-
stuk “Werktuigen” in deze handleiding.

 Bovendien moeten de naam van de onderhoudstechnicusn en de datum van de ingreep genoteerd worden.
 Het is aanbevolen om dit controleregister bij te houden, bij te werken en zorgvuldig te bewaren gedurende de gehele 

bedrijfsduur van de machine.
 Hierna worden enkele pagina’s vrijgelaten zodat dit Controleregister opgesteld kan worden.

PLICHTEN EN MODALITEITEN VAN AANGIFTE AAN HET INSTITUUT VOOR PREVENTIE EN WERKVEILIGHEID

 Het Italiaans Ministerieel Besluit D.M. van 12/09/1959, Titel II – Artikel 7, schrijft de werkgever die de gebruiker is van gemo-
toriseerde heftoestellen met draagvermogen > 200 kg en hoogwerkers voor het optillen van mensen de plicht voor 
om de plaatsgevonden indienststelling van de machine aan te geven bij de bevoegde instelling van het grondgebied (op dit 
moment het I.S.P.E.S.L. of wel Italiaans Instituut voor preventie en werkveiligheid), onder vermelding van de plaats van in-
stallatie van de machine, zodat de instelling zelf een eerste controle kan uitvoeren.

 De aangifte aan het I.S.P.E.S.L. moet plaatsvinden door bij de mededeling van inwerkingstelling van de machine een kopie 
toe te voegen van de EG-Verklaring van Overeensteming van de machine, waarnaar verwezen wordt in Bijlage IIAvan 
Italiaanse Wetsbesluit17/2010 – Machinerichtlijn 2006/42/EG.

 De originele verklaringen (EG-verklaring van OVereenstemming – Bijlage IIA, ofwel de Verklaring van de Fabrikant – Bijlage 
IIB) moeten bewaard worden door de opdrachtgever.

 De aangifte aan het I.S.P.E.S.L. kan verstuurd worden via aangetekende brief met retourbewijs van ontvangst.
 Het is de taak van het I.S.P.E.S.L. om de plaatselijke dienst van toezicht (ASL) mededeling te doen over de plaatsgevonden 

inwerkingstelling van de machine. De ASL is belast met de daaropvolgende jaarcontroles.

PERIODIEKE CONTROLES EN REGISTRATIEWIJZE

 De werkgever/gebruiker van de machine moet de machine verplicht onderwerpen aan de periodieke controles die wettelijk 
voorzien worden (DM 12/9/59 en Wetsbesluit 81/08).

 Hij moet bovendien verplicht de onderhouds- en controleplanning respecteren die beschreven wordt in deze handleiding 
voor het gebruik en het onderhoud van de machine.

 De periodieke inspecties en controles, evenals de onderhoudshandelingen, moeten uitgevoerd worden door gespecialiseerd 
personeel dat hiervoor bevoegd werd verklaard of door een erkende garage van de constructeur DIECI S.r.l.

 De werkgever/gebruiker van de machine moet de resultaten van de controles in het Controleregister registreren, of laten re-
gistreren door bevoegd en daarvoor opgeleid personeel.

 De periodieke controles die in het “Controleregister” moeten genoteerd worden, zijn de volgende:
   a) Driemaandelijkse periodieke controles inzake de functionaliteit en/of de efficiëntie van kabels/kettingen volgens bijlage  

 VI punt 3.1.2 van Wetsbesluit 81/08;
   b) Jaarlijkse periodieke controles inzake de werking en de bewaring van de machine in het kader van de veiligheid   

 (jaarlijkse testen, controles van de corrosie, controles van de ijking, enz.) volgens bijlage VII van Wetsbesluit 81/08;
 De wet voorziet administratieve sancties ten laste van personen die de driemaandelijkse en de jaarlijkse controles niet uitvoeren.
 Het Controleregister, waar de controles moeten genoteerd worden, moet op verzoek getoond worden aan functionarissen 

die de van kracht zijnde wetgeving controleren.
 De functionaris van de plaatselijke controlerende instelling zal na de jaarlijkse controle een verbaal van geschiktheid afgeven 

of de noodzakelijke plichtplegingen voorschrijven. De gebruiker moet dit verbaal bewaren in het Controleregister.
 Als de plaatselijke controlerende instelling deze interventie niet uitvoert, wordt aanbevolen om toch een jaarlijkse controle te 

laten uitvoeren door een gekwalificeerd technicus die de resultaten van de controle in het Controleregister noteert.
 De beoordelingen van de controles moeten geregistreerd worden op de voorbehouden pagina’s, met aanduiding van het re-

sultaat van de controle, de datum, de handtekening en eventuele opmerkingen van de technicus.
 Als de voorbehouden pagina’s in deze handleiding onvoldoende zouden zijn voor de aantekeningen die aangeduid worden 

tijdens de bedrijfsduur van de machine, moeten andere pagina’s toegevoegd worden die dus op dezelfde manier moeten 
ingevuld worden.



D/63 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

ALGEMEENHEDEN VAN DE MACHINE

Constructeur: Dieci S.r.l.

Model: ...........................................................................serienummer ..........................................Jaar ....................................

Code werktuig ................................................................... serienummer  ................................................  Jaar  .....................................

Max. draagvermogen [kg]:  ................................................................................................................................................................ 

Code werktuig ................................................................... serienummer  ................................................  Jaar  .....................................

Max. draagvermogen [kg]:    ..............................................................................................................................................................................

Code werktuig ................................................................... serienummer  ................................................  Jaar  .....................................

Max. draagvermogen [kg]: ................................................................................................................................................................. 

Code werktuig  ................................................................... serienummer  ................................................  Jaar  .....................................

Max. draagvermogen [kg]: ................................................................................................................................................................. 

Eigenaar:        ...................................................................................................................................................................................................

Datum indienststelling machine: .............................................................................................................................................

VOOR ANDERE CONTROLES OF AANGIFTES BIJ DE BETREFFENDE INSTANTIES, DIENT U DE PLAATSELIJ-
KE VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING VAN HET LAND VAN GEBRUIK VAN DE MACHINE TE RAADPLEGEN.
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D/65 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Afvoer van de dieseltank
Controle van lekken van de leidingen van de hydraulische installatie
Invetting van de spil voor de beweging van de arm
Invetten spillen voet/kop richtvijzel
Invetten spillen voet/kop hefvijzel
Invetten spillen voet/kop nivelleervijzel
Invetten scharnierspillen voor-/achterwielen
Invetting van de beslagringen oscillatie voor-/achterbrug
Invetting kruisstukken en cardankoppelingen overbrengingsassen
Invetting van de glijvlakken van de arm.
Uitvoeren van de elektrionische test van het kantelpreventiesysteem

Reiniging van het 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 staat en verlenging van de kettingen van de arm
Controle opschriften  
Controle oliepeil Vario System overbrenging
Controle en lading kantelpreventiesysteem

REGISTRATIE VAN DE PERIODIEKE CONTROLES 
EN VAN DE ONDERHOUDSINGREPEN

       h

  

       h

  

50

100

  

  

Datum Handtekening Datum Handtekening

Ingreep Uitgevoerd

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Ingreep Uitgevoerd Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - POZOR -  
De onderhoudsingrepen die vetjes afgedrukt staan,
 zijn die, die door DIECI als fundamenteel voor de 

persoonlijke veiligheid beschouwd worden.

 - POZOR -  
Het onderhoud moet door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd; zij moeten hun handtekening 

plaatsen op de coupon voor het periodiek onderhoud.



Onderhoud en Registratie

D/66

Mod. Agri Plus
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D/67 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Verversing van de motorolie
Vervanging van het motoroliefilter
Vervanging van het luchtfilter
Controle van het elektrolytpeil van de accu 
Controle elektrische installatie
Controle riem van de wisselstroomgenerator
Sluiting van de wielmoeren
Vervanging van filter retour hydraulische olie.
Vervanging gasoliefilter  
Vervanging van het cabinefilter

Afvoer van de gasolietank
Reiniging van de filter van de gasolie-inspuitpomp
Verversing oliefilter PowerShift schakeling
Controle oliepeil differentiaalcarter
Controle oliepeil van de planetaire reductoren
Sluiting glijvlakken van de arm
Controle van de spanning van de kettingen

       h

  

       h

  

250

500

  

  

Datum Handtekening Datum Handtekening

Ingreep Uitgevoerd

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Ingreep Uitgevoerd Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - POZOR -  
De onderhoudsingrepen die vetjes afgedrukt staan,
 zijn die, die door DIECI als fundamenteel voor de 

persoonlijke veiligheid beschouwd worden.

 - POZOR -  
Het onderhoud moet door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd; zij moeten hun handtekening 

plaatsen op de coupon voor het periodiek onderhoud.
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D/69 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

Controle kettingen van de arm
Verversing van de koelvloeistof
Verversing van de olie van het differentiaalcarter
Verversing van de olie van de planetaire reductoren
Verversing van de olie van de PowerShift schakeling
Verversing van de olie van de Vario System overbrenging
Verversing olie hydraulische installatie
Vervanging filter hydraulische olie extern
Verversing van de olie van de verdeler
Verversing van de remolie 

       h

  

       h

  

1000

  

  

Datum Handtekening Datum Handtekening

Ingreep Uitgevoerd

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Ingreep Uitgevoerd Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - POZOR -  
De onderhoudsingrepen die vetjes afgedrukt staan,
 zijn die, die door DIECI als fundamenteel voor de 

persoonlijke veiligheid beschouwd worden.

 - POZOR -  
Het onderhoud moet door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd; zij moeten hun handtekening 

plaatsen op de coupon voor het periodiek onderhoud.



Onderhoud en Registratie

D/70

Mod. Agri Plus

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



D/71 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

       h

  

       h

  

  

  

Datum Handtekening Datum Handtekening

Ingreep Uitgevoerd

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Ingreep Uitgevoerd Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - POZOR -  
De tabellen moeten duidelijk ingevuld worden, 

in de daarvoor voorziene ruimte.

 - POZOR -  
Het onderhoud moet door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd; zij moeten hun handtekening 

plaatsen op de coupon voor het periodiek onderhoud.



Onderhoud en Registratie

D/72

Mod. Agri Plus

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



D/73 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

       h

  

       h

  

  

  

Datum Handtekening Datum Handtekening

Ingreep Uitgevoerd

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Ingreep Uitgevoerd Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - POZOR -  
De tabellen moeten duidelijk ingevuld worden, 

in de daarvoor voorziene ruimte.

 - POZOR -  
Het onderhoud moet door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd; zij moeten hun handtekening 

plaatsen op de coupon voor het periodiek onderhoud.



Onderhoud en Registratie

D/74

Mod. Agri Plus

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



D/75 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.

       h

  

       h

  

  

  

Datum Handtekening Datum Handtekening

Ingreep Uitgevoerd

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

GEWOON ONDERHOUD BUITENGEWOON ONDERHOUD

Ingreep Uitgevoerd Beschrijving ingreep Werkuren van 
de machine

Datum Handtekening Datum Handtekening

 - POZOR -  
De tabellen moeten duidelijk ingevuld worden, 

in de daarvoor voorziene ruimte.

 - POZOR -  
Het onderhoud moet door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd; zij moeten hun handtekening 

plaatsen op de coupon voor het periodiek onderhoud.



Onderhoud en Registratie

D/76

Mod. Agri Plus

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



E/1

E

SCHEMA'S ELEKTRISCHE
INSTALLATIES



E/2

Mod. Agri Plus Elektrische schema’s en installaties



E/3

Luidspreker links
Luidspreker rechts
Autoradio
Stuureenheid APC120
Timer micro inching
Stuureenheid SARL
Stuureenh. Vooverwarming
Microschakelaar stoel
Micro inching
Micro stoplichten
Thermoschakelaar A/C
Sensor oliepeil remmen
Drukregelaar airconditioning
Claxon
Sensor brandstofpeil
Thermistor water
Drukregelaar motorolie
Sensor uitschuiving/heffing
Optionele sensor
Thermisch contact water
Drukregelaar negatieve rem
Sensor voorbrug uitgelijnd
Laadcel nr. 1
Sensor achterbrug uitgelijnd
Thermistor filter
Speed sensor
Thermistor olieradiator
Sensor luchtfilter
Thermistor radiator H2O
Micro arm gesloten
Werklicht rechts vooraan
Werklicht rechts achteraan
Werklicht links vooraan
Werklicht links achteraan
Zwaailicht
Plafondlamp
Nummerplaatlamp
Koplamp links voor
Koplamp rechts voor
Achterlicht links 
Koplamp rechts voor
Achterlicht links
Achterlicht rechts
Zekering +15 niet gebruikt
Zekering +15 autoradio met antenne
Zekering buzzer en achteruitrijlicht
Zekering +15 overbrenging (APC150) + relais K9
Zekering +15 Ev. kop arm, aansluiting kop arm en positief inrichting Stutplaatsers
Zekering +15 positief hoogwerkerbak, +12V van ARB OK { voeding Joystick)
Zekering +15 pneumatische stoel
Zekering +15 micro inching
Zekering +15 blokkering brug

LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. Nr. E25800-051

NAAM BESCHRIJVING PAGINA
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NAAM BESCHRIJVING PAGINA

Zekering +15 Verlichting schakelaars en warning
Zekering +15 lichtomschakelaar (activering grootlicht en dimlichten) en stoplichten
Zekering +15 sensoren arm, sensoren uitlijning bruggen en drukregelaar negatieve rem
Zekering +15 PTO, ev. achteraan en trailer
Zekering +15 stadslichten achterlicht links en voorlicht recht
Zekering +15 stadslichten achterlicht rechts en voorlicht links
Zekering +30 grootlicht
Zekering +30 claxon
Zekering +30 dimlichten
Zekering +15 ruitenwisser vooraan en pompje vooraan
Zekering start
Zekering +15 ruitenwisser achteraan en pompje achteraan
Zekering +15 2e pomp en ophanging  van de arm
Zekering +15 werklichten vooraan
Zekering +15 werklichten achteraan
Zekering +15 ev. radiator + inversie ventilator
Zekering +15 selectieschakelaar snelheid ventilatoren verwarming
Zekering +15KEY temp micro inching en voeding Versnellingsschakelaar
Zekering +15KEY micro stoel, timer stoel (sch. Negatieve rem), relais antiherh. start en stop motor
Zekering +30 lichtsch. (stadslichten), omschakeling lichten (knipperen + claxon) en warning
Zekering +30 zwaailicht
Zekering voorverwarming filter (optioneel)
Zekering +30 autoradio en plafondlamp
Zekering +30 schakelaar werklampen arm
Zekering +30 stroomaansluiting
Zekering +15 besturing
Zekering +15 elektrische raamopener
Zekering +15KEY selectieschakelaar werktuigen en hogwerkerbak (bak niet ingeschakeld)
Zekering +15KEY ALGA AGRI + SAR
Zekering voeding +30
Zekering wisselstroomdynamo
Zekering optionele voedingen
Zekering relais verdamper
Zekering voeding +30 VP PWR
Zekering voeding +30 VS PWR
ACCU
WISSELSTROOMDYNAMO
Lampje knop uitschuifing binnen
Buzzer voor achteruitrijden
Buzzer alarm instrument
Relais grootlicht
Relais claxon
Relais uitschakeling overbrenging
Relais buzzer en achteruitrijlicht
Relais activering start met versnelling in neutraal
Timer stoel
Relais dimlichten
Relais cut off 2
Opt. relais



E/5

LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. Nr. E25800-051

NAAM BESCHRIJVING PAGINA

Relais beveiligingen achteruitrijden
Relais activering start vanuit de cabine terwijl de bestuurder zit
Relais optioneel
Relais sensor optioneel
Relais blokkering brug
Relais beveiligingen vooruitrijden
Stuureenheid antiherhaling van start
Relais cut off 1
Relais sensor uitschuiving/opheffing
Relais deblokkering brug
Relais micro inching
Intermitterende werking
Relais servicewerktuigen
Relais stuureenheid APC120
Relais vrijgave 2e pomp
Relais servicewerktuigen
Relais sch. 2e pomp
Relais UP + arm laag
Relais raamopener
Relais raamopener
Relais elektroventilator verdamper
Relais ev. Uitschuifing binnen machine op alarm
Relais opstart
Relais voorverw. filter
Relais thermische starter
Motor ruitenwisser vooraan
Pompje vooraan ruitensproeiers
Pompje achteraan ruitensproeiers
Ruitenwisser achteraan
Motor verwarming
Elektroventilator verdamper
Pneumatische stoel
Motor om de ruit op en neer te laten
Startmotor
Compressor A/C
Instrument ALGA met SAR
Weerstand
Weerstand voorverwarming filter
ACCU-ONDERBREKER
Schakelaar werklichten achteraan
Schakelaar Warning
Drukknop nivellering
Schakelaar ev. kop arm
Schakelaar zwaailicht
Schakelaar sproeiwisser acht.
Schakelaar parkeerrem
Selectieschakelaar snelheid ventilator
Schakelaar ev. achteraan
Drukknop trailer
Drukknop uitlijning wielen
Versnellingsomschakeling
Omschakeling lichten
Startpaneel
Schakelaar blokkering brug optioneel
Schakelaar 2e pomp
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Schakelaar A/C
Onstabiele sleutel hervatten manoeuvres
Schakelaar werklichten vooraan
Schakelaar PTO
Sch. ophanging arm
Sch. aansluiting kop arm
Drukknop inversie ventilator
Drukknop om de ruit op en neer te laten
Selectieschakelaar stuurinrichting
Schakelaar lichten
Noodknop
Schakelaar werklichten arm
Keuzeschakelaar werkwijze
Knop uitschuifing binnen machine op alarm
Antenne
Stroomaansluiting
Ev. parkeerrem
Stilstand motor
EVS
EV2
EV1
Ev. Versnelling vooruit APC120
Ev. Versnelling achteruit APC120
Ev. concentrische besturing
Ev. krabbesturing
Ev. radiator
Ev. uitschuifing binnen machine op alarm
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR IJKING SAR
CONNECTOR INTERFACE L. DASHBOARD RECHTS - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. DAKLUIK CABINE - L. STUURPLAATS
CONNECTOR NIET AANSLUITEN OP X134.s
CONNECTOR NIET AANSLUITEN OP X134.p
CONNECTOR INTERFACE L. DASHBOARD RECHTS - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE HOOGWERKERBAK
CONNECTOR STAND-IN HOOGWERKERBAK
CONNECTOR INTERFACE HOOGWERKERBAK
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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)

LEGENDE BASISINSTALLATIE - TEK. Nr. E25800-051
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Stroomaansluiting
CONNECTOR INTERFACE L. DASHBOARD RECHTS - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. RUITBEDIENING - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE DIODEN
CONNECTOR INRICHTING STUTPLAATSERS
CONNECTOR OPTIONELE VERHOGINGEN
CONNECTOR AANSLUITEN OP X184.s
CONNECTOR AANSLUITEN OP X184.p
CONNECTOR DIAGNOSE
CONNECTOR NIET AANSLUITEN OP X193.s
CONNECTOR NIET AANSLUITEN OP X193.p
CONNECTOR EINDE CAN-LIJN
CONNECTOR INTERFACE L. DASHBOARD LINKS - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. HOOFD - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. MOTOR - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. MOTOR - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. HOOFD - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. HOOFD - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. MOTOR - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. HOOFD - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE VERLENGING L. KOPLAMP
CONNECTOR INTERFACE VERLENGING R. KOPLAMP
CONNECTOR INTERFACE AANSLUITING AANHANGER
CONNECTOR HYDRAULISCHE MANIPULATOR
CONNECTOR JOYSTICK
CONNECTOR INTERFACE L. JOYSTICK
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Luidspreker links
Luidspreker rechts
Autoradio
Stuureenheid SARL
Stuureenh. Vooverwarming
Stuureenheid control plus +1
Microschakelaar stoel
Inching
Micro stoplichten
Thermisch contact A/C
Sensor oliepeil remmen
Potentiometer creeper
Drukregelaar airconditioning
Claxon
Sensor brandstofpeil
Drukregelaar filter hydraulische olie
Thermistor water
Drukregelaar motorolie
Sensor uitschuiving/heffing
Optionele sensor
Thermisch contact water
Drukregelaar negatieve rem
Sensor voorbrug uitgelijnd
Laadcel nr. 1
Sensor achterbrug uitgelijnd
Thermistor filter
Sensor RPM
Thermistor olieradiator
Sensor luchtfilter
Thermistor radiator H2O
Micro arm gesloten
Werklicht rechts vooraan
Werklicht rechts achteraan
Werklicht links vooraan
Werklicht links achteraan
Zwaailicht
Plafondlamp
Nummerplaatlamp
Koplamp links voor
Koplamp rechts voor
Achterlicht links
Koplamp rechts voor
Achterlicht links
Achterlicht rechts
Zekering +15 niet gebruikt
Zekering +15 autoradio met antenne
Zekering buzzer en achteruitrijlicht
Zekering +15 overbrenging + relais K9
Zekering +15 Ev. kop arm, aansluiting kop arm en positief inrichting Stutplaatsers
Zekering +15 positief hoogwerkerbak, +12V van ARB OK { voeding Joystick)
Zekering +15 pneumatische stoel
Zekering +15 optioneel Landbouwkit
Zekering +15 blokkering brug
Zekering +15 Verlichting schakelaars en warning
Zekering +15 lichtomschakelaar (activering grootlicht en dimlichten) en stoplichten
Zekering +15 sensoren arm, sensoren uitlijning bruggen en drukregelaar negatieve rem
Zekering +15 PTO, ev. achteraan en trailer en optioneel Landbouwkit
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Zekering +15 stadslichten achterlicht links en voorlicht rechts
Zekering +15 stadslichten achterlicht rechts en voorlicht links
Zekering +30 groolicht
Zekering +30 claxon
Zekering +30 dimlichten
Zekering +15 ruitenwisser vooraan en pompje vooraan
Zekering start
Zekering +15 ruitenwisser achteraan en pompje achteraan
Zekering +15 2e pomp, ophanging van de arm en optioneel Landbouwkit
Zekering +15 werklichten vooraan
Zekering +15 werklichten achteraan
Zekering +15 ev. radiator + inversie ventilator
Zekering +15 selectieschakelaar snelheid ventilatoren verwarming
Zekering +15KEY voeding Versnellingsschakelaar
Zekering +15KEY micro stoel, timer stoel (sch. Negatieve rem), relais antiherh. start en stop motor
Zekering +30 lichtsch. (stadslichten), omschakeling lichten (knipperen + claxon) en warning
Zekering +30 zwaailicht
Zekering voorverwarming filter (optioneel)
Zekering +30 autoradio en plafondlamp
Zekering +30 schakelaar werklampen arm
Zekering +30 stroomaansluiting
Zekering +15 besturing
Zekering +15 elektrische raamopener
Zekering +15KEY selectieschakelaar werktuigen en hoogwerkerbak (bak niet ingeschakeld)
Zekering +15KEY ALGA AGRI + SAR
Zekering voeding +30
Zekering wisselstroomdynamo
Zekering optionele voedingen
Zekering relais verdamper
Zekering overbr. Sauer
ACCU
WISSELSTROOMDYNAMO
Lampje knop uitschuifing binnen
Buzzer voor achteruitrijden
Buzzer alarm instrument
Relais grootlicht
Relais claxon
Relais uitschakeling overbrenging
Relais buzzer en achteruitrijlicht
Relais activering start met versnelling in neutraal
Timer micro stoel
Relais dimlichten
Relais cut off 2
Opt. relais
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Relais achteruitrijden
Relais vrijgave start vanuit de cabine terwijl de bestuurder zit
Relais optioneel
Relais optioneel
Relais blokkering brug
Relais vooruitversnelling
Stuureenheid antiherhaling van start
Relais cut off 1
Relais sensor uitschuiving/opheffing
Relais deblokkering brug
Relais micro inching
Intermitterende werking
Relais servicewerktuigen
Relais stuureenheid APC120
Relais vrijgave 2e pomp
Relais servicewerktuigen
Relais sch. 2e pomp
Relais UP + arm laag
Relais raamopener
Relais raamopener
Relais elektroventilator verdamper
Relais ev. uitschuifing binnen machine op alarm
Relais opstart
Relais voorverw. filter
Relais thermische starter
Motor ruitenwisser vooraan
Pompje vooraan ruitensproeiers
Pompje achteraan ruitensproeiers
Ruitenwisser achteraan
Motor verwarming
Elektroventilator verdamper
Pneumatische stoel
Motor om de ruit op en neer te laten
Startmotor
Compressor A/C
Instrument ALGA met SAR
Weerstand
Weerstand voorverwarming filter
Weerstand
Weerstand
Weerstand
ACCU-ONDERBREKER
Schakelaar werklichten achteraan
Schakelaar Warning
Drukknop nivellering
Schakelaar ev. kop arm
Schakelaar zwaailicht
Schakelaar sproeiwisser acht.
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Schakelaar parkeerrem
Selectieschakelaar snelheid ventilator
Schakelaar ev. achteraan
Drukknop trailer
Drukknop uitlijning wielen
Versnellingsomschakeling
Omschakeling lichten
Startpaneel
Schakelaar blokkering brug optioneel
Schakelaar 2e pomp
Schakelaar A/C
Onstabiele sleutel hervatten manoeuvres
Schakelaar werklichten vooraan
Schakelaar PTO
Sch. ophanging arm
Sch. aansluiting kop arm
Drukknop inversie ventilator
Drukknop om de ruit op en neer te laten
Selectieschakelaar stuurinrichting
Schakelaar lichten
Noodknop
Schakelaar werklichten arm
Keuzeschakelaar werkwijze
Knop uitschuifing binnen machine op alarm
Antenne
Stroomaansluiting
Ev. parkeerrem
Stilstand motor
EV5 BPD Sauer
EV1 PROP Sauer
Ev. concentrische besturing
Ev. krabbesturing
Ev. radiator
Ev. uitschuifing binnen machine op alarm
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR STUUREENHEID ZEKERINGEN EN RELAIS
CONNECTOR IJKING SAR
CONNECTOR INTERFACE L. DASHBOARD RECHTS - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. DAKLUIK CABINE - L. STUURPLAATS
CONNECTOR NIET AANSLUITEN OP X134.s
CONNECTOR NIET AANSLUITEN OP X134.p
CONNECTOR INTERFACE L. DASHBOARD RECHTS - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE HOOGWERKERBAK
CONNECTOR STAND-IN HOOGWERKERBAK
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CONNECTOR INTERFACE HOOGWERKERBAK
CONNECTOR STAND-IN HOOGWERKERBAK
CONNECTOR INTERFACE DIODEN
CONNECTOR INTERFACE L. DASHBOARD RECHTS - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. RUITBEDIENING - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE DIODEN
CONNECTOR INRICHTING STUTPLAATSERS
CONNECTOR OPTIONELE VERHOGINGEN
CONNECTOR AANSLUITEN OP X184.s
CONNECTOR AANSLUITEN OP X184.p
CONNECTOR INTERFACE CREEPER LIJN
CONNECTOR DIAGNOSE
CONNECTOR STAND-IN LANDBOUWKIT
CONNECTOR LANDBOUWKIT
CONNECTOR NIET AANSLUITEN OP X193.s
CONNECTOR NIET AANSLUITEN OP X193.p
CONNECTOR INTERFACE L. DASHBOARD LINKS - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. HOOFD - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. MOTOR - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. MOTOR - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. HOOFD - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. HOOFD - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. MOTOR - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE L. HOOFD - L. STUURPLAATS
CONNECTOR INTERFACE VERLENGING L. KOPLAMP
CONNECTOR INTERFACE VERLENGING R. KOPLAMP
CONNECTOR EINDE CAN-LIJN
CONNECTOR INTERFACE AANSLUITING AANHANGER
CONNECTOR CAN CONTROL PLUS
CONNECTOR HYDRAULISCHE MANIPULATOR
CONNECTOR JOYSTICK
CONNECTOR INTERFACE L. JOYSTICK

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

IEDERE WIJZIGING DIE OP DE MACHINE AANGEBRACHT WORDT, 
VEREIST EEN NIEUWE CONTROLE VAN DE CONFORMITEIT AAN 

DE MACHINERICHTLIJN 2006/42  “  “  DEZE PROCEDURE GELDT 
OOK IN HET GEVAL VAN REPARATIES MET NIET ORIGINELE 

RESERVEONDERDELEN.
HET IS VERBODEN MET DE WERKZAAMHEDEN AAN TE VANGEN ALS DEZE 

HANDLEIDING NIET EERST AANDACHTIG GELEZEN EN BESTUDEERD IS.

IEDERE WILLEKEURIGE WIJZIGING DIE OP DE MACHINE AANGEBRACHT 
WORDT, ONTHEFT DIECI VAN IEDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID VO-

ORTKOMEND UIT GEVOLGSCHADE OF LETSEL.

VOOR UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDERE PERSONEN, MOGEN DE STRUC-
TUUR OF DE REGELING VAN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE 

MACHINE NIET DOOR UZELF GEWIJZIGD WORDEN (HYDRAULISCHE DRUK, 
IJKING VAN DE BEGRENZERS, MOTORTOERENTAL, MONTAGE VAN EXTRA 
WERKTUIGEN, ENZ.). HETZELFDE GELDT VOOR DE DEACTIVERING OF DE 
WIJZIGING VAN DE VEILIGHEIDSSYSTEMEN. IN DEZE GEVALLEN KAN DE 

CONSTRUCTEUR NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN.

DE AFBEELDINGEN, DE BESCHRIJVINGEN EN DE AFMETINGEN DIE IN DIT 
HOOFDSTUK STAAN, VERWIJZEN NAAR STANDAARDMACHINES.

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

ALLE FUNCTIES EN PROCEDURES BETREFFENDE HET GEBRUIK EN DE 
UITRUSTING VAN DE WERKTUIGEN VAN DE MACHINE, DIE NIET BESCHREVEN 

WORDEN IN DEZE HANDLEIDING, ZIJN ABSOLUUT VERBODEN.

HET GEBRUIK VAN DE MACHINE DAT AFWIJKT VAN HETGEEN IN DEZE 
HANDLEIDING BESCHREVEN WORDT, IS ABSOLUUT VERBODEN.

HET IS VERPLICHT OM HOOFDSTUK “B“
(VEILIGHEIDSNORMEN) GELEZEN EN GELEERD TE HEBBEN ALVORENS MET 

HOOFDSTUK “C” TE BEGINNEN EN DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 
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F/5 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.
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F/7 - AANDACHT: - Lees aandachtig de VEILIGHEIDSNORMEN (in deze handleiding) ter bescherming van het personeel en van de machine.
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The information contained in the present publication are only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to 
optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

PERFORMANCES

Maximum capacity:........................................................ 3.800 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 1.900 kg
Capacity at max. boom extension on tyres:...................... 500 kg
Maximum lifting height on tyres:…………......................... 9,00 m
Maximum horizontal boom extension:.............................. 5,85 m
Boom extension at maximum height:................................ 0,65 m
Fork tilting angle:…….……................................................... 130°
Towing force:............................................................... 9.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 60 %
Total empty weight: ........................................................ 7.900 kg
Max. speed:.................................................................... 40 km/h

TRANSMISSION

Transmission:............................................ with torque converter
Reversing gear:............................................... electro - hydraulic
Powershift gearbox with inching pedal
Gears (Forward/Reverse)....................................................... 4/3

DIFFERENTIAL AXLES

Steering axles:........................ 2, with planetary reduction gears
Type of steering:...................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:.......................................... rigid (levelling on request)
Rear axle:................................................................... oscillating
Service brake:.... oil bath on front and rear axle with servo brake
Negative parking brake

HYDRAULIC CIRCUIT

Gear pump with capacity at max. speed:..................... 110 l/min.
Max. working pressure:................................................... 230 bar
Distributor control with joystick:.......................................... 3 in 1

REFUELLING (litres)
   
Hydraulic system (total):........................................................ 120
Fuel tank:............................................................................... 160

STANDARD DEVICES

Anti-tipping device with locking function for hazardous movements.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof ROPS-FOPS approved driver’s cab, with 
heating.
Self-locking front axle (limited slip 45%).
Electric steering control.
High efficiency cyclone filter.

OPTIONAL AND ACCESSORIES

A/C – Air heaters – Water heaters – Radio with CD player – Rear 
hydraulic socket – Rear hook, adjustable in height – Pneumatic 
brake – Hydraulic brake –  Automatic reversible fan – Boom 
suspension – 4-in-1 distributor  – Twin pump (140 L) with ENERGY 
SAVING system – Homologated as farm tractor – Homologated 
tow hook (Max. 20 T).

TYRES

Tyres:.......................................................................... 16/70x24”
Alternative:.............................................................. 17.5/70R24”

TOWING CAPACITY (on request)

Towing without brake:.......................................................... 3 Ton
Inertia braking:..................................................................... 6 Ton
Mechanical brake:............................................................... 5 Ton
Hydraulic/pneumatic brake:.............................................. 20 Ton

wheel 405-70-24"

ENGINE

ENGINE = IVECO NEF - TA - 93 kW
Maximum net power:..................... 93 kW (127 HP) at 2200 rpm
Operating principle:............................ four-stroke, diesel engine
Number of cylinders and layout:....................... 4, vertical in line
Displacement:.............. 4485 cm³ - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid

(Cod. AXE3159/UK - 5/2010 v0)
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The information contained in the present publication are only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to 
optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

DIFFERENTIAL AXLES

Steering axles:........................ 2, with planetary reduction gears
Type of steering:...................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:.......................................... rigid (levelling on request)
Rear axle:................................................................... oscillating
Service brake:.... oil bath on front and rear axle with servo brake
Negative parking brake

HYDRAULIC CIRCUIT

Gear pump with capacity at max. speed:..................... 110 l/min.
Max. working pressure:................................................... 230 bar
Distributor control with joystick:.......................................... 3 in 1

REFUELLING (litres)
   
Hydraulic system (total):........................................................ 120
Fuel tank:............................................................................... 160

STANDARD DEVICES

Anti-tipping device with locking function for hazardous movements.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof ROPS-FOPS approved driver’s cab, with 
heating.
Self-locking front axle (limited slip 45%).
Electric steering control.
High efficiency cyclone filter.

OPTIONAL AND ACCESSORIES

A/C – Air heaters – Water heaters – Radio with CD player – Rear 
hydraulic socket – Rear hook, adjustable in height – Pneumatic 
brake – Hydraulic brake –  Automatic reversible fan – Boom 
suspension – 4-in-1 distributor  – Twin pump (140 L) with ENERGY 
SAVING system – Homologated as farm tractor – Homologated 
tow hook (Max. 20 T).

TYRES

Tyres:.......................................................................... 16/70x24”
Alternative:.............................................................. 17.5/70R24”

TOWING CAPACITY (on request)

Towing without brake:.......................................................... 3 Ton
Inertia braking:..................................................................... 6 Ton
Mechanical brake:............................................................... 5 Ton
Hydraulic/pneumatic brake:.............................................. 20 Ton

ENGINE

ENGINE = IVECO NEF - TA - 93 kW
Maximum net power:..................... 93 kW (127 HP) at 2200 rpm
Operating principle:............................ four-stroke, diesel engine
Number of cylinders and layout:....................... 4, vertical in line
Displacement:.............. 4485 cm³ - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid

(Cod. AXE3176/UK - 5/2010 v0)

TRANSMISSION

Transmission:...................................... Hydrostatic Vario System
Reversing gear:............................................... electro - hydraulic
3 Drive Mode:.............................. Automotive / Loader / Creeper
Inching electronic pedal

wheel 405-70-24"

PERFORMANCES

Maximum capacity:........................................................ 3.800 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 1.900 kg
Capacity at max. boom extension on tyres:...................... 500 kg
Maximum lifting height on tyres:…………......................... 9,00 m
Maximum horizontal boom extension:.............................. 5,85 m
Boom extension at maximum height:................................ 0,65 m
Fork tilting angle:…….……................................................... 130°
Towing force:............................................................... 9.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 60 %
Total empty weight: ........................................................ 7.900 kg
Max. speed:.................................................................... 40 km/h
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The information contained in the present publication are only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to 
optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

(Cod. AXE3158/UK - 5/2010 v0)

ENGINE

ENGINE = IVECO NEF - TA - 93 kW
Maximum net power:..................... 93 kW (127 HP) at 2200 rpm
Operating principle:............................ four-stroke, diesel engine
Number of cylinders and layout:....................... 4, vertical in line
Displacement:.............. 4485 cm³ - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid

TRANSMISSION

Transmission:............................................ with torque converter
Reversing gear:............................................... electro - hydraulic
Powershift gearbox with inching pedal
Gears (Forward/Reverse)....................................................... 4/3

DIFFERENTIAL AXLES

Steering axles:........................ 2, with planetary reduction gears
Type of steering:...................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:............................................................................. rigid
Rear axle:................................................................... oscillating
Service brake:.... oil bath on front and rear axle with servo brake
Negative parking brake

HYDRAULIC CIRCUIT

Gear pump with capacity at max. speed:..................... 110 l/min.
Max. working pressure:................................................... 230 bar
Distributor control with joystick:.......................................... 3 in 1

REFUELLING (litres)
   
Hydraulic system (total):........................................................ 120
Fuel tank:............................................................................... 160

STANDARD DEVICES

Anti-tipping device with locking function for hazardous movements.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof ROPS-FOPS approved driver’s cab, with 
heating.
Self-locking front axle (limited slip 45%).
Electric steering control.
High efficiency cyclone filter.

OPTIONAL AND ACCESSORIES

A/C – Air heaters – Water heaters – Radio with CD player – Rear 
hydraulic socket – Rear hook, adjustable in height – Pneumatic 
brake – Hydraulic brake –  Automatic reversible fan – Boom 
suspension – 4-in-1 distributor  – Twin pump (140 L) with ENERGY 
SAVING system – Homologated as farm tractor – Homologated 
tow hook (Max. 20 T).

TYRES

Tyres:.......................................................................... 16/70x24”
Alternative:.............................................................. 17.5/70R24”

TOWING CAPACITY (on request)

Towing without brake:.......................................................... 3 Ton
Inertia braking:..................................................................... 6 Ton
Mechanical brake:............................................................... 5 Ton
Hydraulic/pneumatic brake:.............................................. 20 Ton

wheel 405-70-24"

PERFORMANCES

Maximum capacity:........................................................ 3.800 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 1.900 kg
Capacity at max. boom extension on tyres:...................... 500 kg
Maximum lifting height on tyres:…………......................... 9,00 m
Maximum horizontal boom extension:.............................. 5,85 m
Boom extension at maximum height:................................ 0,65 m
Fork tilting angle:…….……................................................... 130°
Towing force:............................................................... 9.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 60 %
Total empty weight: ........................................................ 7.900 kg
Max. speed:.................................................................... 40 km/h
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The information contained in the present publication are only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to 
optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

ENGINE

ENGINE = IVECO NEF - TA - 93 kW
Maximum net power:..................... 93 kW (127 HP) at 2200 rpm
Operating principle:............................ four-stroke, diesel engine
Number of cylinders and layout:....................... 4, vertical in line
Displacement:.............. 4485 cm³ - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid

HYDRAULIC CIRCUIT

Gear pump with capacity at max. speed:..................... 110 l/min.
Max. working pressure:................................................... 230 bar
Distributor control with joystick:.......................................... 3 in 1

REFUELLING (litres)
   
Hydraulic system (total):........................................................ 120
Fuel tank:............................................................................... 160

STANDARD DEVICES

Anti-tipping device with locking function for hazardous movements.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof ROPS-FOPS approved driver’s cab, with 
heating.
Self-locking front axle (limited slip 45%).
Electric steering control.
High efficiency cyclone filter.

OPTIONAL AND ACCESSORIES

A/C – Air heaters – Water heaters – Radio with CD player – Rear 
hydraulic socket – Rear hook, adjustable in height – Pneumatic 
brake – Hydraulic brake –  Automatic reversible fan – Boom 
suspension – 4-in-1 distributor  – Twin pump (140 L) with ENERGY 
SAVING system – Homologated as farm tractor – Homologated 
tow hook (Max. 20 T).

TYRES

Tyres:.......................................................................... 16/70x24”
Alternative:.............................................................. 17.5/70R24”

TOWING CAPACITY (on request)

Towing without brake:.......................................................... 3 Ton
Inertia braking:..................................................................... 6 Ton
Mechanical brake:............................................................... 5 Ton
Hydraulic/pneumatic brake:.............................................. 20 Ton

(Cod. AXE3175/UK - 5/2010 v0)

TRANSMISSION

Transmission:...................................... Hydrostatic Vario System
Reversing gear:............................................... electro - hydraulic
3 Drive Mode:.............................. Automotive / Loader / Creeper
Inching electronic pedal

wheel 405-70-24"

DIFFERENTIAL AXLES

Steering axles:........................ 2, with planetary reduction gears
Type of steering:...................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:............................................................................. rigid
Rear axle:................................................................... oscillating
Service brake:.... oil bath on front and rear axle with servo brake
Negative parking brake

PERFORMANCES

Maximum capacity:........................................................ 3.800 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 1.900 kg
Capacity at max. boom extension on tyres:...................... 500 kg
Maximum lifting height on tyres:…………......................... 9,00 m
Maximum horizontal boom extension:.............................. 5,85 m
Boom extension at maximum height:................................ 0,65 m
Fork tilting angle:…….……................................................... 130°
Towing force:............................................................... 9.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 60 %
Total empty weight: ........................................................ 7.900 kg
Max. speed:.................................................................... 40 km/h
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The information contained in the present publication are only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to 
optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

(Cod. AXE3157/UK - 5/2010 v0)

wheel 405-70-24"

PERFORMANCES

Maximum capacity:........................................................ 4.000 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 2.600 kg
Capacity at max. boom extension on tyres:.................... 1.400 kg
Maximum lifting height on tyres:…………......................... 7,00 m
Maximum horizontal boom extension:.............................. 3,90 m
Boom extension at maximum height:................................ 0,15 m
Fork tilting angle:…….……................................................... 146°
Towing force:............................................................... 9.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 60 %
Total empty weight: ........................................................ 7.700 kg
Max. speed:.................................................................... 40 km/h

TRANSMISSION

Transmission:............................................ with torque converter
Reversing gear:............................................... electro - hydraulic
Powershift gearbox with inching pedal
Gears (Forward/Reverse)....................................................... 4/3

DIFFERENTIAL AXLES

Steering axles:........................ 2, with planetary reduction gears
Type of steering:...................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:.......................................... rigid (levelling on request)
Rear axle:................................................................... oscillating
Service brake:.... oil bath on front and rear axle with servo brake
Negative parking brake

HYDRAULIC CIRCUIT

Gear pump with capacity at max. speed:..................... 110 l/min.
Max. working pressure:................................................... 230 bar
Distributor control with joystick:.......................................... 3 in 1

REFUELLING (litres)
   
Hydraulic system (total):........................................................ 120
Fuel tank:............................................................................... 160

STANDARD DEVICES

Anti-tipping device with locking function for hazardous movements.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof ROPS-FOPS approved driver’s cab, with 
heating.
Self-locking front axle (limited slip 45%).
Electric steering control.
High efficiency cyclone filter.

OPTIONAL AND ACCESSORIES

A/C – Air heaters – Water heaters – Radio with CD player – Rear 
hydraulic socket – Rear hook, adjustable in height – Pneumatic 
brake – Hydraulic brake –  Automatic reversible fan – Boom 
suspension – 4-in-1 distributor  – Twin pump (140 L) with ENERGY 
SAVING system – Homologated as farm tractor – Homologated 
tow hook (Max. 20 T).

TYRES

Tyres:.......................................................................... 16/70x24”
Alternative:.............................................................. 17.5/70R24”

TOWING CAPACITY (on request)

Towing without brake:.......................................................... 3 Ton
Inertia braking:..................................................................... 6 Ton
Mechanical brake:............................................................... 5 Ton
Hydraulic/pneumatic brake:.............................................. 20 Ton

ENGINE

ENGINE = IVECO NEF - TA - 93 kW
Maximum net power:..................... 93 kW (127 HP) at 2200 rpm
Operating principle:............................ four-stroke, diesel engine
Number of cylinders and layout:....................... 4, vertical in line
Displacement:.............. 4485 cm³ - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid
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The information contained in the present publication are only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to 
optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

DIFFERENTIAL AXLES

Steering axles:........................ 2, with planetary reduction gears
Type of steering:...................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:.......................................... rigid (levelling on request)
Rear axle:................................................................... oscillating
Service brake:.... oil bath on front and rear axle with servo brake
Negative parking brake

HYDRAULIC CIRCUIT

Gear pump with capacity at max. speed:..................... 110 l/min.
Max. working pressure:................................................... 230 bar
Distributor control with joystick:.......................................... 3 in 1

REFUELLING (litres)
   
Hydraulic system (total):........................................................ 120
Fuel tank:............................................................................... 160

STANDARD DEVICES

Anti-tipping device with locking function for hazardous movements.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof ROPS-FOPS approved driver’s cab, with 
heating.
Self-locking front axle (limited slip 45%).
Electric steering control.
High efficiency cyclone filter.

OPTIONAL AND ACCESSORIES

A/C – Air heaters – Water heaters – Radio with CD player – Rear 
hydraulic socket – Rear hook, adjustable in height – Pneumatic 
brake – Hydraulic brake –  Automatic reversible fan – Boom 
suspension – 4-in-1 distributor  – Twin pump (140 L) with ENERGY 
SAVING system – Homologated as farm tractor – Homologated 
tow hook (Max. 20 T).

TYRES

Tyres:.......................................................................... 16/70x24”
Alternative:.............................................................. 17.5/70R24”

TOWING CAPACITY (on request)

Towing without brake:.......................................................... 3 Ton
Inertia braking:..................................................................... 6 Ton
Mechanical brake:............................................................... 5 Ton
Hydraulic/pneumatic brake:.............................................. 20 Ton

ENGINE

ENGINE = IVECO NEF - TA - 93 kW
Maximum net power:..................... 93 kW (127 HP) at 2200 rpm
Operating principle:............................ four-stroke, diesel engine
Number of cylinders and layout:....................... 4, vertical in line
Displacement:.............. 4485 cm³ - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid

(Cod. AXE3174/UK - 5/2010 v0)

TRANSMISSION

Transmission:...................................... Hydrostatic Vario System
Reversing gear:............................................... electro - hydraulic
3 Drive Mode:.............................. Automotive / Loader / Creeper
Inching electronic pedal

wheel 405-70-24"

PERFORMANCES

Maximum capacity:........................................................ 4.000 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 2.600 kg
Capacity at max. boom extension on tyres:.................... 1.400 kg
Maximum lifting height on tyres:…………......................... 7,00 m
Maximum horizontal boom extension:.............................. 3,90 m
Boom extension at maximum height:................................ 0,15 m
Fork tilting angle:…….……................................................... 146°
Towing force:............................................................... 9.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 60 %
Total empty weight: ........................................................ 7.700 kg
Max. speed:.................................................................... 40 km/h
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The information contained in the present publication are only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to 
optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

(Cod. AXE3156/UK - 5/2010 v0)

wheel 405-70-24"

TRANSMISSION

Transmission:............................................ with torque converter
Reversing gear:............................................... electro - hydraulic
Powershift gearbox with inching pedal
Gears (Forward/Reverse)....................................................... 4/3

HYDRAULIC CIRCUIT

Gear pump with capacity at max. speed:..................... 110 l/min.
Max. working pressure:................................................... 230 bar
Distributor control with joystick:.......................................... 3 in 1

REFUELLING (litres)
   
Hydraulic system (total):........................................................ 120
Fuel tank:............................................................................... 160

STANDARD DEVICES

Anti-tipping device with locking function for hazardous movements.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof ROPS-FOPS approved driver’s cab, with 
heating.
Self-locking front axle (limited slip 45%).
Electric steering control.
High efficiency cyclone filter.

OPTIONAL AND ACCESSORIES

A/C – Air heaters – Water heaters – Radio with CD player – Rear 
hydraulic socket – Rear hook, adjustable in height – Pneumatic 
brake – Hydraulic brake –  Automatic reversible fan – Boom 
suspension – 4-in-1 distributor  – Twin pump (140 L) with ENERGY 
SAVING system – Homologated as farm tractor – Homologated 
tow hook (Max. 20 T).

TYRES

Tyres:.......................................................................... 16/70x24”
Alternative:.............................................................. 17.5/70R24”

TOWING CAPACITY (on request)

Towing without brake:.......................................................... 3 Ton
Inertia braking:..................................................................... 6 Ton
Mechanical brake:............................................................... 5 Ton
Hydraulic/pneumatic brake:.............................................. 20 Ton

ENGINE

ENGINE = IVECO NEF - TA - 93 kW
Maximum net power:..................... 93 kW (127 HP) at 2200 rpm
Operating principle:............................ four-stroke, diesel engine
Number of cylinders and layout:....................... 4, vertical in line
Displacement:.............. 4485 cm³ - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid

DIFFERENTIAL AXLES

Steering axles:........................ 2, with planetary reduction gears
Type of steering:...................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:............................................................................. rigid
Rear axle:................................................................... oscillating
Service brake:.... oil bath on front and rear axle with servo brake
Negative parking brake

PERFORMANCES

Maximum capacity:........................................................ 4.000 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 2.600 kg
Capacity at max. boom extension on tyres:.................... 1.400 kg
Maximum lifting height on tyres:…………......................... 7,00 m
Maximum horizontal boom extension:.............................. 3,90 m
Boom extension at maximum height:................................ 0,15 m
Fork tilting angle:…….……................................................... 146°
Towing force:............................................................... 9.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 60 %
Total empty weight: ........................................................ 7.700 kg
Max. speed:.................................................................... 40 km/h
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The information contained in the present publication are only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to 
optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.

(Cod. AXE3173/UK - 5/2010 v0)

HYDRAULIC CIRCUIT

Gear pump with capacity at max. speed:..................... 110 l/min.
Max. working pressure:................................................... 230 bar
Distributor control with joystick:.......................................... 3 in 1

REFUELLING (litres)
   
Hydraulic system (total):........................................................ 120
Fuel tank:............................................................................... 160

STANDARD DEVICES

Anti-tipping device with locking function for hazardous movements.
Hydraulic socket for possible accessories on boom head.
Closed soundproof ROPS-FOPS approved driver’s cab, with 
heating.
Self-locking front axle (limited slip 45%).
Electric steering control.
High efficiency cyclone filter.

OPTIONAL AND ACCESSORIES

A/C – Air heaters – Water heaters – Radio with CD player – Rear 
hydraulic socket – Rear hook, adjustable in height – Pneumatic 
brake – Hydraulic brake –  Automatic reversible fan – Boom 
suspension – 4-in-1 distributor  – Twin pump (140 L) with ENERGY 
SAVING system – Homologated as farm tractor – Homologated 
tow hook (Max. 20 T).

TYRES

Tyres:.......................................................................... 16/70x24”
Alternative:.............................................................. 17.5/70R24”

TOWING CAPACITY (on request)

Towing without brake:.......................................................... 3 Ton
Inertia braking:..................................................................... 6 Ton
Mechanical brake:............................................................... 5 Ton
Hydraulic/pneumatic brake:.............................................. 20 Ton

ENGINE

ENGINE = IVECO NEF - TA - 93 kW
Maximum net power:..................... 93 kW (127 HP) at 2200 rpm
Operating principle:............................ four-stroke, diesel engine
Number of cylinders and layout:....................... 4, vertical in line
Displacement:.............. 4485 cm³ - Aftercooler turbo compressor
Cooling system:.................................................................. liquid

TRANSMISSION

Transmission:...................................... Hydrostatic Vario System
Reversing gear:............................................... electro - hydraulic
3 Drive Mode:.............................. Automotive / Loader / Creeper
Inching electronic pedal

wheel 405-70-24"

DIFFERENTIAL AXLES

Steering axles:........................ 2, with planetary reduction gears
Type of steering:...................... 4 wheels / transversal / 2 wheels
Front axle:............................................................................. rigid
Rear axle:................................................................... oscillating
Service brake:.... oil bath on front and rear axle with servo brake
Negative parking brake

PERFORMANCES

Maximum capacity:........................................................ 4.000 kg
Capacity at maximum height on tyres:........................... 2.600 kg
Capacity at max. boom extension on tyres:.................... 1.400 kg
Maximum lifting height on tyres:…………......................... 7,00 m
Maximum horizontal boom extension:.............................. 3,90 m
Boom extension at maximum height:................................ 0,15 m
Fork tilting angle:…….……................................................... 146°
Towing force:............................................................... 9.300 daN
Maximum allowable slope:.................................................. 60 %
Total empty weight: ........................................................ 7.700 kg
Max. speed:.................................................................... 40 km/h



Technische gegevens

G/10

Mod. Agri Plus



ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

"A"
AANSLUITING VAN DE KABELS EN START VAN DE MOTOR............................................................................B/28
ACCU-ONDERBREKER ........................................................................................................................................D/50
ACCU'S ..................................................................................................................................................................B/26
ACHTERLICHT ......................................................................................................................................................D/53
ACHTERRUIT ..........................................................................................................................................................C/9
AFSTELLING VAN HET UURWERK ......................................................................................................................C/84
AFTAKAS (OPTIONEEL) .......................................................................................................................................C/67
AFVALVERWERKING ............................................................................................................................................B/34
AIRCONDITIONING (OPTIONEEL) .......................................................................................................................D/31
ALARM HOOGWERKERBAK ................................................................................................................................C/76
ALGEMEENHEDEN VAN DE MACHINE ...............................................................................................................D/63
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN .........................................................................................................................B/3
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN .........................................................................................................................C/4
ARM MET TWEE SNELHEDEN (OPTIONEEL) .....................................................................................................C/62

"B"
BANDEN.................................................................................................................................................................B/29
BEDIENING RUITENWISSER ACHTERRUIT .......................................................................................................C/52
BEDIENINGSHENDEL ARM ..................................................................................................................................C/37
BEDIENINGSORGANEN OPENING PORTIER .......................................................................................................C/8
BEOORDELING VAN DE CONSISTENTIE VAN HET TERREIN ..........................................................................B/37
BESCHERMENDE KLEDING ..................................................................................................................................B/4
BESCHERMING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE .....................................................................................B/28
BINNENVERLICHTING CABINE ...........................................................................................................................C/11
BLOKKEERKLEPPEN VOOR CILINDERS ............................................................................................................D/32
BRANDPREVENTIE VAN DE MACHINE ...............................................................................................................B/25
BRANDSTOFTANK ................................................................................................................................................D/25

"C"
CAPACITEIT TE SMEREN ONDERDELEN ...........................................................................................................D/11
CENTRAAL DASHBOARD - GEBRUIK INSTRUMENTEN ....................................................................................C/21
CENTRAAL DASHBOARD CONTROLELAMPJES ...............................................................................................C/20
CONFORMITEITSVERKLARING .............................................................................................................................A/9
CONTROLE KANTELPREVENTIESYSTEEM .......................................................................................................C/48
CONTROLE VAN DE WINDSNELHEID .................................................................................................................B/36
CONTROLELAMPJE ALGEMEEN ALARM............................................................................................................C/86

"D"
DAKLUIK BOVEN.....................................................................................................................................................C/9
DALING BAK (OPTIONEEL) ..................................................................................................................................C/63
DE DELEN VAN DE MACHINE KENNEN ................................................................................................................C/6
DE DELEN VAN DE MACHINE KENNEN ................................................................................................................D/6
DE INTERNE DELEN VAN DE CABINE KENNEN ................................................................................................C/19
DE SIGNALERINGSWOORDEN BEGRIJPEN ........................................................................................................B/2
DE SINGEL WEGNEMEN POWERSHIFT SCHAKELING .....................................................................................D/12
DE SINGEL WEGNEMEN VARIO SYSTEM SCHAKELING ..................................................................................D/13
DE STUURCABINE BEREIKEN OF VERLATEN .....................................................................................................C/8
DE VEILIGHEIDSNORMEN HERKENNEN .............................................................................................................B/2
DIFFERENTIAALBRUG .........................................................................................................................................D/43
DIFFERENTIAALBRUGGEN VOOR / ACHTER ....................................................................................................D/42

"E"
EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN .........................................................................................................................B/6
ELEKTRISCH STOPCONTACT 12V KOP ARM (OPTIONEEL) ............................................................................C/60
ELEKTROKLEP KOP ARM (OPTIONEEL) ............................................................................................................C/60
ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE .......................................................................................................B/18
EXTERNE KETTINGEN ARM ................................................................................................................................D/45

"F"
FILTER VENTILATIE CABINE ................................................................................................................................D/30
FOUT VAN DE MOTOR .........................................................................................................................................C/86



Alfabetische InhoudsopgaveMod. Agri Plus

FOUTEN OVERBRENGING ..................................................................................................................................C/88

"G"
GARANTIE ...............................................................................................................................................................A/4
GASOLIE ................................................................................................................................................................B/32
GEBARENTEKENS..................................................................................................................................................C/5
GEBRUIK VAN DE LAADTABELLEN EN DE ARMINDICATOREN .......................................................................B/42
GLIJVLAKKEN TELESCOOPARM .........................................................................................................................D/44

"H"
HANDMATIGE GASHENDEL .................................................................................................................................C/52
HEFINRICHTING MET DRIE PUNTEN (OPTIONEEL) .........................................................................................C/68
HENDEL SELECTIE VOORUIT-/ACHTERUITVERSNELLING POWER SHIFT SCHAKELING ...........................C/31
HENDEL SELECTIE VOORUIT-/ACHTERUITVERSNELLING VARIO SYSTEM SCHAKELING..........................C/33
HYDRAULISCH RETOURFILTER MACHINE MET POWERSHIFT SCHAKELING ..............................................D/20
HYDRAULISCHE KOPPELINGEN ACHTERAAN (OPTIONEEL)..........................................................................C/61
HYDRAULISCHE REMINSTALLATIE VOOR AANHANGERS (OPTIONEEL) .......................................................C/70
HYDRAULISCHE REMINSTALLATIE VOOR AANHANGERS (TYPE ITALIË) (OPTIONEEL) ..............................C/69

"I"
IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE ........................................................................................................................A/6
IDENTIFICATIE VAN DE TELESCOPISCHE HEFTRUCK ......................................................................................A/7
INITIËLE CONTROLE INSTRUMENTARIUM OP DASHBOARD ..........................................................................C/85
INLEIDING................................................................................................................................................................A/3
INLEIDING................................................................................................................................................................D/3
INRIJPERIODE ........................................................................................................................................................D/4
INSCHAKELING CONTROLELAMPJES DASHBOARD........................................................................................C/87
INSPECTIE VAN DE MACHINE ...............................................................................................................................B/4
INSTELBARE TREKHAAK (OPTIONEEL) .............................................................................................................C/66
INSTELLING HYDROSTATISCHE OVERBRENGING VS (VARIO SYSTEM) .......................................................C/34
INSTRUCTIES VOOR HET OPSTELLEN VAN HET CONTROLEREGISTER ......................................................D/62
INTERNE BEDIENING OPENING PORTIER ..........................................................................................................C/8
INTERNE VENTILATIE CABINE ............................................................................................................................C/53

"J"
JOYSTICK 3 IN 1 PROPORTIONELE UITSCHUIVING (STANDAARDVERSIE)  .................................................C/39
JOYSTICK 3 IN 1 UITSCHUIVING ON/OFF (STANDAARDVERSIE)  ..................................................................C/38
JOYSTICK 4 IN 1 UITSCHUIVING PROPORTIONELE BESTURING PROPORTIONELE SERVICEWERKTUIGEN ...........C/40
JOYSTICK 4 IN 1 UITSCHUIVING PROPORTIONELE BESTURING PROPORTIONELE SERVICEWERKTUIGEN ...........C/41

"K"
KANTELPREVENTIESYSTEEM ............................................................................................................................C/42
KATALYTISCHE REINIGER (OPTIONEEL) ...........................................................................................................C/79
KEUZESCHAKELAAR BESTURING .....................................................................................................................C/49
KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES MACHINE .......................................................................................................C/46
KEUZESCHAKELAAR NOODLICHTEN ................................................................................................................C/52
KEUZESCHAKELAAR OVERRIDE........................................................................................................................C/45
KNOP RESET ALARM ...........................................................................................................................................C/44
KNOPPEN ..............................................................................................................................................................C/84
KOPLAMP ..............................................................................................................................................................D/52

"L"
LAADTABELLEN ....................................................................................................................................................B/42
LAWAAI ..................................................................................................................................................................B/19
LCD-DISPLAY ........................................................................................................................................................C/83
LIJST FOUTEN POWER SHIFT OVERBRENGING ..............................................................................................C/92
LIJST FOUTEN VARIO SYSTEM OVERBRENGING ............................................................................................C/91
LONGITUDINALE MOMENTINDICATOR ..............................................................................................................C/43
LUCHTCIRCULATIE IN DE CABINE .....................................................................................................................C/54
LUCHTFILTER .......................................................................................................................................................D/28

"M"
MOTOR BUITEN TOERENTAL ..............................................................................................................................C/88
MOTOR ..................................................................................................................................................................D/14
MULTIFUNCTIONELE HENDEL ............................................................................................................................C/30
MUTE KANTELPREVENTIESYSTEEM .................................................................................................................C/86



"N"
NIVELLERING DIFFERENTIAALBRUG VOORAAN (OPTIONEEL) .....................................................................C/59
NOODSTOPKNOP .................................................................................................................................................C/26
NOODUITGANG ACHTER .....................................................................................................................................C/10
NOODUITGANG VOOR .........................................................................................................................................C/10

"O"
OLIEPEIL VARIO SYSTEM OVERBRENGING......................................................................................................D/23
OLIEPEIL VERDELER EN POWERSHIFT SCHAKELING ....................................................................................D/22
OMGEVINGSVOORWAARDEN ...............................................................................................................................B/9
OMKEERBARE VENTILATOR (OPTIONEEL) .......................................................................................................C/63
ONDERDELEN VAN DE CABINE ............................................................................................................................C/7
OPBERGING TECHNISCHE DOCUMENTATIE ....................................................................................................C/11
OPBERGVAK .........................................................................................................................................................C/11
OPBERGVAK .........................................................................................................................................................C/12
OPENING BOVENSTE PORTIERRAAM .................................................................................................................C/9
OPENING MOTORKAP .........................................................................................................................................D/14
OPHANGING ARM (OPTIONEEL) .........................................................................................................................C/62
OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN ...................................................................................................B/31
OPSPOREN VAN DEFECTEN ...............................................................................................................................D/57
OPTILLEN VAN DE MACHINE ..............................................................................................................................B/17

"P"
PANEEL BOVEN (elektrische vrijgaven, controlelampjes, bedieningsorganen, standaard en optioneel) ..............C/24
PANEEL DAKLUIK (elektrische vrijgaven, controlelampjes, bedieningsorganen, standaard en optioneel) ...........C/25
PANEEL LINKSVOOR (elektrische vrijgaven, controlelampjes, bedieningsorganen, standaard en optioneel) .....C/22
PANEEL RECHTS (elektrische vrijgaven, controlelampjes, bedieningsorganen, standaard en optioneel) ...........C/23
PARKEERREM .......................................................................................................................................................C/35
PARKEERREM .......................................................................................................................................................D/17
PARKEREN VAN DE MACHINE ............................................................................................................................B/15
PASSENTELLER (OPTIONEEL) ............................................................................................................................C/83
PEDAAL "INCHING" MACHINE MET VARIO SYSTEM OVERBRENGING  .........................................................D/16
PEDAAL”INCHING” POWERSHIFT SCHAKELING ...............................................................................................D/16
PEDALEN ...............................................................................................................................................................C/28
PEDALEN ...............................................................................................................................................................D/15
PEIL HYDRAULISCHE OLIE  ................................................................................................................................D/18
PERIODIEKE CONTROLES EN REGISTRATIEWIJZE .........................................................................................D/62
PLANETAIRE REDUCTOR ....................................................................................................................................D/42
PLICHTEN EN MODALITEITEN VAN AANGIFTE AAN HET INSTITUUT VOOR PREVENTIE EN WERKVEILIGHEID .......D/62
PNEUMATISCHE REMINSTALLATIE VOOR AANHANGERS ...............................................................................C/71
POWER SHIFT SCHAKELING ..............................................................................................................................D/34
PROGRAMMA VOOR HET ONDERHOUD EN REGISTRATIE ...............................................................................D/8

"R"
RADIATOR WATER / OLIE / INTERCOOLER .......................................................................................................D/26
REGISTRATIE VAN DE PERIODIEKE CONTROLES EN DE ONDERHOUDSINGREPEN .................................D/65
REINIGING VAN DE MACHINE .............................................................................................................................B/23
RIJDEN OP DE OPENBARE WEG (INSTRUCTIES) ............................................................................................B/16
RIJDEN OP DE OPENBARE WEG ........................................................................................................................B/16
RIJTOESTEMMINGEN ............................................................................................................................................B/8
ROPS-FOPS CABINE ............................................................................................................................................B/41

"S"
SERVICE ................................................................................................................................................................C/90
SLEPEN VAN DE MACHINE - POWERSHIFT SCHAKELING ..............................................................................C/72
SLEPEN VAN DE MACHINE - VARIO SYSTEM OVERBRENGING .....................................................................C/74
SLUITING VAN DE WIELMOEREN .......................................................................................................................B/29
SMEERNIPPELS ...................................................................................................................................................D/48
SNELHEIDSMETER (OPTIONEEL) .......................................................................................................................C/83
STALLING / LANGDURIGE INACTIVITEIT ............................................................................................................B/24
START MET HULPACCU'S ....................................................................................................................................B/27
START VAN DE MACHINE ......................................................................................................................................B/9
STARTSCHAKELAAR ............................................................................................................................................C/27
STOEL ....................................................................................................................................................................C/16
STOPCONTACT MAX 180W..................................................................................................................................C/10
STUURCABINE ........................................................................................................................................................B/7



Alfabetische InhoudsopgaveMod. Agri Plus

STUURWIEL (REGELING) .....................................................................................................................................C/14

"T"
TABEL AANHAALMOMENTEN VAN DE HYDRAULISCHE VERBINDINGEN  .....................................................D/56
TABEL VOORBELASTINGEN EN AANHAALMOMENTEN VAN DE BOUTEN KLASSE 1 ...................................D/54
TABEL VOORBELASTINGEN EN AANHAALMOMENTEN VAN DE BOUTEN KLASSE 2 ...................................D/55
TEST KANTELPREVENTIESYSTEEM ..................................................................................................................C/86
TIJDELIJKE STILSTAND .......................................................................................................................................B/15
TRANSPORT VAN DE MACHINE ..........................................................................................................................B/17
TREKHAAK ............................................................................................................................................................C/66
TRILLINGEN ..........................................................................................................................................................B/18

"V"
VARIO SYSTEM OVERBRENGING ......................................................................................................................D/38
VEILIG UITVOEREN VAN HET ONDERHOUD .....................................................................................................B/20
VEILIG WERKEN ...................................................................................................................................................B/10
VEILIGHEIDSGORDELS .......................................................................................................................................C/15
VEILIGHEIDSPLAATJES .......................................................................................................................................B/23
VEILIGHEIDSPLAATJES .......................................................................................................................................B/50
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN ...........................................................................................................................B/38
VERANDERING WEERGAVE OP HET DISPLAY .................................................................................................C/84
VERDELER ............................................................................................................................................................D/36
VERGELIJKENDE TABEL OLIËN ..........................................................................................................................D/11
VERKLARING TRILEMISSIE ...................................................................................................................................D/5
VERLICHTING .......................................................................................................................................................D/52
VERPLAATSING VAN DE LADING ........................................................................................................................B/14
VERPLAATSING VAN DE LADINGEN ...................................................................................................................B/46
VERVERSING HYDRAULISCHE OLIE EN VERVANGING FILTERS ...................................................................D/19
VERWIJDERING VAN DE KABELS .......................................................................................................................B/28
VOORBEREIDING NA LANGDURIGE INACTIVITEIT ...........................................................................................B/24
VOORBEREIDING OP NOODGEVALLEN ..............................................................................................................B/5
VOORHAAK ...........................................................................................................................................................C/65
VOORSCHRIFTEN VOOR HET ONDERHOUD ......................................................................................................D/3
VRIJGAVE ACHTERLICHTEN CABINE (OPTIONEEL) .........................................................................................C/56
VRIJGAVE CONTROLELAMPJES UITLIJNING WIELEN (OPTIONEEL) .............................................................C/50
VRIJGAVE INSCHAKELING KOPLAMPEN ...........................................................................................................C/51
VRIJGAVE KOPLAMPEN CABINE (OPTIONEEL) ................................................................................................C/56
VRIJGAVE LICHT KOP ARM (OPTIONEEL) .........................................................................................................C/57
VRIJGAVE ZWAAILICHT .......................................................................................................................................C/56

"W"
WATERPAS EN HELLINGMETER .........................................................................................................................C/36
WATERREINIGER (OPTIONEEL) ..........................................................................................................................C/79
WATERVERWARMER (OPTIONEEL) ...................................................................................................................C/64
WERKLICHT DUBBELE REFLECTOR ..................................................................................................................D/53
WERKLICHT ..........................................................................................................................................................D/53

"Z"
ZEKERINGEN ........................................................................................................................................................D/51





Via E. Majorana, 2-4ervizio ssistenza ecnica - Via E. Majorana, 2-4 - 42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611 - Fax .  +39 0522 869744. .

- E-mail: 

A T
S A T

www.dieci.com service@dieci.com

S Via E. Majorana, 2-4
42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611 Fax +39 0522 869744
www.dieci.com - E-mail: mailbox@dieci.com

 ATTENZIONE: UNA COPIA DEL PRESENTE MANUALE DEVE SEMPRE

RIMANERE SULLA MACCHINA A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE

M
A

N
U

TE
N

Z
IO

N
E

M
A

N
U

A
LE

 D
I 

U
SO

 E

AX
H
11

17
/IT

Piattaforma Portapersone




